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Publish or perish!

Toto poněkud patetické zvolání prý před více jak sto padesáti lety 
vyřkl Michael Faraday. Znamená to: „Publikuj, nebo zhyň!“ Obzvlášť 
v současné době jsou tato slova velice aktuální. Jak asi většina z vás 
ví, existuje Metodika Rady vlády pro vědu a výzkum, která stanovuje, 
jakým způsobem jsou hodnoceny výsledky práce odborníků z řad 
vědců i techniků z vysokých škol a výzkumných ústavů. Z tohoto 
hodnocení se odvíjí i financování hodnoceného odborníka. Ve zkratce 
se dá říci, že je hodnocena jen a jen publikační činnost toho kterého 
odborníka. Nezávisí ani na tom, zda se odborník zabývá základním, 
nebo aplikovaným výzkumem. Naopak hodnocení toho technika nebo 
vědce závisí na tom, v jakém časopise je článek uveřejněn. 

Nejvyšší metou pro vědce a výzkumníky jsou časopisy impaktova-
né, články v nich jsou velice odborné a při jejich četbě, lépe řečeno 

snaze ty články přečíst a porozumět jim, mi pravidelně vytane na mysl 
výrok našeho fyzikáře na gymplu, který vysvětlování teorie relativity 
začal větou: „Studenti, teorie relativity je tak složitá, že ani já tomu 
nerozumím!“ Když se k té vysoké složitosti a úzké tematice článku 
přidá to, že skoro vždycky je publikována v novodobé latině, to jest 
v angličtině, tak je jasné, že takový článek si přečte velice málo lidí. 
Na trochu nižší úrovni jsou řazeny články uveřejněné v časopisech 
zařazených do systému SCOPUS, které jsou však také pro běžného 
čtenáře poněkud odtažité a ve své práci je většinou moc nevyužije. 
Na nejnižší úrovni z hlediska Metodiky jsou články uveřejněné v re-
cenzovaných časopisech, kam patří i Vodní hospodářství nebo VTEI.

V Metodice je uveřejněn i vzorec, jakým způsobem se článkům 
přiřazují body. Ty závisí na tom, v jakém časopise je článek uveřej-
něný. Někdy mám dojem, že časopis je tím váženější a výše hodno-
cený, čím méně lidí článkům v něm uveřejněným rozumí. Jsem si 
však vědom, že v dnešní době je to nutná daň vysoké specializaci 
vědecké práce. Ale zpátky k tomu hodnocení: za uveřejnění článků 
v impaktovaných časopisech může autor obdržet i hodně přes deset 
bodů, ve SCOPUSovaných časopisech se ocenění může těm deseti 
bodům blížit. No a článkům uveřejněných v „jen“ recenzovaných 
časopisech byly donedávna přiřazovanány čtyři body, avšak nyní 
jsou články otištěné v těchto časopisech „ohodnoceny“ nula body. 
Ovšemže autor pak nemá motivaci články do takových časopisů dávat. 
Jediným důvodem pro mnohé je to, že při získávání prostředků na 
nějaký vědecký nebo výzkumný projekt se autor zaváže, že výsledky 
práce otiskne „aspoň“ v recenzovaném časopise. Jsme rádi, že exis-
tuje hodně fandů v oboru, kteří články v recenzovaných časopisech 
otiskují i (a možná i hlavně) proto, že chtějí představit výsledky své 
práce co nejširšímu okruhu čtenářů, které třeba Vodní hospodářství 
jistě má. To široké spektrum čtenářstva časopisy impaktované nebo 
SCOPUSované nabídnout nemohou! Často vycházejí jen v nákladu 
několika stovek kusů. Nenajdete v nich povětšinou ani reklamu, která 
se jeví pro takové vznešené časopisy poněkud nízká. Je tedy jasné, že 
ty časopisy ani nejsou samofinancovatelné a jsou placeny ze zdrojů 
vysokých škol nebo výzkumných ústavů. 

Protože o odborné články stojíme i nadále, tak uvažujeme o budoucí 
podobě časopisu. Časopis v současné podobě je neimpaktovatelný, 
pokusíme se o SCOPUSování. Jednou z podmínek je i to, že v časopi-
se by byly průběžně uveřejňovány i články v angličtině. Zdůrazňuji, 
že by nebyly všechny recenzované články v angličtině, dokonce by 
jich ani nebyla většina. Přesto by tam byly. A já osobně si nejsem 
jist, jak byste Vy, ctění čtenáři, tuto skutečnost přijali. Potřebujeme 
znát proto Váš názor a dovolujeme si Vás poprosit o vyplnění přilo-
ženého dotazníku. Dotazník je možné také vyplnit on-line na www.
vodnihospodarstvi.cz.

Děkujeme a přejeme Vám neupachtěný čas předvánoční, pohodové 
Vánoce a aby nastávající rok 2014 pro Vás byl co nejvíce podoben 
Vašim představám. No a prosíme, zachovejte vodnímu i Vodnímu 
hospodářství přízeň.
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Rehabilitation Potential of 
the Drainage System in the 
Kosik Residential Area 
David Stránský, Pavel Fatka

AbstrAct
Today there are many projects for rehabilitation of the residential 

areas in the Czech Republic. A typical example is Kosik residential 
area where a system of the storm sewer network with partly cul-
verted Kosikovsky Creek flows to the cascade of two reservoirs with 
the permanent storage built up in order to reduce peak discharges 
in the creek to the natural level. The main goal of the project was 
to examine the reservoirs function after 30 years of the operation 
by comparison of different development phases of the area (current 
state, current state without reservoirs and pre-urbanization state). 
The legitimacy of reservoirs was proved as their abolishment would 
lead to 300% increase of peak discharges during wet weather. On the 
other hand, the peak discharges are only one symptom of intensive 
urbanization. The volume of the surface runoff is increased and 
infiltration decreased in comparison to the natural state. Therefore, 
measures including sustainable urban drainage systems principles 
were recommended.

Key wORDS
urban drainage – rainfall-runoff modelling – urbanization – storm 
water management

IntroductIon
Development of the combined sewer system in Prague, the Czech 

Republic had got the negative effects on the small water bodies. Many 
of them were culverted, drained or connected to the sewer system. 
Therefore they virtually do not exist at the present time. Another 
significant disturbance of the runoff conditions took place in the 
70’s – 80’s of the 20th century when the territory of Prague expanded 
from 200 km2 to nearly 500 km2. At this time the large residential 
areas were built up on the suburbs. Previously built main sewers did 
not have a sufficient capacity for the storm water from the develop-
ing areas; therefore a decision to apply a separate system was taken 
up. Rain waters were supposed to be connected to the local creeks 
but the problem of hydraulic stress appeared in vicinity of the storm 
drainage outlets. Consequently, retention basins were built to protect 
the most affected streams.

A typical example is Kosik residential area and its receiving water 
Kosikovsky Creek. There is a system of the storm sewer network with 
partly culverted Kosikovsky Creek that flows to the cascade of two 
reservoirs with the permanent storage. These reservoirs were built up 
in the mid 70’s in order to reduce discharges in the creek to the natural 
(i.e. pre-urbanization) level. The legitimacy of design and existence 
of reservoirs was put in a question.

The main goal of the presented project was motivated by the ex-
amination of the drainage system hydraulic function after 30 years 
of the operation. Three scenarios of the hydraulic behaviour of the 
catchment drainage were studied:
•	 drainage system as it was operated in 2003 (sewer system and 

reservoirs),
•	 drainage system without the reservoirs (sewer system without 

reservoirs),
•	 natural drainage before urbanization (pre-urbanization state).

MEtHodS
Study catchment 

The Kosikovsky Creek is 2,444 km long and the area of its catch-
ment is 4,780 km2. The average dry weather discharge is lower then 
10 l/s. The upper part of the water body (upstream the first reservoir) 
is characterized by the artificial morphology (straightened channel, 
reinforced bed and banks). The storm water from the residential area 
Kosik, whose total area is 300 ha (the impervious areas creates about 
40%), are drained into this part of the water body by the storm sewer 
system. Total length of the storm sewer system is 40.5 km and the 

storm water is discharged into the water body by five important outlets 
(DN 400 – DN 1000). At chainage km 1,504 is the first reservoir with 
the constant storage of 15,000 m3. Directly downstream this reservoir 
is located the second one of the same volume connected in series. The 
outflow from the reservoirs is not controlled in real time. The situation 
is illustrated in the Figure 1.

Part of the water body downstream the reservoirs is situated at the 
border of the forest park called Hostivar and is influenced by the 
limited residential area. The water body ecomorphology in this area 
is nearly unaffected [1] and the lesser occurrence of the hydraulic 
stress is reflected in the benthic community quality [2].

Rainfall-runoff model
The main tool used for evaluation of the drainage behaviour was 

a rainfall-runoff model in combination with monitoring of the dis-
charges and rainfall.

Monitoring in the area of interest has been executed in order to cali-
brate and verify the rainfall-runoff model. Data concerning the water 
levels in three profiles of the sewer system (the end sections of three 
most important collectors of the storm sewer system) and one profile 
of the Kosikovsky Creek were measured in the period of six months. 
At the same time the outflow from both reservoirs was measured. Two 
rain gauges were operated at the locality and they were completed 
with the data from the nearby station Prague Chodov operated by the 
sewer system owner. The monitored period was exceptionally dry 
as the total rain depth was 63% of average value only. Layout of the 
monitoring is shown in the Figure 1.

A drainage system model has been created in the MOUSE environ-
ment. The model of system includes the sewer system, the retention 
basins and the entire creek. Sewer system data was provided by the 
sewer operator and checked in the field. Storage-Elevation curves 
of the reservoirs and Q-h curves of the reservoirs outflow structures 
were adopted from the operation manuals and used in the model. 
Connection of the storm sewer system outlets with the retention 
basins was done by schematically described open channel of the 
Kosikovsky Creek. The basic characteristics of the creek were taken 
from the Masterplan of the Botic Creek [3] which is receiving water 
for Kosikovsky Creek. 

Afterwards, the rainfall-runoff model was calibrated and verified 
for five rainfall events.The calibration had two phases: the sewer 
system parameters were calibrated at first followed by calibration of 
the reservoirs behaviour in the second phase (Figure 2). A difference 
between measured and simulated runoff volumes was from -7 to 9% 
(mean value 3.1%), in case of peak discharges it was from -17 to 15% 
(mean value -3.5%) and in case of timing of peak discharge from -6 
to 6 minutes (mean value -1 min).

Results of the discharge simulations in the open channel should be 
considered with reference to the purpose and possibilities of the used 
simulation tool (the aproximation of water flow in the open channel 
with the distinctively variable roughness).

Figure 1. Urban drainage system in the catchment of the Kosikovsky 
Creek.
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Scenarios
Demand to get discharges in the creek to the same level as were 

the natural discharges before building of the residential area was the 
main reason for the reservoirs building up. Therefore, three different 
development phases of the area of interest were chosen for the assess-
ment of the reservoirs function:
a. REALITY: Current state of the system, i.e. storm sewer system with 

two retention basins. As the parameter for the assessment was 
selected the peak discharge Qmax from the downstream reservoir.

b. RESERVOIRS EFFECT: Current state of the system without inte-
gration of the reservoirs. As the parameter for the assessment was 
selected the peak discharge Qmax of the superimposed hydrograph 
at km 1.504 of the creek and at the storm sewer system outlet con-
nected to the creek in the place of the downstream reservoir.

c. PRE-URBANIZATION: State of the catchment before the intensive 
urbanization (changed characteristic of the catchment and the 
parameters of the surface runoff). As the parameter for the assess-
ment was selected the peak discharge Qmax of the superimposed 
hydrograph at km 1,504 of the creek and at the tributary (former 
storm sewer system outlet) connected to the creek in the place of 
the downstream reservoir.
Drainage state before urbanization. Description of the area drainage 

before the intensive urbanization must be considered as approxima-
tive. Determination of the suitable catchment parameters resulted 
mainly from the discussions with the people who know drainage 
history in the given locality and from historical maps (Figure 3).

At the first step, distribution of the catchment surface types was 
changed as follows (runoff coefficient ψ was chosen according to the 
Czech Standards CSN 756101 [4]):
– 10% of the impervious areas, runoff coefficient ψ = 0.40 for the 

buildings at the free build up-area in the plane terrain,

– 10% of the forest, runoff coefficient ψ = 0.00 for the forest in the 
plain terrain,

– 80% of the fields, runoff coefficient ψ = 0.05 for the green zones, 
fields and grass fields in the plain terrain.
An important parameter, affecting the rainfall runoff from the 

catchment, is the network of the natural ditches and its hydraulic 
characteristics (particularly its roughness). The routing of natural 
network was considered as identical with the current storm sewer 
system network. In the model were changed the shapes of the profiles 
into trapezoidal and also the channel roughness. From the methodical 
point of view specification of the roughness has represented the most 
difficult step. Two methods of the Manning’s roughness coefficient 
specification were used for the roughness estimation in order to find 
adequate value. Both methods use the analogy with the Kosikovsky 
Creek present state in its part downstream the reservoirs which is in 
the near natural ecomorphological state.

The first method determined the roughness coefficient on the basis 
of the floodwave transformation in the creek section between the 
downstream reservoir outlet and the monitoring point in the creek 
end profile located about 850 meters below the reservoirs. The section 
input and output hydrographs, its length, slope and cross-sections 
served as inputs for the calculation.

The method developed by Cowan [5] was used as the second 
way of the roughness coefficient specification. It uses the following 
formula:

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4).m5, 

where: n0 is the basic value of the roughness for straight, regular 
natural channel, 

 n1 is the value taking into account channel surface irregu-
larity,

Figure 2. Example of calibration of sewer network part connected to downstream reservoir (left) and outflow from downstream reservoir 
(right).

Figure 3. Comparison of present state of the catchment (left) with the state in 1852 (right). The present location of the reservoirs is encircled.
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 n2 is the value taking into account irregularity in the bed 
shape,

 n3 is the value taking into account influence of local head 
losses,

 n4 is the value taking into account vegetative status of the 
channel,

 m5 is the correction factor of the water body straightness 
(winding).

Values of the parameters were specified on the basis of the chart 
created by the same author and field investigation.

Simulations
Each scenario was loaded by 54 rainfall events selected from 

24-years long historical rainfall series. It allowed frequency analyses 
of the effects in different points of the drainage system. A proper selec-
tion of the suitable rainfall events is therefore the fundamental step.

selection of the rainfall events. The reservoirs have been put into 
operation in 1975. Therefore, the historical rain series of 1975–1998 
from Karlov, Prague was used. From this historical series 54 rainfalls, 
whose effect on the drainage can be considered as the most important, 
were selected.

The storm series was analysed in a way corresponding to the 
methodology of the intensity-duration-frequency curves derivation. 
Maximum rain depths for the different durations (from 5 till 120 
minutes) from all the rain events of the 24-year series are the results 
of these calculations. Time of the concentration to the sewer system 
end profile varies from 10 to 20 minutes according to the considered 
intensity. Therefore, the 15-minute duration was chosen and the rain 
depths were arranged from the highest to the smallest afterwards. 
The relevant storm event was found for each rain depth and has been 
simulated consequently. In that way, 30 storm events corresponding to 
the highest 30 rain depth within 15-minute intervals were simulated. 
When the different duration than 15 minutes was chosen, it resulted 
into the partly different ranking of the rain events. Therefore, the 
simulations of another 24 simulations of the significant storm events 
according to the different than 15-minute duration were simulated. 
Methodology of the rain events selection was tested and verified by [6].

Frequency analysis. Results of the simulations for all the selected 
rain events were consequently statistically evaluated [7] in order to 
specify the periodicity of the peak runoffs (Qmax occurrence). It allowed 
comparison of the frequency curves for the single phases of the urban 
drainage development according to the defined scenarios.

In addition, the storm events, that caused catastrophic floods in 
Prague in August 2002, were simulated.

rESuLtS and dIScuSSIon
Pre-urbanization Rougness Coeeficient

In the first method the Manning’s roughness coefficient was evalu-
ated. The computed flood wave transformation corresponds to value 
of Manning’s coefficient n = 0.145 s.m-1/3 (Figure 4). 

In the second method, middle degree of the surface irregularity (n1 
= 0.017), occasionally variable shape of the bed (n2 = 0.008), partially 
significant head losses within the water body (n3 = 0.030), middle 
vegetative cover (n4 = 0.025) and middle degree of the winding (m5 
= 1.200) were selected for the water body characteristic. Then, the 
value n = 0.125 s.m-1/3 resulted from the formula of Cowan. This 
value is not distinctively different from the value determined by the 
transformation method. Therefore, Manning’s roughness coefficient 
value n = 0.135 s.m-1/3 was selected for the calculations describing 
catchment state before the intensive urbanization.

Scenarios evaluation
Results of the individual simulations were evaluated in order to 

get a peak runoff Qmax that occurred as a consequence of the rain 
event. Afterwards, the frequency curves of Qmax in the creek were 
constructed (Figure 5).

On the basis of the stated results, it is possible to say that the 
reservoirs are decreasing the peak runoffs in the lower part of the 
Kosikovsky Creek distinctively. In the long-term average Qmax = 0.9 – 
1.0 m3/s below the reservoirs occurs every two years. If the reservoirs 
would not exist in the system, the peak runoff with the same perio-
dicity would be at the level Qmax = 2.5 – 2.6 m3/s which represents 
almost 300% increase. It corresponds to findings of [8], who identified 
increase up to 500% in case of uncontrolled development of floodland 
and nonflodland areas in Menomonee River watershed. 

On the basis of the expert’s evaluation the pre-urbanization peak 
runoff, appearing in the long-term average every two years, will be 

Figure 4. Comparison of the measured and calculated (n = 0.145) 
hydrograph in the creek end profile during the storm event of Oc-
tober 9, 2003.

Figure 5. Frequency curves of Qmax for three defined scenarios of the 
drainage system.

Figure 6. Discharge in the Kosikovsky Creek below the reservoirs 
during August 4, 2002 storm event – comparison of scenarios.

approximately Qmax = 0.6 – 0.7 m3/s, i.e. 30 % lower than at the current 
system with the reservoirs.

Historical rainfall series used for the reservoirs functions assess-
ment ends in 1998 and therefore is not influenced by the rainfalls 
which occurred during the catastrophic floods in 2002. Behaviour of 
the system during these extreme storm events was simulated sepa-
rately and information on the peak runoffs was related to the above 
presented results. Storm events record in the period from August 4 
till August 14, 2002 was provided by the sewer system owner for the 
purposes of this work. Three phases (scenarios) of the locality drain-
age development were tested and hydrographs of the discharge in the 
creek below the reservoirs is shown in the Figure 6. 
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The most important runoff occurred during August 4, 2002, when 
the peak runoff from the retention basins reached Qmax = 1.46 m3/s 
(it corresponds to capacity flow), which is the runoff appearing in 
the long-term average every 125 years, according to the previous 
evaluation. But it shoud be noted that if the retention basins were not 
built up, the runoff in the creek would be cca 150% higher (Qmax = 
3.55 m3/s) and the flood damage would be more serious. On the con-
trary the peak runoff which could be anticipated before the distinctive 
urbanization of the area is about 35 – 40% lower (Qmax = 0.9 m3/s).

The results proved the fact that the reservoirs fulfills well the 
purpose which they have been designed for, it means decrease of the 
peak runoffs caused by the intensive urbanization at the level of the 
natural runoffs. However, demanded pre-urbanization state has not 
been reached completely.

concLuSIonS
The implementation of the cascade of reservoirs, long before the 

environmental issues have become the topic in the Czech Republic, 
can be considered as a success. On the other hand, the peak discharges 
are only one symptom of intensive urbanization. The volume of the 
surface runoff is increased and infiltration decreased in comparison to 
the natural state. Therefore, following measures were recommended:
•	 to maintain reservoirs as they play important role in mitigation of 

peak discharges and serve as a green zone for inhabitants,
•	 to revitalize upper part of Kosikovsky Creek as it has serious ecologi-

cal and aesthetical deficiencies,
•	 to drain newly developed areas in compliance with near natural 

drainage principles (promoting local infiltration and decentralized 
retention of storm water) as the reservoirs meet limits of their capac-
ity.
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Rehabilitační potenciál systému odvodnění v lokalitě sídliště 
Košík (Stránský, D, Fatka, P.)

AbstrAkt
V současné době existuje řada projektů rehabilitace sídlišť. Typic-

kým příkladem je sídliště Košík v Praze, kde je systém dešťové kana-
lizace zaústěn do Košíkovského potoka, na němž byly vybudovány 
dvě nádrže se stálým nadržením. Jejich účelem je snížení průtoků 
v toku na přirozenou úroveň. Funkce nádrží byla zkoumána v rámci 
prezentovaného projektu. Byly simulovány tři scénáře: současný 
stav, současný stav bez nádrží a přirozený stav, jejichž srovnáním 
byla zjištěna míra splnění návrhového požadavku. Vhodnost za-
chování nádrží v současném stavu byla doporučena, protože jejich 
existence snižuje průtoky z urbanizovaného povodí z 300% navýšení 
oproti přirozeným průtokům na cca 40%.
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Je vodní stopa užitečný 
ukazatel? 
Tomáš Hák, Jaroslav Vrba, Lucie Landová 

Klíčová slova
vodní stopa – virtuální voda – mezinárodní obchod s vodou – vodní 
bezpečnost 

souhrn
Přes poměrně rychlé rozšíření konceptu vodní stopy v odborné 

komunitě i mezi laickou veřejností není ukazatel jednoznačně při-
jímán. Řada firem jej do svého reportingu zařadila a běžně jej vedle 
dalších environmentálních ukazatelů vykazuje. Vědecká komunita 
je zatím opatrná – výzkum se zaměřuje na zdokonalení metodiky 
a provádění nejrůznějších vodohospodářských analýz s tímto uka-
zatelem, vyskytuje se však i zpochybnění celého konceptu. Vodní 
stopa se v reportingu postupně stává doplňkem ekologické a uhlí-
kové stopy, které vodu do svých výpočtů nezahrnují. Přes podobný 
název a „filosofii“ footprintingu, jedná se ale o odlišné koncepty. 
U vodní stopy neplatí, že produkt s větší vodní stopou je horší než 
produkt se stopou menší. Článek kriticky rozebírá možnosti vodní 
stopy a snaží se odpovědět na otázku, zdali se jedná o ukazatel již 
využitelný v řízení vodních zdrojů. 

u

Úvod
Vloni přineslo Vodní hospodářství úvodní seznámení s vodní sto-

pou – ukazatelem celkových nároků na vodu při výrobě nebo spotřebě 
určitého výrobku nebo činnosti [1, 2]. Tento ukazatel je poměrně nový, 
poprvé byl představen na Mezinárodním setkání odborníků o obchodu 
s virtuální vodou, které se konalo v roce 2002 v Delftu. Autorem vodní 
stopy (VS) je Holanďan prof. A. Y. Hoekstra [3]. V jejím základu stojí 
právě koncept virtuální vody, což je termín zavedený J. A. Allanem již 
několik let dříve [4]. J. A. Allan je emeritní profesor na King’s College 
v Londýně – v r. 2008 získal Stockholm Water Prize (podle některých 
komentátorů jakýsi vodohospodářský ekvivalent Nobelovy ceny) za 
mezinárodní výzkumnou, pedagogickou a popularizační práci v inter-
disciplinárním oboru řízení vodních zdrojů a vodní politiky. Allana 
přivedli na myšlenku virtuální vody izraelští vědci, kteří na sklonku 
80. let poukazovali na nesmyslnost exportování plodin náročných 
na vodu z Izraele. 

nesmysl, nebo nezbytnost?
Přes poměrně rychlé rozšíření konceptu v odborné komunitě (da-

tabáze impaktovaných časopisů obsahuje téměř 700 relevantních 
odborných článků) i mezi laickou veřejností (Google na dotaz „water 
footprint“ vyhledá několik set tisíc odkazů), není VS jednoznačně 
přijímána. Anonymní občan na webu píše, že na Radiožurnálu opět 
slyšel senzační zprávu: kolik vody se prý spotřebuje na výrobu růz-
ných výrobků! Zejména na vypěstování surovin pro přípravu potravin: 
zemědělských plodin i masa. A že prý dokonce na obalech potravin 
má být uváděna vodní stopa, aby se výrobci i spotřebitelé mohli nad 
spotřebou vody zamyslet. Občanovi se to ale nelíbí a argumentuje, že 
podle fyzikálních zákonů se výrobou potravin – ani čehokoliv jiného 
– voda ze světa neztratí, jen proběhne jakýmsi koloběhem a zase se 
do přírody vrátí. A navíc, odběratelé té vody za její užití zaplatí, takže 
ani vodárny nepřijdou zkrátka. Celý koncept zkrátka považuje za holý 
nesmysl, případně zelenou demagogii [5]. 

Na druhé straně, řada firem do svého reportingu vodní stopu zařa-
dila a běžně ji vedle dalších environmentálních ukazatelů vykazuje. 
Např. Gran Moravia počítá, kolik je spotřebováno vody na výrobu 
sýra [6]. Podle firemního reportingu je VS sýra Gran Moravia pouhých 
2 067 l/kg produktu, což je méně než polovina průměrné VS sýrů. 
Rekordního výsledku bylo dosaženo díky vhodným klimatickým 
podmínkám Moravy a díky úspoře vody dosažené „ekoudržitelným 
řetězcem“: sýrárna produkuje méně odpadní vody díky recyklačním 
a regeneračním technologiím, zemědělci pěstují krmivo bez umělého 
zavlažování atd. Vodní stopa je reportována dalšími firmami jako např. 
Unilever [7], Coca-Cola [8], Bayer [9] aj. 

Tento článek by rád přispěl k řešení otázky, zda je již vodní stopa 
jako informační nástroj použitelná v řízení vodního hospodářství, 
nebo je ještě spíše předmětem výzkumu a testování. 

není stopa jako stopa
Nejednoznačný názor na užitečnost či výpovědní schopnost vodní 

stopy má i vědecká komunita – většinou je kriticky diskutován některý 
krok v metodice, například potřeba zjednodušení vypovídací hodnoty 
indikátoru [10], zohlednění environmentálních dopadů užívání, nejen 
vzácnosti vodních zdrojů [11] či relevance zelené vodní stopy [12]. 
Řada vědců ukazatel používá v nejrůznějších studiích zaměřených na 
hodnocení udržitelnosti hospodaření s vodou, obchod s (virtuální) vo-
dou, případně na mezinárodní srovnání účinnosti využívání vodních 
zdrojů. VS se stává doplňkem ekologické či uhlíkové stopy, které vodu 
do svých výpočtů nezahrnují – mluví se již o „rodině ukazatelů zalo-
žených na metodice stopy“ (footprint family), viz např. [13, 14]. Jaksi 
automaticky se předpokládá, že tzv. footprinting – a to kteréhokoliv 
typu, tedy ekologický, uhlíkový i vodní – je metodologicky dostatečně 
správně založen, kriticky prodebatován ve vědecké komunitě i zpo-
pularizován natolik široce, že může být používán bez většího rizika 
chyb nebo nesprávné interpretace výsledku. Vodní stopa se však 
v tomto směru vymyká – ačkoliv je nakonec výsledkem náročných 
výpočtů jeden číselný údaj, zásadní je jeho správná interpretace, a ta 
je poměrně složitá. Zatímco např. u uhlíkové stopy platí bezezbytku, 
že produkt či služba s menší stopou je z ekologického hlediska přija-
telnější (méně vypuštěných skleníkových plynů znamená menší zátěž 
atmosféry a menší dopad na klimatický systém), u ekologické stopy 
je již interpretace složitější (např. místní výroba může mít škodlivější 
dopad na prostředí než zboží dovezené ze sousední země nebo na-
opak). Vodní stopa pak musí čelit ještě těžší kritice: yutomaticky totiž 
neplatí, že produkt s větší vodní stopou působí větší zátěž prostředí 
(je tedy škodlivější) než produkt se stopou menší. Také není správný 
(hydrologicky, ale ani ekonomicky) implicitní předpoklad, že voda 
ušetřená omezením činnosti, která je náročná na spotřebu vody, bude 
jistě využita v jiné, méně na vodu náročné činnosti. Tedy že např. 
omezením chovu skotu na Vysočině bude možné více zavlažovat salát 
v Polabí (nebo v Kalifornii). Pokud ale taková přímočará interpretace 
výsledků neplatí, není to potom opravdu jen žonglování s čísly vypo-
vídajícími o ničem a přitom – nebo právě proto – lehce zneužitelnými?

trocha teorie
Vodní stopu je možné spočítat pro jednotlivou osobu, firmu, produkt 

či službu, geograficky či geopoliticky určené území (povodí, region, 
stát). V současné době jsou nejspolehlivější údaje – tedy data a uka-
zatele, uspořádané do vodních účtů1, – pro výpočet VS poskytovány 
mezinárodní organizací Water Footprint Network (WFN; http://www.
waterfootprint.org). Kromě dat je dalším přínosem rozvoj a stan-
dardizace metodiky (vodní stopa je ukazatel založený na vodních 
účtech, které – mají-li být výsledky porovnatelné – musí vycházet ze 
stejných principů, např. explicitního stanovení hranic systému, defi-
nic různých druhů vody atd.). WFN kromě toho také pořádá školení 
a především publikuje údaje o VS. 

Vedle metodiky je podmínkou pro výpočet vodní stopy dostupnost 
dat – o celém výrobním řetězci produktu, o hydroklimatických po-
měrech v dané oblasti, o spotřebě apod.). Základem výpočtu je tzv. 
procesní krok, VS je pak součtem jednotlivých procesních kroků. 
Kupříkladu VS určitého výrobce, firmy je tedy sumou vodních stop 
všech jím vyrobených produktů a souvisejících procesů, podobně 
vodní stopa spotřebitele je sumou vodních stop všech jím spotře-
bovávaných produktů. Vodní stopu v rámci určitého geograficky 
vymezeného prostoru získáme součtem vodních stop všech procesů, 
které v dané oblasti probíhají [16, 17].

WFN pravidelně uvádí hodnoty vodní stopy jednotlivých zemí. 
Nejčastěji uváděná „vodní stopa národní spotřeby“ je definována jako 
celkový objem vody, která byla využita na produkci zboží a služeb 
spotřebovaných obyvateli dané země za určité období (tab. 1). Skládá 
se ze dvou komponent: interní vodní stopy (voda z domácích zdrojů 
využitá na výrobu zboží a služeb spotřebovaných obyvateli dané 
země) a externí vodní stopy národní spotřeby (objem vody z vněj-
ších zdrojů, který byl využit v jiných zemích k vyprodukování zboží 
a služeb, jež jsou spotřebovány obyvateli dané země). K výpočtu vodní 
stopy národní spotřeby můžeme přistupovat dvěma způsoby: „shora 
dolů“ či naopak „zdola nahoru“. V prvním přístupu spočítáme vodní 
stopu národní spotřeby jako vodní stopu státu, k níž přičteme dovoz 
a odečteme vývoz virtuální vody; přístup „zdola nahoru“ je založen 
na výpočtu vodní stopy jednotlivých skupin spotřebitelů (např. do-
mácností, zemědělství ad.). Sčítáme jejich přímou a nepřímou VS, 

1  Termín „vodní účet“ (water account) zde označuje systém uspořádání dat vzta-
hujících se k indikátoru vodní stopy, nejedná se o vodní bilanci, viz [15]
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tj. přímo spotřebovanou nebo znečištěnou vodu spotřebiteli samými 
a vodu, která byla spotřebována nebo znečištěna během výroby 
zboží a služeb, které sledovaná skupina spotřebovává. Ačkoliv by se 
teoreticky měly výsledky obou přístupů shodovat, v praxi se často 
liší, jelikož oba přístupy využívají jiná vstupní data. Přístup „zdola 
nahoru“ spoléhá na data o spotřebě, zatímco přístup „shora dolů“ 
závisí na údajích mezinárodního obchodu [18]. 

Vedle mezinárodních srovnávacích analýz jsou druhou asi nejza-
jímavější kategorií pro výpočet vodní stopy různé produkty. V galerii 
WFN je jich několik desítek – zejména zemědělské plodiny (obilniny, 
sója, rýže, různé druhy zeleniny a ovoce, cukrová řepa i třtina, čaj, 
káva apod.), živočišné produkty (maso, mléko, kůže), ale i biopaliva, 
pivo nebo kupříkladu bavlněné tričko [19]. VS výrobku je definována 
jako celkový objem vody, které je přímo nebo nepřímo použito na 
jeho produkci, a vody znečištěné při jeho produkci. Uvažuje se celý 
výrobní cyklus, nezapočítává se však voda související s užíváním 
dané věci: VS pračky tedy nezahrnuje vodu spotřebovanou při praní 
(ta je součástí – s dalšími VS všech činností vyžadujícími vodu – VS 
domácnosti, osoby apod.). Lze se zde setkat i s termíny jako virtuální 
voda výrobku, vtělená, exogenní nebo stínová voda; ty však mají 
většinou užší význam (odkazují např. pouze 
na obsah vody v produktu) a nemohou se 
zaměňovat. Celková VS výrobku zahrnuje 
všechny typy vody, přímo i nepřímo spo-
třebované či znečištěné, tedy vodu modrou, 
zelenou a šedou. Obvykle se vyjadřuje jako 
objem vody na finanční jednotku (např. m³/ 
/Kč) nebo jako objem vody na jeden výrobek 
(m³/ks). U specifických produktů se lze setkat 
i s údaji, které udávají objem vody na energe-
tickou hodnotu: m³/kcal např. u potravin, m³/J 
u elektřiny nebo paliv. 

K čemu je vodní stopa dobrá a jaké 
jsou hranice jejího využití

Vodní stopa přispívá ke znalostem o celko-
vých nárocích společnosti na vodní zdroje. 
Navazuje na výpočty a odhady tzv. lidského 
přivlastňování vodních zdrojů. Podle dnes 
již klasické studie, uveřejněné v Science, lidé 
využívají („přivlastňují si“) asi 30 % z celko-
vého množství dostupné (obnovitelné) zásoby 
sladké vody na zemi, jež je tvořena ročním 
úhrnem srážek [20]. Předpokládá se, že tato 
míra se může – v návaznosti na globální změ-
ny a zvýšené nároky na vodu – dále zvětšovat. 

Oproti tradičním vodním statistikám a uka-
zatelům, vodní stopa postihuje a ukazuje tyto 
širší souvislosti. Především zahrnuje přímé 
i nepřímé užití vody (nepřímé využití bývá 
mnohem větší, často s mnohem většími 
dopady na prostředí, přitom je ale běžnému 
spotřebiteli skryto). Propojením výrobců, 
dodavatelů, prodejců a dalších v jednotlivých 
fázích celého procesu vodní stopa explicitně 
ukazuje odpovědnost jednotlivých aktérů. Pro 
tvorbu hospodářských a environmentálních 
politik je přínosná znalost o VS celých skupin 
výrobců (sektorů jako zemědělství či průmysl) 
nebo naopak spotřebitelů (např. domácností 
nebo veřejné správy). 

Vodní stopa upozorňuje na to, že člověk 
není jediným uživatelem vodních zdrojů na 
planetě. Dostupnost sladké vody na Zemi je 
určena srážkami nad pevninou. Část těchto 
srážek se vypaří, část doplní zásoby podzemní 

vody a část odteče řekami do oceánů. Oba typy těchto hlavních toků – 
evapotranspirace a odtok – mají pro zajištění lidských potřeb zásadní 
význam. VS proto nároky lidí na vodu diferencuje a hodnotí podle 
typu užití: modrá voda zahrnuje spotřebovanou vodu, tj. ztracenou 
výparem, vtělenou v produktu či přemístěnou mimo povodí. Zelená 
vodní stopa značí množství vody spotřebované při produkci plodin, 
tedy vody evapotranspirované vegetací či vtělené v plodinách. Šedá 
voda potom představuje znečištění vody, které může být asociováno 
s konkrétním produktem či procesem (více viz [2]). Kvantifikace jed-
notlivých typů vodních stop v globálním měřítku je na obr. 1.

Analyzovat zelenou vodu má smysl v případě vodní nedostatečnosti 
v daném území. Zelená vodní stopa nám říká, jak velkou část evapo-
transpirovaných srážek si člověk „přivlastnil“, takže nemůže být vyu-
žita v jiném přírodním procesu (ve stejný okamžik na stejném místě). 

Kromě vody spotřebované pro zajištění zboží a služeb v dané 
geopolitické oblasti (státu), se počítá i tzv. virtuální voda, tj. voda 
spotřebovaná při výrobě produktů dovezených ze zahraničí. Mezi-
národní obchod s vodou je poměrně významný (viz obr. 2). Přibližně 
1/5 globální vodní stopy jde na vrub výroby zboží na export. Z tohoto 
mezinárodního obchodu někteří profitují, jiní prodělávají: Mexiko 

Obr. 1. Vodní stopa zemí (celková a její složky), 1996–2005 (m3.os-1.rok-1) [14]
Pozn.: Na mapě znázorňující celkovou národní vodní stopu (vpravo dole) mají žlutočervené 
státy větší vodní stopu než je globální průměr (1 385 m3.os-1.rok-1). 
Překlad legendy v obrázku:
Green water footprint – zelená vodní stopa
Green water footprint – modrá vodní stopa
Grey water footprint – šedá vodní stopa
Total water footprint – celková vodní stopa
(m3.os-1.rok-1)

Stát 
Celková vodní stopa národní spotřeby (m3·os-1·rok-1)

Závislost na dovozu 
virtuální vody (%)Interní Externí Celková

Zelená Modrá Šedá Zelená Modrá Šedá Zelená Modrá Šedá Celkem

ČR 818,6 15,2 203,2 418,2 64,5 130,9 1236,7 79,7 334,2 1651 37,2 

Bolívie 3063,9 47,4 29,2 295,9 15,3 16,2 3359,9 62,7 45,3 3468 9,4

Kongo 529,8 2,1 4,0 10,2 3,4 2,7 540,0 5,4 6,6 552 2,9

Tab. 1. Vodní stopa národní spotřeby (m3·os-1·rok-1) vyjádřená celkově i v komponentách (interní, externí) a závislost na dovozu virtuální 
vody (%). Česká republika, Bolívie a Kongo [14]

Obr. 2. Toky virtuální vody spojené s mezinárodním obchodem zemědělských a průmyslových 
produktů, 1996–2005 [14]
Pozn: Zelené odstíny patří čistým vývozcům virtuální vody, barvy žlutá-červená ukazují čisté dovozce vir-
tuální vody. Jsou zobrazeny jen největší toky, tj. větší než 15 Gm3.rok-1. Síla šipky představuje velikost toku. 
Překlad legendy v obrázku:
Net virtual water import – Dovoz virtuální vody (Gm3.rok-1)
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a Španělsko jsou země, které díky dovozu virtuální vody mají největší 
„úspory“ své modré vody.

Vodní stopa národní spotřeby doplňuje celkový obrázek vodní 
bezpečnosti státu. Budoucí soběstačnost země v zajištění vodních 
zdrojů a úvahy o nákladném budování nových zdrojů pitné vody 
jsou aktuálním tématem i v České republice. Tzv. národní vodní 
soběstačnost je definována jako poměr interní a celkové vodní stopy 
národní spotřeby. Maximální hodnota 100 % by ukazovala, že veškerá 
potřebná voda je dostupná přímo na vlastním území státu. Inverzně 
lze stanovit závislost na importu virtuální vody, která je definována 
jako podíl externí a celkové vodní stopy národní spotřeby (viz tab. 1, 
poslední sloupec). Nejmenší závislost na dovozu virtuální vody má 
Indie (2,5 %) a Argentina (3,8 %), největší pak Bermudy (99 %), Is-
land, Izrael nebo Malta (více než 80 %). Česká republika importuje 
ročně celkem zhruba 8 888 Mm³ virtuální vody a vyveze 5 834 Mm³ 
virtuální vody obsažené v komoditách, což znamená, že je s 3 054 
Mm³/rok čistým dovozcem virtuální vody. Naše závislost na dovozu 
virtuální vody činí 37 % (viz tab. 1).

Obecně platí, že voda je obnovitelný přírodní zdroj, není však ani 
nekonečný ani nevyčerpatelný (někdy je proto klasifikována jako 
podmíněně obnovitelný zdroj). Proto je třeba uvažovat o dlouhodo-
bém, udržitelném řízení vodních zdrojů. Kupříkladu každý člověk si 
může spočítat svojí VS – jako udržitelnou ji může vyhodnotit, pokud 
(i) nepřesáhne průměrnou hodnotu dostupné modré a zelené vody 
(na osobu), (ii) žádná složka (modrá, zelená) nenabyla takové hodnoty, 
která by v daném místě a čase narušovala přirozené toky nebo ohrozila 
povolené limity (šedá voda). Platí potom, že v případě nadměrné vodní 
stopy je nejdříve třeba využít všechny možnosti pro její snížení, teprve 
potom eventuálně hledat další opatření. 

Vodní stopa ale není všemocný informační nástroj [21]. Vzhledem 
ke specifické povaze vody nemůže být VS podkladem pro nastavení 
„offsetových“ programů. Tedy nadměrná osobní, firemní nebo i ná-
rodní vodní stopa v místě m1 a v čase t1 nemůže být vykompenzována 
např. omezením spotřeby v místě m2 v čase t2 (takové offsetové pro-
gramy lze aplikovat na základě výpočtu uhlíkové stopy; ne však díky 
lepší metodice tohoto indikátoru, ale protože zátěž atmosféry emisemi 
uhlíku má globální působení (předpokládá se zde „ideální distribuce“, 
u srážek je však tato distribuce globálně velmi nerovnoměrná). 

Z výše uvedeného důvodu je také zřejmé, že vodní stopa nepo-
skytuje snadno interpretovatelnou informaci: neplatí, že vyšší VS je 
vždy horší než nižší VS. Indikátor odkazuje na celkový objem vody 
(agreguje různé typy vody) a nebere v úvahu dostupnost vody – pro 
hodnocení udržitelnosti se tedy musí interpretovat společně s řadou 
dalších vodohospodářských údajů. To ale kazí půvab celého indi-
kátoru, jehož smyslem je poskytnout politikům i laické veřejnosti 
informaci jednoduchou (agregace do jednoho čísla) a srozumitelnou 
(menší stopa je dobrá). Riddout a Pfister [10] proto upravili metodiku 
zapracováním faktorů charakterizujících vodní stres oblasti2, odkud 
se voda využívá. Porovnali pak vodní stopu dvou produktů – rajčato-
vé omáčky a arašídových bonbonů M&M. VS omáčky (balení 575 g) 
byla 202 l, VS bonbonů (balení 250 g) byla 1 153 l. Zatímco u omáčky 
převažovala modrá voda na zavlažování rajčat, kakaové boby potřebné 
pro bonbony jsou náročné na vodu zelenou. Upravená VS faktorem 
vodního stresu (tzv. water stress weighted footprint) dala proto výsledky 
zcela jiné: VSw omáčky byla 141 l, VSw bonbonů pouhých 13 l.

na závěr
Voda je pro život nezbytný přírodní zdroj. Nároky na něj stoupají 

s růstem populace a spotřebními nároky (stravovací a hygienické po-
třeby, spotřeba průmyslového zboží či služeb atd.). Použití modré vody 
představuje zátěž životního prostředí i rozpočtu, použití zelené vody 
možný zásah do přírodních cyklů. Prioritním cílem environmentální 
politiky a každé činnosti (firem, veřejné správy i domácností) by proto 
mělo být efektivní hospodaření s vodními zdroji. 

Vodní stopa ukazuje věci nově nebo jinak: zatímco se běžně ví, 
že celková průměrná denní spotřeba vody na obyvatele ČR je 134 l 
(v domácnostech méně, asi 88 l/os.), celková vodní stopa na jednoho 
obyvatele ČR dosahuje mnohonásobně vyšší hodnoty: 4 523 litrů 
denně. Z toho 37 % je zajištěno vodními zdroji v zahraničí (viz tab. 1). 
Konečný spotřebitel ale zátěž a často ani dopad své spotřeby na vod-
ní zdroje nemusí vůbec pocítit; naopak může být přesvědčen, že za 
to dostatečně platí. Aniž na tomto místě chceme diskutovat možné 
příčiny – tedy různé environmentálně škodlivé dotace v zemědělství 
apod. – některé důvody jsou jednodušší (k čerpání vody dochází v ře-

2 Vodní stres značí takové oblasti, v nichž je k dispozici méně než 1700 m³ vody 
na osobu za rok [22].

kách a studních vzdálených tisíce kilometrů od konečných zákazníků) 
a právě dobré ukazatele zde mohou pomoci. 

Státy, regiony i firmy obvykle formulují své vodní plány, aniž by 
braly v potaz tento globální rozměr problematiky. Kupříkladu EU-28 
jako čistý dovozce virtuální vody (cca 40 %, z čehož naprostou vět-
šinu tvoří zemědělské produkty) do velké míry externalizovala svou 
spotřebu vody, aniž by se až dosud více zabývala tím, jak dovážené 
zboží přispívá k drancování či znečišťování vodních zdrojů v zahra-
ničí [23]. Přitom podle nadace We Are Water až 55 % dovážených 
potravin pochází ze zemí, které trpí nedostatkem pitné vody. Možná 
i tyto údaje přispěly k tomu, že se komisař pro životní prostředí J. 
Potočnik nedávno rozhodl ustanovit skupinu Evropského inovačního 
partnerství pro vodu. 

Poslední průzkum Eurobarometru ukázal, že Evropané pociťují 
nedostatek informací o vodní problematice [24]. Přes oprávněnou 
kritiku se domníváme, že ukazatel vodní stopa má potenciál stát se 
užitečným nástrojem pro účely osvěty, vzdělávání – a na rozdíl od 
neurotického kyblíku Waltera, nové hvězdy kampaně Evropské Komise 
proti plýtvání vodou [25] – i pro formulaci udržitelné vodní politiky.

Poděkování: Tento článek vznikl v rámci projektu Specifického vyso-
koškolského výzkumu 2013-267 703 a grantu GAČR P402/12/2116.  
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Despite quite fast spreading of the water Footprint concept among 
experts as well as the lay public, it has not been accepted unani-
mously yet. Many companies have included it in their reporting 
and commonly used it. The expert community is still cautious – it 
has been improving the methodology and doing various analyses; 
however, it has also been criticizing it. water Footprint complements 
ecological and Carbon Footprints that don’t include water. In spite 
of similar names, the concepts differ: The product with bigger water 
Footprint is not necessarily environmentally worse than another 
product with a smaller footprint. The article explores the potential 
of the indicator for water resources management.

Substrátová inhibícia 
a vplyv pH na denitritáciu 
s granulovanou biomasou
Zuzana Imreová, Miloslav Drtil, Ján Derco, Lenka Babjaková

Kľúčové slová
denitritácia – disociované N–NO2 – granulovaná biomasa – metanol 
– nedisociovaná HNO2 – pH – substrátová inhibícia

súhrn
N-NO2 do 500 mg/l a metanol s CHSK do 2000 mg/l neboli po-

tvrdené ako substrátové inhibítory pre denitritáciu s adaptovanou 
granulovanou denitritačnou biomasou. Nedisociovaná HNO2 s kon-
centráciou do 2 mg/l už vplyv substrátovej inhibície vykazovala. 
pH ovplyvňovalo denitritáciu významne (optimálne pH v oblasti 
5,9). Špecifické denitritačné rýchlosti boli relatívne nízke (0,4 až 
2,2 mg N-NO2/g.h)

u

Úvod
V denitritačnom reaktore sa odstraňuje dusitanový dusík N-NO2 

a mení sa na plynný N2. Jedná sa o špecifický proces, ktorý sa môže 
využiť buď na čistenie priemyselných odpadových vôd s obsahom 
N-NO2 alebo na znitritované odpadové vody (odpadové vody po 
neúplnej nitrifikácii, kde v predradenom nitritačnom reaktore sa 
cielenou inhibíciou nitratácie zastaví oxidácia N-NH4 na produkcii 
N-NO2 [1–3]). Príkladom druhej skupiny vôd sú napr. znitritované 
kalové vody alebo znitritované odpadové vody po anaeróbnom pred-
čistení. Denitritácia sa môže realizovať v rôznych typoch rektorov, od 
zmiešavacích na princípe aktivačných nádrží s aktivovaným kalom 
až po reaktory s postupným tokom s biomasou nárastovou alebo gra-
nulovanou (biofiltre s pevným lôžkom a nárastovou biomasou, resp. 
USB reaktory s granulovanou biomasou) [4–7]. V prípade, že sa na 
denitritáciu využijú reaktory s postupným tokom, potom v reaktore 
bude dochádzať k tvorbe aspoň čiastočného koncentračného gradientu 
substrátu a časť biomasy bude vždy vystavená vyšším koncentráciám 
substrátu. N-NO2 je bežne uvádzaný ako možný inhibítor biologických 
procesov (buď v disociovanej forme NO2

- alebo v nedisociovanej forme 

HNO2; hlavná pozornosť sa doteraz venovala najmä ich vplyvu na 
nitrifikáciu [8–11]). Ďalším potenciálnym inhibítorom biologických 
procesov môže byť aj pridávaný externý oragnický substrát, najmä ak 
sa použije napr. metanol. 

V dostupnej literatúre sa nenašli informácie o meraní inhibičného 
vplyvu N-NO2 a metanolu na denitritačnú biomasu, tj. o substrátovej 
inhibícii denitritácie. Okrajovo sa uvádza len vplyv N-NO2 na denit-
rifikáciu (podľa [12] koncentrácie 100–200 mg/l N-NO2 a podľa [13] 
koncentrácie 2000 mg/l N-NO2 neinhibovali denitrifikáciu; podľa [14] 
denitrifikáciu inhibovala HNO2, pričom inhibičný limit bol 0,13 mg/l 
HNO2).

Nepriamo ale toto riziko naznačujú výsledky [6, 7], kde v denit-
ritačnom USB reaktore s granulovanou biomasou a pridávaným 
metanolom sa po odstavení recyklu vyčistenej vody výrazne znížila 
účinnosť denitritácie spojená s potrebou regenerácie denitritačnej 
biomasy. Jedno z vysvetlení tohoto zhoršenia účinnosti bolo spojené 
s tým, že recyklus vyčistenej vody narieďoval odpadovú vodu na prí-
toku do kalového lôžka, znižoval tak negatívny vplyv koncentračného 
gradientu substrátu a znižoval tak aj možnosť vplyvu substrátovej 
inhibície na denitritačnú biomasu.

Z tohoto dôvodu bola zrealizovaná séria inhibičných testov s gra-
nulovanou denitritačnou biomasou. Sledoval sa vplyv koncentrácie 
celkového N-NO2, nedisociovanej HNO2, pH a metanolu na túto bio-
masu, ktorá už bola na denitritáciu s metanolom adaptovaná. Zároveň 
sa sledoval vplyv vyššie uvedených potenciálnych substrátových 
inhibítorov na granulovanú biomasu, ktorá sa svojou morfológiou 
všeobecne považuje za biomasu odolnejšiu na vonkajšie vplyvy. Vo 
vnútri granúl môže vznikať relatívne veľký objem s podmienkami 
inými než v okolitej vode. Napr. v granulách môže byť vyššie pH kvôli 
OH- a HCO3

- vznikajúcich denitritáciou [15, 16]; resp. koncentrácie 
substrátu môžu byť nižšie kvôli pomalšej difúzii substrátu do vnútra 
granúl.

V prípade, že konkrétny substrát / zlúčenina nevykazuje vplyv 
substrátovej inhibície, kinetika odstraňovania substrátu sa popisuje 
tzv. Monodovou rovnicou (analógia Michaelis–Mentenovej rovnice; 
rovn. 1; obr. 1a). Z tejto rovnice vyplýva, že s rastúcou koncentráciou 
substrátu sa zvyšuje aj rýchlosť jeho odstraňovania, až kým sa nedo-
siahne maximálna rýchlosť odstraňovania [4, 5]. 

rX = rX,max . S/(KS + S) (1)

kde rX je špecifická rýchlosť odstraňovania substrátu (v mg/g.h), rX,max 
je špecifická maximálna rýchlosť odstraňovania substrátu (v mg/g.h), 
S je koncentrácia substrátu (mg/l) a KS je saturačná konštanta (koncen-
trácia substrátu S, pri ktorej je rýchlosť odstraňovania rovná rX,max / 2).

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února 
2014. 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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V prípade, že daný substrát / zlúčenina je substrátový inhibítor, 
hodnoty rX sú vplyvom inhibície nižšie a od určitej koncentrácie S sa 
začne rX dokonca znižovať. Na popis kinetiky odstraňovania substrátu 
vykazujúceho inhibíciu sa najčastejšie využíva tzv. Haldanova rovnica 
(rovn. 2; obr. 1b) [11]: 

rX = rX,max . S / (KS + S + S2/KI) (2)

kde rX je špecifická rýchlosť odstraňovania substrátu (v mg/g.h), rX,max je 
špecifická maximálna rýchlosť odstraňovania substrátu (v mg/g.h), S je 
koncentrácia substrátu (mg/l), KS je saturačná konštanta (koncentrácia 
substrátu S, pri ktorej je rýchlosť odstraňovania rovná rX,max / 2) a KI je 
inhibičná konštanta. Čím vyššia je hodnota tejto konštanty, tým menší 
je substrátový inhibičný vplyv danej zlúčeniny. Na obr.  1b je nazna-
čené, že v prípade KI,b, ktoré je nižšie než KI,a, sa inhibícia prejavuje 
intenzívnejšie (na krivke b sú rX nižšie než na krivke a). 

Experimentálna časť
Denitritačné testy sa realizovali s granulovanou biomasou z USB 

reaktora, ktorá bola už adaptovaná na denitritáciu s metanolom (v USB 
reaktore sa denitritovala odpadová voda obsahujúca 500 mg/l N-NO2 
a 1500 mg/l CHSKmetanol, pričom aktuálne koncentrácie v prítoku do ka-
lového lôžka sa menili v závislosti od veľkosti recyklu vyčistenej vody). 
Biomasa sa pred testom nechala odstáť pol dňa a následne sa opakovane 
premyla pitnou vodou zbavenou rozpusteného O2 (každá voda počas 
testov bola prebublaná plynným N2). Premytím 
sa zároveň nariedila koncentrácia biomasy 
na 8 g/l, čo bola aj koncentrácia v samotných 
testoch. Takto pripravená biomasa bola v endo-
génnom stave bez (resp. so zanedbateľným mi-
nimom) exogénneho substrátu. 

Denitritačné testy boli realizované ako jed-
norázové kinetické testy. Na začiatku každého 
testu sa pridal PO4-P (ako KH2PO4) tak, aby 
hmotnostný pomer CHSKmetanol : P bol 100 : 1. 
pH sa upravilo na požadovanú hodnotu (s 1 M 
a 0,1 M HCl resp. NaOH). Následne sa zmes 
naposledy prebublala plynným N2 a pridala sa 
konkrétna dávka N-NO2 a metanolu. 

Koncentrácie N-NO2 v jednotlivých testoch 
boli v rozsahu od 10 do 500 mg/l a koncentrá-
cie CHSKmetanol boli v rozsahu od 20 do 2000 
mg/l. Rozsah pH bol od 4,6 do 8,5. Keďže 
v každom teste bola určitá kombinácia kon-
centrácie N-NO2 a pH, mohla sa pre jednot-
livé testy vypočítať aj príslušná koncentrácia 
nedisociovanej HNO2. Prepočet sa robil podľa 
rovn. 3 a 4 [8]. Rozsah koncentrácií HNO2 bol 
od 0,0002 do 2,15 mg/l.

HNO2 = (47 / 14) . N-NO2/(Ka . 10pH)  (3)

kde HNO2 a N-NO2 sú koncentrácie v mg/l a Ka 
je ionizačná konštanta HNO2

Ka = e (-2300/T) (4)

(T je v stupňoch Kelvina).
Celkový počet denitritačných testov bol 

22 a testovali sa rôzne pomery uvedených 
koncentrácií pri rôznych pH.

Obr. 1. Typická závislosť kinetiky odstraňovania substrátu podľa Monodovej rovnice (obr. 1a; 
zlúčenina nevykazuje substrátovú inhibíciu) a podľa Haldanovej rovnice (obr. 1b; zlúčenina 
vykazuje substrátovú inhibíciu)

Obr. 2. Vplyv koncentrácie N-NO2 (a), CHSK (b) a HNO2 (c) na rýchlosť denitritácie. Na obr. (d) 
je kvôli lepšiemu rozlíšeniu hodnôt rX nameraných pri veľmi nízkych koncentráciách HNO2 
uvedená závislosť z obr (c) aj v logaritmickej mierke.  – hodnoty namerané v testoch s pH = 
8,5;  – hodnoty pri pH = 7,9;  – hodnoty pri pH = 6,9;  – hodnoty pri pH 5,9;  – hodnoty 
pri pH = 5,6;  – hodnoty pri pH = 5,2;  – hodnoty pri pH = 4,6

Počas testov bola biomasa mechanicky 
miešaná v 300 ml uzatvorených bankách 
(otáčky miešadla do 100 min-1 tak, aby gra-
nulovaná biomasa bola vo vznose a zároveň 
nedochádzalo k jej mechanickému rozbitiu). 
Vzhľadom na denitritačnú produkciu OH- 
sa pH priebežne upravovalo na nastavenú 
hodnotu prídavkami 0,1 a 0,01 M HCl. De-
nitritačná aktivita pri danej koncentrácii a pH 
bola vyhodnocovaná z poklesu koncentrácie 
N-NO2. V 10 až 30minútových intervaloch 
sa odoberalo 5 ml vzorky, tá sa prefiltrovala 
a N-NO2 sa stanovili spektrofotometricky [17]. 
Zaujímavou pomôckou v testoch s nízkymi 
koncentráciami N-NO2 (10 mg/l) sa ukázali 
indikačné papieriky na N-NO2, ktoré po 
dosiahnutí nulovej koncentrácie zostanú ne-
zafarbené (takto bolo možné určiť orientačnú 
dĺžku testu a rýchlosť odstraňovania N-NO2 

v priebehu niekoľkých sekúnd). Teplota počas testov bola 18–21 oC. 
Rýchlosť denitritácie sa vypočítala z lineárnej časti krivky poklesu 
koncentrácie N-NO2 (vzájomne sa tak porovnávali špecifické rýchlosti 
odstraňovania substrátu rX v mg N-NO2 na g biomasy za hodinu).

Výsledky a diskusia
Namerané rýchlosti denitritácie rX zo všetkých testov sa sumárne 

vyniesli do závislostí od N-NO2, HNO2, CHSK metanolu a pH (zhrnuté 
na obr. 2 a 3). Zároveň boli závislosti z obr. 2a, 2b a 2c prepočítané 
podľa rovnice Haldanovej kinetiky (rovn. 2) s tým, aby sa štatistickým 
vyhodnotením overilo, ako tieto závislosti korešpondujú s rovnicou 
2. Mieru zhody s touto rovnicou vyjadruje korelačný koeficient (čím 
viac sa tento koeficient blíži k 1, tým väčšia je zhoda). Obdobným spô-
sobom sa vyhodnocovala substrátová inhibícia pre nitrifikáciu v [11].

Z porovnania obr. 2a a 2b s obr. 1b je zrejmé, že N-NO2 ani meta-
nol nevykazovali v sledovanom koncentračnom rozsahu viditeľnú 
závislosť potvrdzujúcu substrátovú inhibíciu. Potvrdili to aj veľmi 
nízke vypočítané hodnoty korelačných koeficientov. Pre N-NO2 vyšiel 
korelačný koeficient 0,1298 (rX,max = 2,1 mg/g.h; KS = 5 mg/l; KI = 1950 
mg/l). Pre CHSK vyšiel korelačný koeficient 0,1145 (rX,max = 2,5 mg/g.h; 
KS = 76mg/l; KI = 2670 mg/l). 

Vplyv substrátovej inhibície korešpondujúci s Haldanovou kine-
tikou a rovn. 2 je viditeľný len u HNO2 (obr. 2c), kde denitritačná 
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aktivita so zvyšujúcou sa koncentráciou najskôr rástla, najvyššia 
bola nameraná pri 0,1 mg/l a následne s ďalším nárastom koncen-
trácie HNO2 začala klesať. Dokumentuje to aj vypočítaný korelačný 
koeficient 0,7862, ktorého hodnota už aj štatisticky potvrdzuje určitú 
závislosť podľa rovnice 2. Preto je na obr. 2c uvedená okrem experi-
mentálne nameraných hodnôt aj závislosť vypočítaná podľa rovnice 2 
(prerušovaná krivka s vypočítanými parametrami rX,max = 2,03 mg/g.h, 
KS = 0,00028 mg/l, KI = 0,95 mg/l, korelačný koeficient = 0,7862). 

Porovnanie závislosti HNO2 na obr. 2c s obr. 3 zároveň naznačuje, 
že závislosť HNO2 do istej miery ovplyvňovalo aj pH (pH podľa rovn. 
1 priamo určuje koncentráciu HNO2; s klesajúcim pH sa zvyšuje 
podiel HNO2; rovn. 3). Z pH závislosti (obr. 3) zároveň vyplýva, že 
pH = 5,9 bolo pre denitritáciu optimálne. Zaujímavé je, že ešte aj pri 
pH = 4,6 denitritácia prebiehala. Jedným z vysvetlení je, že vo vnútri 
kompaktných granúl s veľkým objemom existuje mikroprostredie 
s vyšším pH ako v okolitej vode, čo môže byť dôsledkom denitritácie 
produkujúcej OH- a následne HCO3

- ióny [15, 16]. Zrejmá závislosť rX 
od pH je zvýraznená aj trendovou čiarou (prerušovaná čiara s vypo-
čítaným korelačným koeficientom až 0,9279).

Z obr. 2 zároveň vyplýva, že denitritačné rýchlosti granulovanej 
biomasy z USB reaktora dlhodobo adaptovanej na metanol boli len 
v rozsahu 0,4 až 2,2 mg N-NO2/g.h. Ak prepočítame tieto rýchlosti 
kyslíkovým ekvivalentom (1 mg N-NO2 je ekvivalentný 1,7 mg O2; 1 
mol dusíka akceptuje 3 elektróny, 1 mol kyslíka 2 elektróny), potom 
sú tieto denitritačné rýchlosti ekvivalentné respiračným rýchlostiam 
0,7–3,4 mg O2/g.h. Namerané hodnoty sú relatívne nízke vzhľadom na 
to, že sa jedná o celkovú rýchlosť zahrňujúcu endogénnu aj exogénnu 
denitritáciu (porovnať napr. s  [4, 18]). Toto konštatovanie ale až tak 
nevadí u USB reaktora, kde vzhľadom na výnimočné sedimentačné 
vlastnosti granúl je možné v reaktore udržať veľmi vysoké koncentrácie 
biomasy (bežne 30 až 50 g/l).

Uvedené poznatky doplňujú aj skúsenosti z prevádzky denitritač-
ných USB reaktorov s granulovanou biomasou, kde počas odstavenia 
recyklu vyčistenej vody narieďujúceho odpadovú vodu sa výrazne 
znížila účinnosť denitritácie [6, 7]. Podľa obr. 2 mohla tento pokles 
ovplyvniť z prítomných zložiek substrátu len HNO2. Ale keďže de-
nitritácia prebieha ešte aj pri 2 mg/l HNO2 (aj keď pomalšie; obr. 2c 
a 2d), tak výrazné zníženie účinnosti muselo byť spojené aj s inými 
faktormi. Najpravdepodobnejší negatívny vplyv odstavenia recyklu je 
spojený so znížením hydraulického zaťaženia a zhoršením distribúcie 
substrátu do celého objemu kalového lôžka. Zároveň sa nepotvrdil 
výsledok z [6], že optimálne pH pre denitritáciu v USB reaktore je 
nad 8,0 (z obr. 3 vyplýva, že optimálne pH je nižšie).

Závery
Zo série 22 inhibičných testov vyplynulo, že vplyv substrátovej 

inhibície na adaptovanú granulovanú denitritačnú biomasu vyka-
zovala len nedisociovaná HNO2. Celkový N-NO2 ani metanol neboli 
v danom koncentračnom rozsahu potvrdené ako sbstrátové inhibítory. 
Vplyv na denitritáciu bol preukázaný najmä pri pH (optimálne pH = 
5,9). Špecifické denitritačné rýchlosti boli síce nízke (0,4 až 2,2 mg 
N-NO2/g.h), ale v USB reaktore to nie je problém (v reaktore je možné 
udržať bežne až 30–50 g/l granulovanej biomasy).

Poďakovanie: Príspevok vznikol s podporou projektu Vedeckej gran-
tovej agentúry VEGA č. 1/0818/12 Využitie granulovanej biomasy 
v procese biologického odstraňovania N z odpadových vôd.
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N-NO2 up to 500 mg/l and methanol with COD up to 2000 mg/l 
were not substrate inhibitors for adopted denitritation granulated 
biomass. Undissociated HNO2 with concentration up to 2 mg/l was 
confirmed to be substrate inhibitor. pH influenced denitritation 
significantly (optimum pH = 5,9). Specific denitritation rates were 
relatively low (0,4–2,2 mg N-NO2/g.h).

Obr. 3. Vplyv 
pH na rýchlosť 
denitritácie

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února 
2014. 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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Diskové filtry vyvinuté  
firmou IN-EKO Team nabízejí 
nové možnosti v čištění 
odpadních vod

Výrazná tendence na zvyšování kvality odpadní vody, 
směřuje k účinnějšímu filtračnímu procesu. Jsou hledány 
systémy se schopností zachytit stále menší pevné částice. 
Tato okolnost vede k potřebě větší filtrační plochy. 

Firma IN-EKO Team pro kontinuální filtraci vyrábí dvacet 
let bubnové filtry, kterých bylo za tuto dobu vyrobeno více 
než dva tisíce. Postupné zdokonalování těchto filtrů vedlo 
k řešení, kdy podstatné pozitivní změny konstrukce jsou již 
prakticky vyčerpány. Byl proto zvažován další vývoj kontinu-
ální filtrace používaný v mnoha oborech. Jednoznačně bylo 
zvoleno řešení, které pomocí filtračních segmentů vytváří 
diskový charakter filtru.

Tyto výrobně náročné filtry mají při shodných vnějších roz-
měrech až čtyř násobně větší filtrační plochu než bubnové 
filtry. To umožňuje použít filtrační tkaniny s oky o velikosti až 
10μm, která je u bubnových filtrů prakticky nereálná. Tyto 
skutečnosti přináší nové možnosti v oblasti filtrace. 

Výroba bubnových filtrů bude souběžně pokračovat s vý-
robou diskových filtrů. Oba dva typy filtrů mají své uplatnění 
s ohledem na záměr jejich použití. 

Vzhledem k vysoké výrobní náročnosti v České republice 
tyto filtry kromě firmy IN-EKO Team nikdo nevyrábí. 

V České republice je firma IN-EKO Team prvním a je-
diným výrobcem těchto diskových filtrů. Vyvinuté řešení, 
s prvořadým ohledem na provozní spolehlivost a jednoduchost 
údržby, představuje dokonalé provedení chráněné několika 
patenty 

Filtry mohou být umístěny v betonovém kanále nebo v oce-
lové vaně. Při velkém průtoku může být umístěno několik filtrů 
paralelně vedle sebe, kde jejich optimální filtrační činnost je 
řízena počítačem.

Standardní provedení je vyráběno podle počtů disků v řadě 
4, 6, 10, 16, 24. Reálná filtrační plocha diskových filtrů je od 
7 m2 do 42 m2 jednoho diskového filtru.

Výhody: velká filtrační plocha při malých rozměrech – rychlá 
a jednoduchá výměna filtračních elementů – nízké provozní 
náklady – jednoduchá instalace a snadná údržba – energe-
ticky úsporné.

Ing. Josef Strnad
IN-EKO Team s. r. o.

Trnec 1734, 666 03 Tišnov 
Tel. 549 415 234 

info@in-eko.cz
www.in-eko.cz

Další výrobky IN-EKO Team

P Mikrosítové bubnové filtry
P Multifunkční zařízení
P Česle prutové „Brouk“
P Česle pásové
P Separátory písku
P Flotační jednotky

P Česle šroubové přímé
P Česle šroubové kolmé
P Česle hrubé
P Česle hrubé mechanické
P Šroubové lisy
P Šroubové dopravníky
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Saxitoxin – neurotoxin 
produkovaný sinicemi 
v povrchových vodách 
České republiky
Daniel Jančula, Pavel Babica, Lucie Straková, Jan Sadílek, 
Blahoslav Maršálek

Klíčová slova
saxitoxin – vodní květy sinic – cyanobakterie – monitoring – toxicita

souhrn
Masový rozvoj sinic a s ním i výskyt cyanotoxinů je v České re-

publice i ve světě stále aktuální problém. V průběhu letní vegetační 
sezony jsme v rámci monitoringu vodních květů analyzovali celkem 
30 vzorků vody z vybraných devatenácti nádrží ČR. Poprvé v historii 
jsme detekovali na území ČR neurotoxin s názvem saxitoxin, který je 
1000x toxičtější než známý nervový plyn sarin a který je na seznamu 
nebezpečných chemických zbraní. Saxitoxin jsme objevili na dvou 
lokalitách (Slapy a Stráž pod Ralskem). V obou případech se na lo-
kalitě vyskytovaly i sinice rodu Dolichospermum a Aphanizomenon. 
Koncentrace toxinů (microcystin, cylindrospermopsin, saxitoxin) 
byly analyzovány imunologickou metodou eLISA (z angl. enzyme-
-Linked Immuno Sorbent Assay). Nejčastěji se vyskytujícím toxinem 
byl microcystin, který byl detekován právě v osmnácti nádržích 
a 83 % všech vzorků. Dalším zkoumaným toxinem vodních květů 
byl cylindrospermopsin, který jsme však detekovali pouze v jedi-
ném vzorku vody, kde jeho koncentrace činila 1,22 µg/l. Z výsledků 
našich analýz vyplývá, že situace v ČR se nedá podceňovat a že do 
budoucna budou objeveny zřejmě i další toxiny sinic, jejichž detekce 
je v současné době finančně náročná nebo pro jejich detekci nejsou 
dostupné citlivé analytické metody. Předpokládáme, že s dalším 
vývojem budou objevovány v České republice také další významné 
toxiny cyanobakterií tak, jak tomu bylo v případě této studie.

u

Úvod
Sinice (neboli cyanobakterie) produkují přírodní toxiny, které 

mohou způsobovat zdravotní problémy lidem i vodním organismům. 
Kromě produkce cyanotoxinů mohou sinice negativně působit na 
stav vodních nádrží také skrze změny ve vlastnostech vody, mezi 
které patří například změny pH, snížení 
průhlednosti vodního sloupce, snížení 
koncentrace kyslíku na dně nádrže při 
rozkladu biomasy a podobně. I když se 
uvádí, že úhyn živočichů v nádržích nemusí 
být vždy důsledkem produkce toxinů sinic, 
ale právě změn ve vlastnostech vody (pH, 
úbytek kyslíku), představují toxiny sinic 
významné riziko pro zdraví obyvatel. Masový 
rozvoj sinic je spojen s neúměrným vnosem 
živin (především fosforu) do povrchových 
vod [1]. Mezi nejznámější a nejčastěji 
studované toxiny sinic patří microcystiny, 
nodulariny, cylindrospermopsin, anatoxin-a, 
anatoxin-a(S) nebo saxitoxin [1–6].

Microcystiny jsou nejprostudovanější toxiny 
sinic. Microcystiny jsou totiž nejrozšířenějším 
typem toxinů a jsou zároveň velice špatně de-
gradovatelné. Z chemického hlediska se jedná 
o cyklické heptapeptidy a dnes je známo více 
než 70 strukturních variant těchto toxinů [4]. 
Microcystiny jsou produkovány mnoha rody 
sinic jako například: Microcystis, Anabaena, 
Plankothrix, Oscillatoria, Nostoc, Hapalosiphon 
nebo Phormidium [3]. Tyto heptapeptidy najde-
me téměř ve všech oblastech světa, samozřej-
mě včetně České republiky [7–11]. 

O dalších toxinech sinic toho však víme 
poměrně málo, především proto, že jejich 

Obr. 1. Koncentrace tří vybraných toxinů na jednotlivých vodních nádržích v roce 2010. MC 
= microcystin; CyN = cylindrospermopsin; STX = saxitoxin

analýza je finančně náročná, komplikovaná a běžně se nerealizuje. 
Příkladem mohou být toxiny cylindrospermopsin nebo saxitoxin. 
Cylindrospermopsin i saxitoxin jsou svým chemickým složením 
alkaloidy. Cylindrospermopsin je cytotoxická látka, která při požití 
způsobuje zažívací problémy, časté je také selhání jater a ledvin, kde 
se tento toxin může rovněž akumulovat. Původně byl cylindrosper-
mopsin izolován ze sinice cylindrospermopsis raciborskii, ale dnes 
známe i další zástupce, kteří tento alkaloid produkují: Anabaena 
bergii, A. lapponica, Aphanizomenon ovalisporum, Aph. flos-aquae, 
Lybgbya wollei, Oscillatoria sp., raphidiopsis mediterranea, r. curvata 
nebo Umezakia natans [6, 12, 13]. Ačkoli je nejčastější výskyt toxinu 
soustředěn na subtropické oblasti jižní polokoule, byl detekován 
i v Evropě a před několika lety i přímo u nás v České republice [9, 14].

Saxitoxin je označován jako neurotoxický alkaloid a vyskytuje se 
téměř v šedesáti strukturních variantách. Tento neurotoxin působí 
tak, že blokuje sodíkové kanálky nervových a svalových buněk, což 
může vést až ke smrti. V mořích jej produkují nejčastěji obrněnky 
rodu Alexandrium, Pyrodinium či Gymnodinium a ve sladkovodním 
prostředím sinice Aph. flos-aquae, Aph. gracile, Aph. issatschenkoi, 
A. circinalis, A. lemmermannii, c. raciborskii, L. wollei a Planktorhix 
sp. [15]. Přítomnost toxinu byla potvrzena jak v Austrálii, Brazílii, 
USA, Mexiku, Číně [15], tak i v Evropě [16]. V České republice nebyl 
saxitoxin doposud pozorován. 

Cílem této studie proto bylo především zjistit, zda se kromě dosud 
intenzivně studovaných microcystinů vyskytují v našich vodách 
i méně známé sinicové toxiny. A to především cylindrospermopsin, 
který byl na našem území detekován pouze jednorázově na několika 
vybraných lokalitách [9, 14] a saxitoxin, o jehož výskytu u nás nemá-
me informace vůbec žádné. Imunochemická detekce všech výše uve-
dených toxinů spolu s taxonomickým rozborem fytoplanktonu byla 
provedena na devatenácti různých lokalitách (nádržích) ve vzorcích 
shromážděných během monitoringu v roce 2010. 

Materiály a metody
Monitoring sinic

Celkový počet třiceti vzorků povrchových vod byl získán z celkem 
devatenácti různých českých nádrží v rámci celostátního monitorin-
gu sinic v roce 2010. Vzorky vody byly odebrány u vodní hladiny 
(reprezentativní vzorek vrstvy 0–30 cm) a převezeny do laboratoře 
pro chemickou analýzu toxinů a taxonomickou determinaci. Pro 
taxonomické vyhodnocení jsme použili světelný mikroskop Olym-
pus BX60 se zvětšením 400x. Relativní zastoupení rodů sinic, jak 
je prezentováno v sekci výsledky a jejich diskuse, bylo zjištěno na 
základě počtu sinicových buněk. Vzorky pro stanovení toxinů byly 
až do doby jejich analýzy uchovány v hluboko mrazícím boxu 
(-75 °C). Před samotnou chemickou analýzou byly vzorky rozmra-
ženy, promíchány a ultrazvukovány (přístroj Sonopuls HD 2070 se 
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sondou MS72, Bandelin Electronics, Berlín, Německo), aby došlo 
k uvolnění i těch toxinů, vázaných uvnitř buněk sinic. Koncentrace 
jednotlivých toxinů je tedy vyjádřena jako celková suma toxinů, tj. 
rozpuštěných (extracelulárních) a vázaných (intracelulárních). Pro 
odstranění přebytečné biomasy po použití ultrazvuku byly vzorky 
centrifugovány (24 000 x G) po dobu deseti minut a supernatant byl 
použit pro imunochemické stanovení na přítomnost microcystinů, 
cylindrospermopsinu a saxitoxinu. 
Stanovení microcystinů

Pro stanovení microcystinů jsme použili imunochemickou metodu 
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) a postupovali jsme 
podle předem připravených operačních postupů publikovaných dří-
ve [9, 17]. 96jamkové mikrodestičky (NUNC, Roskilde, Dánsko) byly 
předinkubovány během noci 2000x zředěným roztokem Fc-IgG (MP 
Biomedicals, Illkirch Ceres, Francie). Mikrodestička byla následně 
promyta fosfátovým pufrem (PBS, pH 7,5) a jednu hodinu inkubována 
s myší monoklonální protilátkou (MC10E7) (Alexis, Larsen, Švýcar-
sko). Po tomto přídavku protilátky byla destička promyta pomocí 
0,05% PBS a Tween 20. Následně byl přidán blokovací roztok (pH 
7,4) a standardy microcystinů (včetně slepého vzorku) nebo vzorků 
vody z monitoringu. Nakonec byl přidán konjugát microcystinu-LR 
a křenové peroxidázy a vzorky byly inkubovány po dobu 15 minut. 
Mikrodestička byla opět promyta a vývoj modré barvy indikující (ne)
přítomnost toxinů byl zastaven pomocí roztoku 5% kyseliny sírové. 
Odečet absorbance zbarvení jednotlivých vzorků byl proveden pomocí 
mikrodestičkového spektrofotometru Sunrise (Tecan, Mannedorf, 
Švýcarsko). Vzorky byly hodnoceny vždy ve třech opakováních a kon-
centrace vypočteny na základě kalibrační přímky připravené z roztoků 
o známé koncentraci microcystinů v rozmezí 0,125 až 2 µg/l. Vzorky, 
které přesáhly koncentraci 2 µg/l, byly zředěny a analyzovány znovu. 
Stanovení cylindrospermopsinu a saxitoxinu

Koncentrace toxinů cylindrospermopsinu a saxitoxinu byly stano-
veny pomocí komerčně dostupných kitů. Pro detekci cylindrosper-
mopsinu byl použit ELISA Kit (Abraxis LLC, Warminster, PA, USA) 
využívající králičí protilátku specificky rozpoznávající cylindrosper-
mopsin a deoxycylindrospermopsin. Koncentrace neznámých vzorků 
vod z našich nádrží byla porovnána s kalibrační křivkou standardů 
cylindrospermopsinu v rozmezí 0,05 až 2 µg/l. Králičí protilátky spe-
cificky rozpoznávající saxitoxin a v menší míře některé jeho analogy 
byly využity pro stanovení Saxitoxinu (ELISA Kit by Abraxis). Kalib-
rační křivka pro detekci saxitoxinu byla vytvořena pomocí standardů 
v rozsahu 0,02–0,4 µg/l. Stanovení cylindrospermopsinu i saxitoxinu 
pomoci výše uvedených metod je založeno na tzv. kompetitivní ELISA, 
kdy cyanotoxin z neznámého vzorku (či standardu) soupeří v navázání 
na protilátku s konjugátem cyanotoxin-KP (křenová peroxidáza)  při-
daným do reakční směsi. Stěny jamek mikrotitrační destičky jsou 
pokryty sekundární proti-králičí protilátkou, která z reakční směsi 
váže vznikající imunokomplexy protilátka-antigen. S roustoucí kon-
centrací cyanotoxinů ve vzorku narůstá množství imunokomplexů 
protilátka-cyanotoxin na úkor imunokomplexů protilátka- cyanotoxin 
konjugovaný s KP. Množství (aktivita) KP se určí po odmytí reakční 
směsi a přidání substrátu kolorimetrickou reakcí, která se zastaví 
působením kyseliny sírové a vyhodnotí pomocí spektrofotometru 
(Sunrise, Tecan, Švýcarsko) při vlnové délce 450 nm. Všechny analýzy 
byly provedeny ve třech opakováních a výsledná hodnota byla získána 
jako průměr těchto tří měření. 

Výsledky a jejich diskuse
Sinice

Cyanobakterie se vyskytovaly téměř na všech lokalitách monitoro-
vaných během léta 2010 a pomocí mikroskopie byly detekovány ve 28 
vzorcích z celkového počtu 30 vzorků (obr. 1). Relativní abundance 
sinic se pohybovala od 1 do 100 %. V sedmnácti z třiceti vzorků byly 
sinice dominantním fytoplanktonním společenstvem (jako dominant-
ní označujeme situaci, kdy daný taxon tvoří více než 50 % celkového 
počtu buněk ve vzorku). Nejčastějším zástupcem sinic byl rod Micro-
cystis, který se vyskytoval v 87 % všech vzorků. Druhou nejčastěji se 
vyskytující sinicí byl rod Dolichospermum, dříve nazývaný také jako 
Anabaena [18], který byl nalezen ve třetině zkoumaných vzorků. Si-
nice Planktothrix sp. a Phormidium sp. se vyskytly ve vzorcích celkem 
třikrát, ale pokud už byly přítomny, jejich relativní abundance byla ve 
většině případů poměrně vysoká (cca 30 %). Naše data korespondují 
poměrně dobře s ostatními studiemi, které se věnují složení vodních 
květů sinic u nás. Stále dominuje rod Microcystis následovaný vlákni-
tými druhy, jejichž abundance není sice vysoká, ale přesto významná 
z hlediska možných zdravotních rizik [10, 11]. 

Microcystin
Jak se ukázalo, a nebylo to žádným překvapením, microcystin jsme 

našli na všech monitorovaných lokalitách kromě jediné (Nové Mlýny) 
(obr. 1). Výskyt microcystinů lze přičíst  časté přítomnosti a vysokému 
rozvoji rodů sinic, které jsou svou produkcí těchto toxinů známe, tj. 
Microcystis, Dolichospermum (Anabaena) nebo Planktothrix. Objevily 
se však i vzorky, kde microcystiny nebyly detekovány vůbec. Konkrét-
ně se jednalo o jeden vzorek z lokality Lipno a druhý vzorek z lokality 
Vranov. Na těchto lokalitách jsme v místě a době odběrů těchto vzorků 
nezaznamenali ani sinice, což je s nepřítomností toxinů v souladu. Na 
druhou stranu jsme však objevili lokality (právě Nové Mlýny, červenec 
2010 a Slapy, červenec a srpen 2010), kde bylo zastoupení sinic rodu 
Microcystis značné, přitom se koncentrace microcystinů pohybovaly 
pod limitem detekce. To může souviset s tím, že se v přírodě vyskytují 
jak microcystin-produkující, tak microcystin-neprodukující kmeny 
rodu Microcystis, a tudíž výskyt této sinice nemusí nutně znamenat 
produkci těchto typů hepatotoxinů. Tato pozorování byla mnohokrát 
publikována v české [11] i světové literatuře [19]. Celkově se roz-
pětí nalezených koncentrací microcystinů pohybovalo od 0,13 do 
18,58 µg/l. Mediánová hodnota byla vypočtena jako 1,48 µg/l (N=25). 
Pokud jsme započítali i hodnoty pod detekčním limitem (substituce 
nulou), byla hodnota mediánu 0,97 µg/l (N=30). 

Podobná data z českých povrchových vod jsme publikovali již v roce 
2003, kdy jsme nalezli v úpravnách pitné vody koncentrace microcys-
tinů v rozmezí od 0,29 do 39,1 µg/l [8]. Znachor [11] naopak detekoval 
v českých vodách microcystiny i v koncentraci 130 µg/l, a to mezi 
léty 2003 až 2004. Data z ČR se nijak významně nevymykají jiným 
evropským zemím, jak dokládají studie publikované například autory 
v Rakousku [20], Bulharsku [21], Francii [22] nebo Německu [23]. 

Z hlediska zdravotních rizik je samozřejmě výskyt microcystinů 
závažný problém. Hygienický limit pro pitnou vodu 1 µg/l microcys-
tinu-LR byl překročen v sedmnácti ze třiceti zkoumaných vzorků, 
včetně těch, které pocházely z nádrží, které jsou zdrojem pitné vody 
pro ČR. Maximální koncentrace, kterou jsme v rámci monitoringu 
detekovali, přesáhla povolený hygienický limit 14krát. I když takto 
kontaminovaná voda je v úpravnách pitné vody dále zpracovávána, 
mohou vysoké hladiny toxinů představovat potenciální rizika pro 
zdraví obyvatel za situace, kdy by eliminace toxinů ve vodárenském 
procesu nebyla dostatečně účinná. Navíc byl v několika případech 
překročen i limit 6 µg/l microcystinu-LR, který byl navržen některými 
odborníky pro koupací vody.
Cylindrospermopsin

Cylindrospermopsin byl nalezen na rozdíl od microcystinů pouze 
v jednom vzorku, a to na lokalitě Slapy během září 2010. V tomto 
vzorku dominoval druh Microcystis wesenbergii, který pravděpodobně 
neprodukuje ani microcystiny, cylindrospermopsin ani saxitoxin [3, 
6]. Ve vzorku jsme ovšem našli i vláknité sinice (konkrétně Aphani-
zomenon sp. a Dolichospermum sp.), které jsou zřejmě zodpovědné za 
výskyt cylindrospermopsinu na této lokalitě. Toto tvrzení podporují 
i další zahraniční studie. V nich autoři připisují produkci cylindro-
spermopsinu v evropských vodách právě rodu Aphanizomenon [9, 
14, 24–27]. 

Naše studie potvrzuje trend zvyšujícího se počtu prací, které referují 
o výskytu cylindrospermopsinu v mírném pásu Evropy včetně České 
republiky. Cylindrospermopsin byl totiž potvrzen v Česku již v roce 
2009 [14], a to dokonce v podobné četnosti. Autoři této studie dete-
kovali cylindrospermopsin ve třech vzorcích z celkového počtu 56. 
Z toho vyplývá, že cylindrospermopsin se v našich nádržích vyskytuje 
poměrně vzácně. Naproti tomu některé studie z Německa nalezly cy-
lindrospermopsin v 90 % monitorovaných nádrží. Konkrétně, CYN byl 
detekován v 19 z 21 zkoumaných lokalit (ve 102 vzorcích z celkového 
počtu 115 vzorků) [28]. 

Vzhledem k humánním rizikům spojeným s příjmem cylindrosper-
mopsinu je nutné podotknout, že někteří autoři navrhují 1 µg/l jako 
hygienický limit pro koncentraci cylindrospermopsinu v pitné vodě 
[29]. Limit 1 µg/l je součástí legislativních nařízení pro pitnou vodu 
zatím jen v Austrálii a na Novém Zélandu [30]. V Brazílii byla však 
tato hodnota stanovena až na 15 µg/l. Názory na maximální bezpečnou 
(a tedy i nebezpečnou) dávku se očividně dosti rozcházejí. V České re-
publice zatím nebyl hygienický limit pro cylindrospermopsin v pitné 
vodě nebo vodě pro rekreaci stanoven. 
Saxitoxin

Cyanotoxin saxitoxin jsme detekovali ve dvou vzorcích (čili v 7 % 
testovaných vzorků) vody na dvou různých lokalitách (reprezentují-
cích 11 % monitorovaných nádrží): Slapy a Stráž pod Ralskem (obr. 1). 
Podobná četnost výskytu saxitoxinu byla zveřejněna i v dalších evrop-
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ských státech jako například v Dánsku, kde byl tento toxin detekován 
ve 12 vzorcích z celkového počtu 96 lokalit [16]. Jako zdroj saxitoxinu 
tam byl identifikován druh A. lemmermanii. Vyšší četnost výskytu 
tohoto neurotoxinu byla zaznamenána v Německu, kde byl v rámci 
monitoringu v letech 1995–1996 tento toxin detekován na 34 % [31]. 
Saxitoxin-produkující kmeny rodu Aphanizomenon isolovaly i další 
autoři z Portugalska [32–34], Itálie [35] nebo Německa [35]. V těchto 
studiích však bohužel chybí vyjádření koncentrace saxitoxinu na 
objem volné vody. Výjimku představuje studie [33], dokumentující 
saxitoxin a jeho analogy vázané na nerozpuštěné částice během vývoje 
vodního květu tvořeného sinicí Aphanizomenon gracile v jezeře Crato 
v koncentraci 1,3 µg/l [33]. Podobné koncentrace byly zaregistrovány 
v září roku 2006 v Bulharsku (nádrž Borovitsa) [36]. Na opačné stra-
ně Evropy, ve Francii, probíhal po tři roky (2005–2008) monitoring 
nádrže Champs sur Marne a z celkového počtu 135 vzorků byly 
saxitoxin-pozitivní vzorky pouze dva (četnost 1,5 %) a koncentrace 
saxitoxinu činila 5 a 7 µg/l saxitoxinu [37]. Ještě vyšší koncentrace se 
objevily v článku autorů z Finska, kteří detekovali saxitoxin ve 14 % 
vzorků v koncentracích od 33 do 1070 µg/l [38]! Na druhou stranu, 
daleko nižší koncentrace byly zaznamenány ve Španělsku v letech 
2006–2009. Ty dosahovaly hodnot 0,07–0,29 µg/l saxitoxinu, až na 
jednu výjimku, kterou byl vzorek s koncentrací 26,1 µg/l [39]. Ze 
studií vyplývá, že rozsah koncentrací saxitoxinu nalezených na růz-
ných místech Evropy je velice široký (až pět řádů). Toto zjištění není 
překvapující vzhledem k tomu, že pokud vodnímu květu dominuje 
zásadním způsobem druh, který je producentem toxinu, můžeme 
očekávat koncentrace v řádech desítek a stovek mikrogramů látky na 
litr volné vody. Pokud je ovšem v dominanci druh, který saxitoxin 
neprodukuje a producenti jsou zastoupeni v populaci sinic dané 
lokality pouze sporadicky nebo se vyskytují pouze kmeny, které mo-
hou, ale i nemusí saxitoxin produkovat, můžeme očekávat setiny či 
desetiny mikrogramů toxinů na litr. V našich nádržích tak došlo spíše 
ke druhému extrému a produkci saxitoxinu přičítáme především rodu 
Dolichospermum a Aphanizomenon. 

V České republice na saxitoxin žádná hygienická norma neodkazuje, 
v zahraničí je ale situace jiná. V Austrálii, Brazílii a na Novém Zélan-
du platí hygienický limit 3 µg/l pro pintou vodu [30]. Ve Spojených 
státech je hranice ještě daleko vyšší. Například ve státě Washington 
platí limit 75 µg/l [40]. S ohledem na nalezené koncentrace v ČR mů-
žeme konstatovat, že zdravotní rizika spojená s množstvím saxitoxinu 
v našich vodách jsou s největší pravděpodobností velice nízká. 

Závěry
V rámci monitoringu z roku 2010 jsme v nádržích České repub-

liky detekovali pomocí imunochemických metod tři cyanotoxiny. 
Poprvé jsme v ČR detekovali saxitoxin, který je vysoce toxickým 
neurotoxinem, sledovaným mezinárodními konvencemi o biologic-
kých zbraních. Microcystin (detekován ve všech vodních tělesech 
kromě jediného) je stále nejčastěji se vyskytujícím toxinem u nás 
(maximální koncentrace 18,58 µg/l). Saxitoxin (který jsme detekovali 
jako první v našich vodách) a cylindrospermopsin se vyskytovaly 
v daleko nižších koncentracích. Nejvyšší zaznamenaná koncentrace 
saxitoxinu byla 0,04 µg/l a cylindrospermopsinu 1,22 µg/l. Zatímco 
produkce microcystinu byla nejčastěji způsobena u nás se často 
vyskytujícím rodem Microcystis, za produkci zbylých dvou toxinů 
jsou zodpovědné zřejmě rody Dolichospermum (Anabaena) a/nebo 
Aphanizomenon. Vzhledem k tomu, že rozdíl v četnosti výskytu rodu 
Microcystis a dalších výše uvedených byl značný, byly zjištěné velice 
nízké četnosti výskytu saxitoxinu a cylidrospermopsinu očekávány. 
Microcystin tak stále reprezentuje nejdůležitější toxin z hlediska 
humánních rizik u nás, zatímco toxikologický význam dalších dvou 
zkoumaných látek je v naší oblasti malý. Nicméně i tak je z naší studie 
patrné, že nejen microcystiny, ale i další toxiny by měly být vedeny 
v naší patrnosti i nadále vzhledem k jejich potenciálním rizikům. Lze 
očekávat, že s klimatickými změnami může dojít k nárůstu podílu sa-
xitoxin- a cylindrospermopsin-produkujících cyanobakterií. S dalším 
rozvojem detekčních systémů můžeme také do budoucna očekávat 
objevy dalších, zatím u nás neprokázaných sinicových toxických látek. 

Poděkování: Publikace vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace – RVO 67985939, a dále s podporou 
projektu 2SGA2858 programu SoMoPro financovaného z příspěvku 
Evropského společenství v rámci Sedmého rámcového programu 
(FP/2007–2013) dle Grantové dohody č. 229603 a spolufinancova-
ného Jihomoravským krajem.
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saxitoxin – neurotoxin produced by cyanobacteria in surface 
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ková, L.; Sadílek, J.; Maršálek, B.)

Key words
saxitoxin – cyanobacterial water blooms – cyanobacteria – monito-
ring – toxicity

Mass proliferation of cyanobacteria and occurrence of cyanoto-
xins in the Czech Republic and the rest of the world is still a pro-
blem. During the summer season, we monitored the water blooms 
in order to analyze a total amount of 30 water samples from selected 
nineteen reservoirs in the Czech Republic. For the first time we have 
detected neurotoxin called saxitoxin in the Czech Republic, which 
is 1,000 times more toxic than sarine, a nerve gas which is on the 
list of dangerous chemical weapons. we discovered saxitoxin at 
two locations. In both cases, cyanobacterial genera Dolichosper-
mum and Aphanizomenon were detected. Concentration of toxins 
(microcystin, cylindrospermopsin, saxitoxin) were analyzed by 
immunological eLISA (enzyme-linked immunosorbent assay). The 
most frequently occurring toxin was microcystin, which was detec-
ted in 18 tanks and in 83 % of all samples. Another toxin found was 
cylindrospermopsin which, however, we detected only in a single 
water sample and its concentration was 1.22 µg/l. The results of 
the analyses show that the situation in the Czech Republic can not 
be underestimated. Microcystins are still the most prevalent and 
abundant cyanotoxins in the Czech Republic. Continuing research 
and regulatory monitoring considering also other cyanotoxins than 
microcystins is therefore required.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února 
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Nanovlákenné struktury 
pro filtraci vody
Jaroslav Lev, Marek Holba, Dušan Kimmer, Michal Došek, 
Libor Kalhotka, Přemysl Mikula
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souhrn
Elektrostaticky zvlákněné nanovlákenné materiály jsou v sou-

časné době velmi populární díky svým specifickým vlastnostem. 
Vzhledem k zdokonalení technologie jejich výroby se jejich produkce 
výrazně ulehčuje a nanovlákenné struktury a materiály se stávají 
dostupnějšími, což umožňuje jejich využití v nejrůznějších aplika-
cích. Tento příspěvek je věnován nanovlákenným strukturám pro 
filtraci vody, zejména pro odstranění mikrobiálního znečištění. Jsou 
zde popsány způsoby přípravy nanovlákenných materiálů, jejich 
vlastnosti a možnosti praktického využití. Dále jsou prezentovány 
výsledky experimentálního stanovení filtrační účinnosti připrave-
ných filtračních materiálů vyrobených z polyuretanových (PUR) 
a polyvinylidenfluoridových (PVDF) nanovláken. Výsledky filtrace 
přes připravené nanovlákenné struktury ukazují vysokou filtrační 
účinnost materiálů, která se pohybuje nad 99 %. Výsledky jsou kon-
frontovány s hodnotami publikovanými v odborné literatuře, jsou 
shrnuty přínosy aplikace nanovlákenných struktur v praxi a jejich 
potenciál pro reálné použití.

u

Úvod
Polymerní nanovlákenné struktury jsou tvořeny náhodně uspo-

řádanými vlákny o průměru pohybujícím se obvykle v rozsahu 50 
až 500 nm, které jsou nejčastěji vyráběny pomocí elektrostatického 
zvlákňování – electrospinningu. Tento způsob výroby je poměrně 
dlouho znám. První zmínky v odborných publikacích se objevily 
již roku 1914, kdy americký fyzik John Zeleny popisuje technologii 
formování vláken pomocí elektrohydrodynamického tryskání (tzv. 
electrohydrodynamic jetting) [1], a první patenty jsou pak datovány 
dokonce již k roku 1902 [2]. Téměř století se ale tato technologie muse-
la zdokonalovat, než byly na trh uvedeny stroje schopné nanovlákenné 
vrstvy vyrábět v průmyslovém měřítku. V současnosti je na trhu již 
několik firem, které dodávají zařízení pro laboratorní i průmyslovou 
přípravu nanovláken.

Vlastní proces výroby nanovláken využívá vysokého napětí k vytvo-
ření elektricky nabitého proudu polymerního roztoku nebo taveniny, 
přičemž elektroda vysokého napětí bývá spojena přímo s polymerním 
roztokem. První zvlákňování byla prováděna pomocí skleněných nebo 
ocelových kapilár, ze kterých byl vytlačován polymerní roztok. Díky 
vysokému napětí mezi špičkou kapiláry a uzemněným kolektorem 
vzniká tzv. Taylorův kužel, ze kterého jsou produkována vlákna. Při 
dodržení optimálních podmínek dochází k odpařování rozpouštědel 
a tuhnutí. Vytvrzená vlákna se skládají na uzemněný kolektor, kde 
vzniká nanovlákenná vrstva [3, 4]. Jednotryskové systémy jsou poměr-
ně málo produktivní, jsou tedy vhodné spíše pro speciální aplikace 
či pro laboratorní účely. Pro vytváření větších nanovlákenných ploch 
proto bývají trysky skládány do řad vedle sebe. Schéma multitryskové 
elektrozvlákňovací technologie je znázorněno na obr. 1.

Pro velkoobjemovou produkci nanovláken jsou vhodné také další 
způsoby elektrostatického zvlákňování nevyužívající trysku. Někte-
rá zařízení používají místo trysek válec otáčející se v polymerním 
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vysokou porozitou nanovlákenných struktur. Decostere et al. [12] při 
srovnání různých druhů filtračních materiálů uvádí, že nanovlákenné 
materiály dosahují dvakrát až třikrát lepších hodnot než současné 
mikrofiltrační membrány. Předností mikrofiltračního způsobu odstra-
nění mikrobiálního znečištění je poměrně nízká technická náročnost 
procesu. Přidanou hodnotou oproti chemickým metodám je navíc 
ekologický aspekt, jelikož do vody nejsou vnášeny chemické látky 
(např. na bázi chloru), které mohou představovat potenciální riziko 
ohrožení zdraví člověka či životního prostředí.

V našem příspěvku jsou prezentovány zkušenosti a výsledky labora-
torního testování nanovlákenných materiálů určených pro mikrofiltra-
ci kapalin, tzn. odstranění částic o velikosti 1 až 10 µm. Testováno bylo 
celkem 8 vzorků materiálů o různé plošné hmotnosti nanovlákenné 
vrstvy. Sledována byla především schopnost odstranění mikrobiálního 
znečištění. V blízké budoucnosti plánujeme v návaznosti na námi 
prováděné laboratorní experimenty také poloprovozní a provozní 
testování nanovlákenných materiálů pro jejich předpokládané vyu-
žití v mikrofiltračních procesech při úpravě odpadní vody nebo pro 
předúpravu vody pitné.

Materiál a metody

Použité materiály
Pro filtrační experimenty byly připraveny materiály ze dvou typů 

polymerů – polyvinylidenfluoridu (PVDF) a polyurethanu (PUR) 
o různé plošné hmotností nanovlákenné vrstvy. Popis jednotlivých 
materiálů je uveden v tab. 1. Materiály byly připraveny na zařízení 
Spineline (SPUR a.s., Zlín) s tryskovými elektrodami za následujících 
pracovních podmínek: 32% relativní vlhkost vzduchu, teplota 24 °C, 
napětí 60 až 75 kV a vzdálenost mezi elektrodami 210 mm. Techno-
logie výroby materiálů byla optimalizována tak, aby připravené mate-
riály vykazovaly nejen vysokou filtrační účinnost, ale i mechanickou 
odolnost. Nanovlákenná struktura materiálů byla charakterizována 
pomocí skenovacího elektronového mikroskopu Vega 3 (Tescan) (viz 
dále). Rozměry pórů ve filtrační vrstvě se pohybovaly v rozmezí 0.2 
až 0.5 µm. Z vyrobených materiálů byly připraveny kruhové vzorky 
o průměru 48 mm, které byly před vlastní filtrací pro zajištění sterility 

Obr. 1. Schéma multitryskového elektrostatického zvlákňování 
polymerních vláken na nosný materiál

roztoku, kdy se z tenké vrstvy polymeru po celé délce válce vytvářejí 
Taylorovy kužely tvořící nanovlákna. Jiným způsobem je tzv. bubble 
electrospinning, kdy dochází ke zvlákňování polymerních vláken 
přímo z hladiny roztoku. Každá z uvedených technologií má své 
přednosti, ale i nedostatky a celý systém výroby je tedy volen s při-
hlédnutím k druhu používaných (polymerních) materiálů a požadav-
ků na strukturu nanovláken [5]. Pro výrobu filtračních materiálů se 
používají všechny uvedené systémy, v praxi je však časté, že každý 
výrobce filtrů má svůj vlastní patentovaný systém výroby, vycházející 
z některé z uvedených technologií.

V současnosti je možno elektrospinningem zvláknit široké spektrum 
materiálů. Odzkoušeny byly jak organické polymery, např. polyamid-6 
(PA6), polyurethan (PUR), polyethersulfon (PES), polyvinylidenfluorid 
(PVDF), tak biopolymery (např. polylaktát (PLA), chitosan), anorganic-
ké materiály (např. TiO2, SiO2) a dokonce i některé kovy (Pt, Cu) [6].

Nanovlákenné struktury se vyznačují malými průměry vláken, vel-
kým specifickým měrným povrchem, malými rozměry pórů, vysokou 
porozitou a dobrými mechanickými vlastnostmi vzhledem k jejich 
hmotnosti. V závislosti na použitém materiálu se díky těmto specific-
kým vlastnostem nanovlákna uplatňují jak v medicíně, tak v elektro-
nice, textilním průmyslu či ve filtračních technologiích [7, 8, 9, 10].

Filtrační materiály na bázi nanovlákenných struktur bývají zpra-
vidla tvořeny několika vrstvami. Pro zvýšení mechanické odolnosti 
filtračního materiálu (tzn. jeho schopnosti odolávat proudění filtro-
vaného média) jsou vrstvy nanovláken většinou nanášeny na nosné 
materiály z mikrovlákenných struktur. Velikost pórů filtračního 
materiálu závisí především na průměru (nano)vláken, jejich tvaru, 
zesíťovaní (nano)vláken a tloušťce jejich vrstvy, která je charakterizo-
vána plošnou hmotností vrstvy v jednotkách g/m2. Vzhledem k tomu, 
že jsou vlákna na nosný materiál ukládána náhodně, velikosti pórů 
nejsou konstantní a pohybují se v určitém rozmezí. Při optimálním, 
dostatečně homogenním rozložení nanovláken po celé ploše sběrného 
substrátu lze docílit takových nanostruktur, jejichž střední hodnota 
velikosti pórů (dosažitelné minimum) odpovídá dvojnásobku střední 
hodnoty průměrů vláken. Na obr. 2 je uveden detail nanovlákenné 
struktury určené pro filtrační aplikace.

Pro měření velikosti pórů filtračního mate-
riálu je možno použít normovanou metodiku 
(vychází z ASTM F316) [11], takže lze stano-
vit průměrnou velikost póru i rozptyl jejich 
velikostí. To umožňuje kontrolu vyrobeného 
materiálu, usnadňuje rozhodování o vhod-
nosti jeho dalšího využití pro danou filtrační 
aplikaci a umožňuje také srovnání s ostatními 
komerčně dostupnými filtračními materiály.

Požadavky na homogenitu materiálu, me-
chanickou odolnost, rozsah velikosti pórů 
a adhezi nanovláken k nosnému médiu jsou 
v případě materiálů určených pro filtraci ka-
palin výrazně vyšší ve srovnání s materiály 
k filtraci vzduchu, z toho důvodu je také vývoj 
materiálů pro filtraci kapalin mnohem nároč-
nější. Vzhledem k velikosti pórů ve vrstvě 
nanovláken je předpoklad využití nanovláken-
ných struktur pro mikrofiltraci a ultrafiltraci. 
Významnou výhodou nanovlákenných ma-
teriálů oproti běžně používaným, komerčně 
dostupným materiálům (membránám) jsou 
menší tlakové ztráty a vyšší průtočnost daná Obr. 3. Filtrační zařízení

Obr. 2. Struktura filtračního materiálu vyro-
beného z PVDF nanovláken (obrázek ze ske-
novacího elektronového mikroskopu – SEM)

Tab. 1. Charakteristika vzorků připravených nanovlákenných 
struktur

Označení materiálu Materiál nanovláken
Plošná hmotnost vrstvy 

nanovláken [g/m2]

SpurTex M167 PVDF 1,36

SpurTex M168 PVDF 2,72

SpurTex 018 PVDF 2,56

SpurTex M173 PUR 0,99

SpurTex M174 PUR 1,98

SpurTex M175 PUR 2,97

SpurTex 015 PUR 3,60

SpurTex M176 PUR 3,96
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Publikace
Materiál  

nanovláken
Typ vody

Zjišťovaná 
kontaminace

Max. řádové 
snížení znečištění 

(max. log 
odstranění)  

[KTJ/ml]

Decostere et al. 
[12]

PA

Odpadní voda 
z nemocnic

E. coli 2,11

Kultivovatelné MO  
při 36 °C

2,23

Kultivovatelné MO  
při 22 °C

2,09

PA  
funkcionalizované Ag

E. coli 4,01

Kultivovatelné MO  
při 36 °C

3,98

Kultivovatelné MO  
při 22 °C

3,94

Daels et al. [16]
PA

Odpadní voda 
z nemocnic

E. coli 2,20

PA funkcionalizované 
5 % WSCP

E. coli 4,00

Tab. 3. Hodnoty odstranění mikrobiálního znečištění z vody pomocí nanovlákenných vrstev 
z podobných studií

ozařovány UV zářením po dobu 4 hodin. Následně byly takto ošet-
řené vzorky upínány do níže popsaného filtračního zařízení. Průměr 
funkční části filtru po upnutí do zařízení činil 38 mm. 

Filtrační zařízení
Pro testování filtrační účinnosti nanovlákenných materiálů bylo 

sestrojeno experimentální filtrační zařízení (obr. 3). Hlavní částí 
zařízení je akumulační tlaková nádoba, na kterou je napojen přívod 
tlakového vzduchu s regulací a odtoková soustava s držákem pro 
vkládání filtrů. Držák umožňuje upevnění a dotěsnění filtrů kruho-
vého tvaru o průměru 48 mm. Filtrační materiál je podložen vysoce 
porézní ocelovou fritou zamezující deformaci filtru. Regulační 
soustava umožňuje udržovat stálý přetlak kapaliny nad filtrem. Pro 
experiment byl zvolen tlak 100 kPa. Pro zamezení ovlivnění výsledků 
vnosem znečištění z vnějšího prostředí byl vstup tlakového vzduchu 
opatřen HEPA filtrem a filtrační zařízení bylo před každým experi-
mentem sterilizováno. Přes experimentální filtrační zařízení bylo 
pro každý vzorek materiálu přefiltrováno 100 ml vody s modelovým 
mikrobiálním znečištěním.

Pro simulaci mikrobiálního znečištění byl použit modelový druh 
gramnegativních bakterií – Escherichia coli (kmen CCM 7929), kterým 
byl inokulován sterilní živný bujón. Po 24hodinové kultivaci bakterií 
při 37 °C byla kultura centrifugována po dobu 20 min při 3000 rpm. Po 
odstranění supernatantu byl pelet obsahující bakterie třikrát promyt 
pomocí resuspendace ve sterilním fyziologickém roztoku a opětovné 
centrifugace. Finální resuspendací (tj. naředěním ve sterilním fyziolo-
gickém roztoku) byl připraven vzorek modelové vody o předpokládané 
výchozí koncentraci 106 kolonie tvořících jednotek (KTJ) na ml.

Stanovení filtrační účinnosti materiálů
Filtrační účinnost materiálů byla vyhodnocována na základě vý-

sledků stanovení počtů kultivovatelných bakterií v původním vzorku 
modelové vody a v jeho filtrátech. Pro stanovení byla zvolena metoda 
přímého výsevu do kultivační půdy. Po přípravě desetinného ředění 
vzorků byl vždy 1 ml příslušného nezředěného vzorku nebo jeho 
ředění inokulován do sterilní Petriho misky 
a zalit živným médiem. Jako živné médium 
byl použit VRBL agar (Biokar Diagnostics, 
Francie). Vzorky byly poté inkubovány 24 
h při 37 °C. Po uplynutí inkubace byly na 
miskách odečteny narostlé kolonie E. coli 
a byl stanoven počet kultivovatelných bakterií 
v jednotlivých vzorcích (vyjádřený v KTJ/ml). 
Na základě detekovaného počtu kultivovatel-
ných bakterií v kontrolních, tj. nefiltrovaných 
vzorcích (KTJt) a v jejich filtrátech (KTJf) byla 
vypočtena filtrační účinnost testovaných 
nanomateriálů RKTJ [%]:

RKTJ = 100 – [KTJf × 100/KTJt]

Pro každý vzorek přefiltrované vody byly 
provedeny dva mikrobiologické rozbory dle 
výše uvedené metodiky.

Charakterizace nanovlákenných 
struktur pomocí skenovací elektronové 
mikroskopie (SEM)

SEM byla prováděna na přístroji VEGA 
3, Tescan, Česká Republika. Černobílé SEM 
snímky filtračních materiálů před i po filtraci 
byly využity k získání základní představy 
o filtračních možnostech připravených na-
nostruktur. V předešlých pracích byly také 
provedeny matematické modely filtrace 3D 
nanovlákenných struktur [13, 14].

Výsledky a diskuse
Výsledky filtračních experimentů jsou 

shrnuty v tab. 2. Výsledky testování potvrzují 
vysokou filtrační účinnost všech testovaných 
materiálů vyrobených z PUR, resp. PVDF. 
Účinnost dosažená v testech se ve všech pří-
padech pohybovala nad 99 %, což představuje 
snížení mikrobiologického znečištění o 2.6 až 
6.5 řádů. Filtrační účinnosti nanomateriálů se 
významně zvyšovaly se stoupající plošnou 
hmotností nanovlákenné filtrační vrstvy. Při 
srovnání našich naměřených hodnot s výsled-

ky publikovanými v odborné literatuře bylo dosaženo srovnatelných 
nebo dokonce lepších výsledků.

Filtrační účinnost materiálů vyrobených z polyakrylonitrylových 
(PAN) nanovláken o průměru 165±16 nm zkoumal Bazargan et al. 
[15], který dosáhl účinnosti odstranění mikročástic (o velikosti 1 až 
20 µm) převyšující 90 %. Výsledky dalších studií, ve kterých byly 
testovány nanovlákenné materiály pro odstranění mikrobiálního 
znečištění z vody, jsou uvedeny v tab. 3. Decostere et al. [12] a Daels 
et al. [16] použili materiály s velikostí průměru nanovláken v rozsahu 
50 až 100 nm, velikostí pórů 0,4 µm a tloušťkou vrstvy 120 µm. Vedle 
stanovení filtračních účinností polymerních nanovlákenných struk-
tur sledovali autoři také vliv funkcionalizace nanovláken částicemi 
stříbra [12], resp. WSCP (Water Soluble Cationic Polymer) [16], tzn. 
látkami s potenciálně antimikrobiálním účinkem. Funkcionalizované 
filtrační nanomateriály vykazovaly ve srovnání s materiály bez obsahu 
antimikrobiálních látek výraznější snížení mikrobiálního znečištění 
po filtraci, což naznačuje velký potenciál funkcionalizace nanovlá-
kenných struktur v boji proti biologickému zarůstání filtračních 
materiálů (biofoulingu) či k přímé (totální) likvidaci mikroorganismů 
zachycených na filtru.

Výsledky našich pilotních filtračních experimentů nebyly v minu-
losti příliš optimistické. Filtrační účinnost námi vyráběných materiálů 
se pohybovala v rozmezí 60 až 90 % [17] a nedostatečné mechanické 
vlastnosti filtrů bránily přesunu testování z laboratorních podmínek 
do poloprovozu. Velmi často docházelo během filtrací k poškození 
jemné struktury filtrační vrstvy či k úplnému oddělení nanovlákenné 
vrstvy od nosného média a následnému potrhání filtrační vrstvy, jak 
je znázorněno na obr. 4. 

Cílem našich následujících experimentů proto byla optimalizace 
nanášení nanovlákenných filtračních vrstev na nosné médium, 
definice vhodné tloušťky vrstev filtračního materiálu s ohledem na 
filtrační účinnost a průtočnost filtru, a eliminace rizika mechanického 
poškození filtru (oddělování filtrační vrstvy od nosné) během filtrace 

Označení 
materiálu

materiál 
nanovláken

plošná hmotnost 
vrstvy NT

počet bakterií po filtraci
účinnost 

odstranění
log  

odstranění 

[g/m2] [KTJ/ml]
[log  

KTJ/ml]
[%]

[log  
KTJ/ml]

SpurTex M167 PVDF 1,36 2909 3,46 99,925 3,12

SpurTex M168 PVDF 2,72 1314 3,12 99,966 3,47

SpurTex 018 PVDF 2,56 0 0,00 100,000 6,59

SpurTex M173 PU 0,99 8545 3,93 99,779 2,66

SpurTex M174 PU 1,98 1423 3,15 99,963 3,43

SpurTex M175 PU 2,97 591 2,77 99,985 3,82

SpurTex 015 PU 3,6 273 2,44 99,993 4,15

SpurTex M176 PU 3,96 190 2,28 99,995 4,31

Modelová kontaminace před filtrací 
(předpokládané znečištění podle zákalu 106 

KTJ/ml)
3 863 636 6,58

Tab. 2. Výsledky filtrace modelového znečištění bakterií E. coli nanovlákennými materiály
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[18]. Filtrační účinnost byla u těchto materiálů testována jak s pomocí 
modelového znečištění (bakterie E. coli), tak s reálnými vzorky vod 
[19, 20, 21].

Ideální filtrační materiál určený pro odstranění mikrobiálního 
znečištění vody by měl splňovat několik základních požadavků. 
V prvé řadě by měl disponovat vysokou filtrační účinností a záro-
veň i průtočností, měl by mít dobré mechanické vlastnosti, být šetrný 
k životnímu prostředí a cenově dostupný. Námi vyráběné materiály 
na bázi nanovlákenných struktur se v současnosti výše uvedeným 
požadavkům v mnoha ohledech přibližují.

Pro vizuální zhodnocení stavu filtračního materiálu po filtraci jsme 
dále provedli mikroskopické vyšetření pomocí SEM. Na obr. 5 a 6 jsou 
zachyceny dva materiály po filtraci modelového znečištění. Na snímku 
je patrný záchyt bakterií (šedé oválné útvary) na struktuře nanovláken. 
Ze snímku je zřejmé, že nedošlo k poškození struktury nanovláken 
a že bakterie byly zachyceny na povrchu filtru (ne ve struktuře). To na-
značuje možnost využití různých technik pro regeneraci filtru po jeho 
zanesení. Sledováni rychlosti zanášení a odzkoušení systémů čištění 
se předpokládá při poloprovozních testech s reálnou odpadní vodou.

Závěr
Výsledky testování připravených nanovlákenných materiálů po-

tvrzují jejich vysoké filtrační účinnosti (nad 99 %) při odstranění 
modelového mikrobiálního znečištění bakteriemi E. coli. V porovnání 
s kontrolní, nefiltrovanou modelovou vodou bylo ve filtrátech zjištěno 
snížení kultivovatelnosti bakterií o 3 až 6 řádů, což naznačuje dobrý 
potenciál pro využití těchto materiálu pro vybrané mikrofiltrační 
aplikace v oblasti čištění a úpravy vod. Komerčně dostupné tlakové 
mikrofiltrační membrány dosahují v současnosti redukce mikrobiál-
ního znečištění o 4 až 6 řádů [22]. To sice představuje o něco vyšší 
filtrační účinnost než v případě většiny nanovlákenných filtračních 
materiálů, hlavní předností případného použití nanovlákenných 
struktur pro filtraci vody jsou ale menší tlakové ztráty a vyšší průtoky. 
Výsledky našich experimentů naznačují, že pro filtraci kapalin jsou 
velmi dobře využitelné zejména materiály s vysokou plošnou hmot-
ností nanovlákenné vrstvy (tzn. kolem 4 g/m2), vykazující vedle velmi 
vysoké filtrační účinnosti také velmi dobrou mechanickou odolnost.

Podstatným, ne-li rozhodujícím faktorem pro uplatnění nových 
materiálů či technologií do praxe je jejich cena. Z našich zkušeností 
a předběžných odhadů výrobních nákladů vyplývá, že v prvních 
fázích bude cena nanovlákenných filtračních materiálů srovnatelná 
s cenou komerčně dostupných mikrofiltračních membrán. Cena 
materiálu je však z velké části závislá na počátečních investicích do 
vývoje technologie a na použitých vstupních surovinách. Při větších 
produkcích se tudíž dá předpokládat i nižší cena těchto nanovláken-
ných materiálů.

Dalším předpokladem pro plošné využití nanovlákenných struk-
tur v procesech čištění a úpravy vod je dlouhodobé odzkoušení 
materiálů v poloprovozních a v provozních podmínkách. Naše další 
práce bude tedy zaměřena tímto směrem. Filtrační parametry ma-
teriálů budou zjišťovány také na vzorcích reálných vod, sledována 
bude průtočnost a zanášení filtračních materiálů v čase, dále bude 
provedeno odzkoušení regeneračních sys-
témů pro zvýšení životnosti a použitelnosti 
nanovlákenných materiálů. Vedle běžně 
používaných kultivačních technik budou 
v analýzách mikrobiologických parametrů 
vod používány také některé méně běžné, 
moderní analytické techniky (PCR, průto-
ková cytometrie). Další velkou výzvou do 
budoucna je funkcionalizace polymerních 
nanovláken látkami s přímým antimikro-
biálním účinkem či látkami zpomalujícími 
tvorbu nárostů na povrchu filtru.

Obr. 4. Odtržená filtrační nanovlákenná vrstva od nosného materiálu

Obr. 5. Snímek filtračního materiálu SpurTex 
018 po filtraci modelového znečištění bakterií 
E. coli

Obr. 6. Snímek filtračního materiálu SpurTex 
M176 po filtraci modelového znečištění 
bakterií E. coli
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The electrospun nanofibrous materials are recently being popular, 
esp. due to their unique properties. Technological innovation of na-
nofiber production leads to the easier manufacture, better availabil-
ity and spreading into full–scale applications. The article describes 
nanofibrous structures for water filtration and removal of microbial 
contamination. Methods of preparation of nanofibrous materials are 
described together with their properties and suitability for full–scale 
applications. Our filtration results through polyurethane (PU) and 
polyvinylidenefluoride (PVDF) nanofibrous structures showed satis-
factory filtration efficiency above 99 %. Results are compared with 
the values published in the literature and the benefits of nanofibrous 
structures application used in a full–scale are discussed.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února 
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Rozloučení s Ing. Josefem Lejskem

Dne 18. srpna odešel ve věku 79 let významný vodo-
hospodář Ing. Josef Lejsek. Narodil se 6. května 1934 
v Bezděkově. Základní školu navštěvoval v Rožmitále 
pod Třemšínem. Po absolvování Reálného gymnázia 
v Příbrami v roce 1952 odešel studovat do Prahy na 
ČVUT, fakultu inženýrského stavitelství.

Celý jeho profesní život byl spojen s jedním podni-
kem. Po absolvování vysoké školy v roce 1957 nastou-
pil do Vodohospodářského rozvojového a investičního 
střediska v Praze, předchůdce pozdějšího podniku Vo-
dohospodářský rozvoj a výstavba. Jeho prvním úkolem 
byl technický dozor na stavbě vodního díla Orlík, odtud po třech 
letech přešel do severních Čech na stavbu přehrady Nechranice. 

Na pražském pracovišti v Domečku působil desítky let jako 
vedoucí útvaru investiční výstavby, náměstek ředitele a ředitel 
podniku. Ve funkci vedoucího investičního útvaru pro oblast 
severozápadních Čech řídil např. stavby Oblastního vodovodu 
z Přísečnice, Průmyslového vodovodu Nechranice, soubor inves-
tičních akcí Dřínov a jiné.

Ve svých funkcích výborně komunikoval se svými spolupra-
covníky, byl schopen nalézat řešení složitých problémů, byl proto 
vyhledáván jako poradce a konzultant při plnění těch nejsložitěj-
ších pracovních úkolů. Za svými názory si vždy stál, ale zároveň 
byl schopen i kompromisů.

Mimořádná je jeho zásluha o prosazení projektu 
privatizace státního podniku – na dodnes úspěšnou 
inženýrsko-projektovou akciovou společnost Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba, kde působil až do 
roku 2000 jako ředitel a až do důchodu jako předseda 
představenstva této akciové společnosti. I po odchodu 
do penze se o dění ve firmě velmi zajímal, a obracel se 
na představenstvo se svými podněty a připomínkami.

Všichni, kteří přišli s Ing. Lejskem do pracovního 
kontaktu, oceňovali jeho věcnost, kreativitu i jeho 
osobní vlastnosti, klidnou a nekonfliktní povahu. 
Jako kolega byl velmi vstřícný, ochotně pomáhal 
a věnoval se novým mladým zaměstnancům, kteří 

ve firmě začínali. 
Přestože jeho hlavním koníčkem byla práce a rodina, znali jsme 

ho i jako výborného společníka, milovníka hudby, hráče na klarinet 
a harmoniku a především domácího kutila. Dokázal spravovat auta, 
vyrábět nábytek ve své malé truhlářské dílně, udělat elektroinsta-
laci v celém domě apod. 

V průběhu svého pracovního života získal díky své přátelské 
povaze mezi kolegy mnoho blízkých přátel.

Odešel člověk, kterého jsme si velice vážili. Čest jeho památce.

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva

VRV a.s.
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Centrální registr vodoprávní evidence

Daniel Pokorný, Alena Binhacková, Martin Mareš

Po novele vodního zákona zákonem 
č. 150/2010 Sb. se od srpna 2010 legislativně 
změnil systém zadávání informací do tzv. vo-
doprávní evidence. Vodoprávní úřady budou 
nově zadávat pouze pravomocná vodoprávní 
rozhodnutí, vč. základních identifikačních 
údajů a správci povodí (s. p. Povodí) budou 
naopak zcela nově následně zadávat vybrané 
údaje z těchto pravomocných vodoprávních 
rozhodnutí. Ve skutečnosti tento stav nastane 
až od 1. 1. 2014, kdy je navrhována  účinnost 
nové vyhlášky o vodoprávní evidenci, která 
nahradí stávající vyhlášku č. 7/2003 Sb., 
o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších 
předpisů. Ministerstvo zemědělství zajistilo 
v souladu s touto vyhláškou vývoj, proškole-
ní a předání nového softwarového vybavení 
pro vodoprávní úřady a s. p. Povodí. Od 1. 1. 
2014 tak na Ministerstvu zemědělství vznikne 
Centrální registr vodoprávní evidence, jehož 
výstupy budou prezentovány jak na stránkách 
Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz), tak 
na stránkách Informačního systému veřejné 
správy – VODA (www.voda.gov.cz). 

Úvod
Systém vedení vodoprávní evidence má ve 

vodním hospodářství dlouhodobou tradici. 
Tento systém vychází z původní vodohospo-
dářské evidence a souhrnné vodohospodářské 
evidence. Původně evidence existovala pouze 
v listinné podobě a od roku 2003 je dostupná 
též v  podobě elektronické. Povinnost vést ji 
je stanovena § 19 vodního zákona. Ten obsa-
huje zmocnění na prováděcí vyhlášku, která 
stanovuje rozsah a způsob vedení evidence 
rozhodnutí vodoprávních úřadů, vymezuje 
rozsah údajů a způsob jejich ukládání do in-
formačního systému veřejné správy a způsob 
přechodu informací z dosavadní vodohospo-
dářské evidence a souhrnné vodohospodářské 
evidence do informačního systému veřejné 
správy. V rámci vodoprávní evidence jsou 
ukládána pravomocná rozhodnutí vydaná 
jednotlivými vodoprávními úřady, a to vč. 
tzv. vybraných údajů z těchto rozhodnutí. 
Evidování vybraných údajů umožňuje ná-
sledné vyhledávání dat v prezentační části 
Centrálního registru vodoprávní evidence dle 
předem zadaných kritérií. 

Současný systém vedení vodoprávní 
evidence

V současné době je vedení vodoprávní evi-
dence plně v kompetenci vodoprávních úřa-
dů. Ty dle dosud platné vyhlášky č. 7/2003 Sb. 
naplňují centrální databázi jak pravomocnými 
vodoprávními rozhodnutími, tak vybranými 
údaji z těchto rozhodnutí. K této legislativní 
povinnosti mají od Ministerstva zemědělství 
softwarový nástroj (Editor vodoprávních roz-
hodnutí), jehož prostřednictvím mají možnost 
samotné vodoprávní rozhodnutí vytvořit, ulo-

žit ho vč. vybraných údajů a exportovat data 
do centrální evidence Ministerstva zeměděl-
ství. To následně tato rozhodnutí prezentuje 
na stránkách Informačního systému veřejné 
správy – VODA (www.voda.gov.cz). Minis-
terstvo zemědělství od roku 2003 pečlivě vy-
hodnocovalo naplňování vodoprávní evidence 
a dlouhodobě poukazovalo na situaci, kdy 
řada vodoprávních úřadů tuto zákonnou 
povinnost ne zcela vykonává (centrální evi-
dence je plněna z cca 60 %). Vodoprávní úřady 
poukazovaly zejména na nepřiměřenou časo-
vou zátěž pracovníků úřadů a na skutečnost, 
že vodoprávní úřady pro svou činnost údaje 
z vodoprávní evidence nijak nevyužívají. Mi-
nisterstvo zemědělství následně přistoupilo 
k zohlednění těchto skutečností při novele 
vodního zákona č. 150/2010 Sb.

nový systém vedení vodoprávní 
evidence

Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., 
s účinností od srpna 2010, změnila kompe-
tence k naplňování vodoprávní evidence. 
Nově budou vodoprávní úřady zadávat pouze 
pravomocná rozhodnutí, vč. základních iden-
tifikačních údajů, a správci povodí (s. p. Povo-
dí) budou zodpovědní za následné zadávání 
vybraných údajů z těchto pravomocných roz-
hodnutí. Od změny si Ministerstvo zeměděl-
ství slibuje okamžité zvyšování naplněnosti 
Centrálního registru vodoprávní evidence. 
Ministerstvo ihned po nabytí účinnosti novely 
vodního zákona začalo pracovat na novele 
vyhlášky č. 7/2003 Sb. Podle této vyhlášky 
Ministerstvo zemědělství zajišťuje i nezbytné 
programové vybavení (software) pro zainte-
resované subjekty. Finanční prostředky na 
zabezpečení nového softwarového vybavení 

Ministerstvo zabezpečilo v rámci projektu 
Integrovaného Operačního Programu – rozvoj 
a úprava zemědělských registrů, který byl re-
alizován Ministerstvem zemědělství v letech 
2012–2013. Prostřednictvím projektu byl vy-
tvořen sofistikovaný softwarový nástroj, který 
umožňuje naplňovat vodoprávní evidenci 
všemi zodpovědnými subjekty (vodoprávní 
úřady a správci povodí), a to v souladu s nově 
připravovanou vyhláškou o vodoprávní evi-
denci. Vyhláška je v současné době na konci 
legislativního procesu a její účinnost je navr-
hována ke dni 1. 1. 2014. Vývoj softwarového 
nástroje je ukončen, připomínky z testování 
jsou zapracovány a na konci roku budou 
proškoleny všechny zainteresované subjekty.

Popis softwarového nástroje
Centrální registr vodoprávní evidence je 

realizován jako databázová aplikace běžící na 
serveru Ministerstva zemědělství, k níž budou 
jednotliví uživatelé přistupovat online zvenčí. 
Aplikace se skládá ze tří vzájemně prováza-
ných základních modulů – online aplikace pro 
vodoprávní úřady sloužící k evidenci rozhod-
nutí vydaných vodoprávními úřady, dále pak 
modulu pro státní podniky Povodí, kde budou 
doplňovány vybrané údaje dle nové vyhlášky 
o vodoprávní evidenci, a modulu pro vyhle-
dávání, který bude sloužit nejen pro agregaci 
dat dle zvolených parametrů vodoprávními 
úřady, ale také pro veřejnost.

První modul umožňuje vodoprávním úřa-
dům zadat identifikační údaje vč. připojení 
vlastního pravomocného rozhodnutí v elek-
tronické podobě (povinně ve formátu pdf). 
Mezi identifikační údaje rozhodnutí patří ze-
jména číslo jednací rozhodnutí, datum vydání 
a datum nabytí právní moci, dále pak předmět 
rozhodnutí, údaje umožňující identifikaci 
oprávněných osob a údaje o územní identifi-
kaci, které se vážou k předmětnému rozhod-
nutí. Při zadávání jednotlivých dat a jejich 
kontrole jsou data v reálném čase ukládána 
do databáze Centrálního registru vodoprávní 
evidence na Ministerstvo zemědělství. Ukázku 
zadávání dat v rámci modulu určeného pro 
vodoprávní úřady představuje obr. 1. 

Druhý modul je určen pro správce povodí. 
Ti si nejdříve dle zadané územní identifikace 

Obr. 1. Modul pro vodoprávní úřady k zadávání dat do Centrálního registru
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Obr. 2. Modul pro správce povodí k zadávání dat do Centrálního registru

Obr. 3. Ukázka možností vyhledávání dat veřejností

od vodoprávních úřadů načtou z Centrálního 
registru vodoprávní evidence předmětná 
pravomocná rozhodnutí, která spadají do 
jejich územní působnosti. Následně vybrané 
údaje z předmětného rozhodnutí vloží do 
aplikace. Po vyplnění všech vybraných údajů 
ke konkrétnímu rozhodnutí jsou tato data 
exportována zpět do databáze Centrálního 
registru vodoprávních rozhodnutí na Minis-
terstvo zemědělství. Obrázek 2 představuje 
zadávání dat v rámci modulu určeného pro 
správce povodí.

Třetí modul zajišťuje prezentaci dat 
z Centrálního registru vodoprávní evidence, 
ke kterým již byly doplněny všechny poža-
dované vybrané údaje a taková rozhodnutí 
byla publikována. Výstupy z centrálního 
registru budou prezentovány jak na strán-
kách Ministerstva zemědělství (www.eagri.
cz), tak na stránkách Informačního systému 
veřejné správy – VODA (www.voda.gov.cz). 
Ukázka možností vyhledávání dat v rámci 
modulu určeného pro veřejnost je na obr. 3. 
V rámci tohoto prezentačního modulu bude 
mít odborná veřejnost možnost (po nezbytné 
registraci a přidělení přístupu k aplikaci) 
odebírat data prostřednictvím datových služeb 
z Centrálního registru vodoprávní evidence do 
vlastních informačních systémů.

Ing. Daniel Pokorný, ředitel odboru  
(autor pro korespondenci)

Ing. Alena Binhacková, vedoucí oddělení 
Martin Mareš, DiS., odborný referent

Odbor státní správy  
ve vodním hospodářství a správy povodí

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17

110 00  Praha 1
tel.: 221 812 249

www.eagri.cz

Soutěž Pro vodu ocení chytré nápady studentů.  
Přihlaste ten svůj!

Vysokoškoláci mají opět příležitost zapojit se 
do studentské soutěže „Pro vodu – cena Nestlé 
za inovativní projekty hospodaření s vodou“ 
a díky chytrému nápadu získat finanční od-
měny ve výši až 30 tisíc korun. Podle pravidel 
soutěže by měli navrhnout, jak lépe zacházet 
s vodou v krajině, městech, budovách nebo při 
výrobě. Uzávěrka přihlášek je 12. února 2014. 
Soutěž již po druhé vyhlašuje Nadace Partner-
ství. Podrobnější informace jsou dostupné na 
www.soutezprovodu.cz.

Přihlášené projekty by se měly zabývat od-
povědným hospodařením s vodou v jedné ze 
dvou kategorií – město a krajina nebo budova 
a technologie. „Škála témat zaměřených na 
vodu zůstala i v tomto ročníku široce otevře-
ná. Je možné přihlásit rozpracované návrhy, 
stejně jako bakalářské a diplomové práce nebo 
projekty, které se již podařilo uskutečnit,“ říká 
koordinátorka soutěže Ivana Adámková. 

Zúčastnit se mohou týmy složené z 1 až 3 
členů. Kromě stávajících studentů je soutěž 
přístupná také čerstvým absolventům, kteří 
školu ukončili v roce 2013. Soutěž proběhne 
dvoukolově a ve finále se nápady představí 
odborné porotě. Ta v každé kategorii vybere tři 
nejlepší projekty, které získají finanční odměny 
ve výši 5, 10 a 30 tisíc korun. Vítězné projekty 
Nadace Partnerství zveřejní 22. března 2014 
u příležitosti Světového dne vody.

V předchozím ročníku soutěže zvítězila tři 
inspirativní řešení – Mechatronická sprcha, 
která pomáhá snižovat spotřebu vody, projekt 
využití nanovlákenných filtrů k zachycení 
obtížně odstranitelných látek při čištění vody 
a návrh obnovení soustavy rybníků v Milovi-
cích. „Vítězství v soutěži finančně podpořilo 
můj vědecký výzkum. V oblasti užitých tech-
nologií je podle mě někdy efektivnější podpořit 
dobrý nápad 30 tisíci, než kolos bez vnitřní 

motivace polykající milióny,“ hodnotí zpětně 
Vojtěch Kundrát, který se v soutěži zaměřil na 
nanotechnologie. 

Soutěž ale není jen o finanční odměně. Stu-
denti postupující do finále se například mohou 
zlepšit v prezentačních dovednostech na semi-
náři Jihomoravského inovačního centra. Pomá-
há také propojovat lidi z oboru. „Díky soutěži 
jsem získal kontakt na jednoho z porotců, se 
kterým nyní spolupracuji. V projektu Milovice 
– hledání města sice nepokračuji, ale objeví se 
v připravované publikaci o možnostech rozvo-
je sídel,“ hovoří o svých budoucích plánech 
další z vítězů Ondřej Vojtíšek. Rozvíjet dále 
svůj návrh se rozhodli autoři Mechatronické 
sprchy, která zajištuje při začátku sprchování 
požadovanou teplotu vody a odpouštěnou 
vodu zpětně využívá. „Do konce roku bychom 
chtěli prodat prvních deset kusů a získat cennou 
zpětnou vazbu od uživatelů,“ říká jeden z jejích 
navrhovatelů Filip Kovář. 

Ivana Adámková, koordinátorka soutěže
e-mail: ivana.adamkova@nap.cz

tel.: 608 704 389
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JAK DÁL PŘI HODNOCENÍ ZÁTĚŽE 
ZE ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ VOD

Stanislav Juráň

Klíčová slova
kvalita vody – zátěž – bodové zdroje znečištění – plošné a difuzní zdroje 
znečištění – zdrojové cesty znečištění – plány povodí – Mezinárodní 
komise pro ochranu Dunaje

Souhrn
Článek vychází z dvacetileté historie národních projektů na 

ochranu vod. Počáteční řešení projektů se soustředilo na bodové 
zdroje znečištění a následně na plošné a difuzní zdroje znečiště-
ní. Řada uvedených aktivit pokračuje dodnes, po přijetí Rámcové 
směrnice o  vodní politice, v  procesu plánování. Jako součást 
plánů povodí jsou navržena opatření směřující ke snížení zátěže 
vod bez znalostí celkové emisní zátěže a zdrojových cest, které se 
na konečném znečištění podílejí. Článek zmiňuje komplexnější 
přístup pro návrhy opatření, používaný především v Německu 
a Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje.

Úvod 
Dnes je tomu již 20 let, kdy začala podpora národních projektů 

se zaměřením na hodnocení stavu povrchových a podzemních vod 
ve velkých přeshraničních povodích v České 
republice. Podpora se zaměřovala celoplošně 
na území celé republiky se soustředěním na 
projekty v povodí Labe, Moravy a Odry. Řešení 
uvedených projektů bylo motivováno nově se 
rozvíjející spoluprací v  rámci činností mezi-
národních komisí, kde byly následně získané 
poznatky využívány. Počáteční řešení projektů 
se soustředilo na bodové zdroje znečištění 
a  následně na plošné zdroje znečištění za 
současného rozvoje hodnocení dalších složek 
vodních toků, jako jsou sedimenty a  plave-
niny, biologie a  mikrobiologie povrchových 
vod, toxicita apod. V souhrnu šlo o komplexní 
informace v těchto povodích, které byly v jed-
notlivých projektech dále rozvíjeny podle 
podnětů vědecké rady. 

Způsoby řešení a  hodnocení bodových 
a  plošných zdrojů znečištění byly následně 
od roku 2000 ovlivněny přijetím směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 60/2000/ES, 
ustanovující rámec pro činnost Společenství 
v  oblasti vodní politiky – dále jen Rámcová 
směrnice o  vodní politice, a  nastolením 
procesu plánování. Řada výstupů získaných 
z  řešených projektů byla využita v  plánech 
oblastí povodí, které se dlouhodobě připra-
vovaly už od roku 2005 a  byly schvalovány 
koncem roku 2009.

Plány oblastí a situace v ČR
Ve všech plánech vypracovaných v Evropě – jak v mezinárodních 

povodích, tak na národních úrovních – jsou navržena opatření sni-
žující přísun živin do vodních toků. Omezení eutrofizace vodního 
prostředí a snížení zátěže vod nutrienty se tímto krokem stává jedním 
z hlavních cílů těchto opatření, jejichž implementace vyžaduje kom-
plexní přístup. Další opatření na snížení zátěže jiným znečištěním, 
ať už se jedná o určité nebezpečné nebo závadné látky pro vody, 
je rovněž nutné řešit se všemi důsledky, ale protože jde převážně 
o regionální a místní problémy, jsou tato řešení specifická a nedají 
se automaticky přebírat a aplikovat obecně. Dá se pravděpodobně 
tvrdit, že problematika bodových zdrojů znečištění a jejich hodno-
cení již odeznívá s  tím, že většina zdrojů vypouštějících odpadní 
vody dodržuje určité předepsané standardy. Neustále se však hledají 
a zpřesňují cílové standardy pro určitou specifickou oblast, imisní 
standardy pro vodní toky apod. Zde již nevystačíme pouze s  po-
znatky o bodových zdrojích znečištění, ale musíme znát i veškeré 
další zdroje, které se na konečné zátěži vod podílejí. Můžeme se tak 
poučit ze společných nadnárodních problémů, na jejichž řešení se 
podílí řada národních i mezinárodních institucí, a navržené postupy 
řešení a nápravná opatření se mohou konzultovat a řešit společně.

Rámcová směrnice o  vodní politice stanoví dosažení dobrého 
stavu vod k roku 2015 a nejpozději k roku 2027. Otázkou je, jak efek-
tivně postupovat, aby bylo těchto cílů skutečně dosaženo. Opatření 
v prvních plánech oblastí povodí v České republice byla navržena 
převážně citem a odborným odhadem vycházejícím z připravenosti 
jednotlivých projektů na snížení uvedeného znečištění. Tato opatření 
jsou však z pohledu komplexního přístupu k redukci nutrientů pouze 

Obr. 1. Bilance zátěže nutrienty ze zdrojů znečištění
Fig. 1. Balance of Nutrient Loading from the Sources of Pollution
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částečná a nezahrnují vůbec některá významná opatření (např. ome-
zení funkčnosti trubkových drenáží). Jedná se v podstatě o první plá-
ny, které nemohly podchytit veškeré současné poznatky o nutrien-
tech, jejich chování v povodí vodních toků a nádrží. V plánech oblastí 
povodí nejsou podchyceny žádné zdroje (cesty) plošného a difuzního 
znečištění a není v nich ani odhad současné zátěže nutrienty z těchto 
zdrojů. Jakým způsobem odvodíme dosažení cílových hodnot bez 
těchto informací? Dnes již víme, že pouhý monitoring stavu vodního 
útvaru není postačující, protože neodpovídá na otázku, jaké zdroje 
znečištění a především v jaké velikosti se na vnosu škodlivin do vod 
podílejí a zda je vůbec uskutečnitelné jejich další snižování, jinými 
slovy zda například omezení erozního smyvu půdy je lepší finanční 
alternativou než omezení splachu nutrientů z městských ploch nebo 
investice do dalšího zvyšování účinnosti odstraňovaného znečištění 
na čistírnách odpadních vod. V neposlední řadě se jedná o zvážení 
finanční částky na daná opatření. Každým problémem (též tlakem 
z anglického pressure) je nutné se zabývat komplexně a poučit se tam, 
kde se tímto problémem rovněž zabývají. Bez znalostí všech zdrojů 
znečištění a zátěže z jednotlivých zdrojových cest, které se na zátěži 
vod v konečném důsledku podílejí, to ale nepůjde. 

Mezinárodní zkušenosti
V mezinárodních komisích pro ochranu Dunaje a později i Odry 

(obdobně i  v  Rakousku a  Německu) je při snižování nutrientů na 
cílové hodnoty ve vodních útvarech (též normy environmentální 
kvality) využíváno komplexní řešení spočívající v  celkové bilanci 
a výpočtech zátěže podle obr. 1. 

Výsledky bilance byly využívány konkrétně při zpracování prvního 
Plánu povodí Dunaje. V druhém plánovaném cyklu se předpokládá 
i využití pro přípravu Plánu povodí Odry. Komplexností je míněna 
bilance a výpočty podle uvedeného schématu, do kterého je zapra-
cována celá řada dalších podrobných údajů, jako například používání 
bezfosfátových detergentů, chov hospodářských zvířat, kvalita půdy, 
způsoby hnojení a hospodaření atd. Uvedené schéma nemusí být 
konečné a dá se dále rozšiřovat a upřesňovat. Jednotlivé země si pak 
dotvářejí vlastní schémata podle specifických potřeb. 

Výhody uvedeného přístupu:
• schéma a bilance se dají zpřesňovat (např. měřením skutečných 

hodnot tam, kde jsou pouze odhadovány);
• systém umožňuje stanovení retence a eventuálně dobu zdržení 

(důležité při odhadu účinnosti nápravných opatření);
• schéma bilance je zpracováno počítačově ve formě modelu a větši-

na základních informací je přebírána z geografických informačních 
systémů;

• výsledky jsou, podle inovace nových dat, novelizovány po cca pěti 
letech, je možné sledovat vývoj;

• model hodnotí variantně jak potřebu nápravných opatření, tak 
i cenu navrhovaných a konečných opatření;

• modelové zpracování může být využito pro stanovení celé řady 
prvků další specifické emisní zátěže;

• možnost porovnání kalkulací a výpočtů zdrojových cest s jinými 
státy.
Žádný ze spolupracujících států v mezinárodních komisích dnes 

nepochybuje o tom, že tvorba uvedené emisní bilance je předpokla-
dem pro efektivní kombinaci opatření, směřující ke snížení znečištění 

v povodí. V České republice se však tento systém na národní úrovni 
doposud neprosadil. Jsou zde využívány modely, jako je SWAT, MIKE 
apod. Žádný z uvedených modelů však nebyl doposud využit pro 
poznatky o  emisní zátěži vod tak, aby poskytl poznatky o  všech 
zdrojových cestách, jako je tomu v uvedených zemích a nadnárod-
ních plánech. Pravděpodobně nejdál jsou v komplexním přístupu 
v Německu, kde uvedené schéma a následné modelování vznikalo. 
Běžně jsou zde vedle zátěže vod nutrienty prezentovány výsledky 
zátěže těžkými kovy, PAU a jiným specifickým znečištěním. Z prezen-
tovaného komplexního přístupu vyplynula již řada zkušeností. Uvádí 
se, že zinek je vázán především na organické znečištění (ČOV), nej-
větší zátěž olovem a chrómem pochází z erozivního smyvu (více než 
50 %), u zátěže skupinou látek PAU až 30 % pochází ze zastavěných 
ploch a pouze 6,5 % z ČOV apod. Tyto prezentace o pohybu a výskytu 
látek u jednotlivých zdrojů a zdrojových cest (komponentů) mají své 
opodstatnění a je třeba se jimi zabývat komplexně – jen soustavné 
zdokonalování ve formě modelového zjednodušení a podrobnější 
data mohou přinést řešení komplexních problémů tak, aby řešení 
bylo stručné, jasné, přehledné a ekonomické. 

V  rámci implementační strategie Rámcové směrnice o  vodní 
politice byl již vydán pod hlavičkou Evropské komise technický 
dokument č. 28 o přípravě inventarizace emisí, odtoků a ztrát prio-
ritních a prioritních nebezpečných látek. Snad se tak brzy dočkáme 
komplexnějšího přístupu i u nás.

Tento článek vznikl za podpory projektu TA02020128. 

Ing. Stanislav Juráň
VÚV TGM, v.v.i., Brno

Stanislav_Juran@vuv.cz
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The article refers on the 20-year history of national projects 
for water protection. At the first phases of the solution the 
projects were focused on point sources of pollution and later 
on the surface and diffuse sources of pollution. Many of the 
listed activities are continuing still today, after the adoption 
of the Water Framework Directive, in the process of planning. 
As a significant component of the planning measures aimed at 
reducing the water pollution are designed. In the Czech Republic 
the measures are prepared by experts without regard to the to-
tal emissions and source pathways. The article presents a more 
comprehensive approach to propose the measures which is used 
primarily in Germany and by the International Commission for 
the Protection of the Danube River.
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KONTAMINACE ODPADNÍCH VOD 
EsCHERICHIA COLI O157 

Hana Mlejnková, Lucie Kalendová, Jana Konečná,  
Dana Baudišová
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Souhrn
Escherichia coli O157 je významným patogenem, jehož pří-

tomnost ve vodách může představovat zvýšené riziko šíření 
závažných onemocnění a rezistence na antibiotika. Cílem této 
práce bylo prověření nálezu neočekávaného výskytu E. coli 
O157 ve vzorcích odpadních vod z čistíren odpadních vod (ČOV), 
zjištěné komerčním testem Singlepath E. coli O157. Pro ověření 
byla vybrána metoda PCR a další komerční imunologické a bio-
chemické testy. Závěr práce přinesl z  hygienického hlediska 
uspokojivý výsledek – výskyt E. coli O157 nebyl ve vzorcích 
z přítoků a odtoků ČOV potvrzen. Přítomnost tohoto závažného 
patogenu nebyla detekována ani v dalších testovaných vzorcích 
odpadních a znečištěných povrchových vod. Současně byla zjiš-
těna absence standardního a spolehlivého postupu stanovení 
E. coli O157 ve vodním prostředí. 

Úvod
Šíření smrtelně nebezpečné enteropatogenní E. coli s prokázanou 

rezistencí na některá antibiotika v roce 2011 upozornilo na přítom-
nost tohoto významného rizika (Bielaszewska et al., 2011; Zhao 
et al., 2001). Ačkoliv je počet infekcí ve srovnání se salmonelami 
a kampylobaktery nižší, je dobře známo, že způsobují vážná a život 
ohrožující onemocnění (Coia, 1998). Escherichia coli O157 se řadí 
na základě svých virulenčních faktorů a klinických symptomů do 
skupiny EHEC (enterohemoragická E. coli). Nejčastějším projevem 
infekce jsou krvavé průjmy, hemoragická kolitida a hemolyticko-
-uremický syndrom (HUS) (Masters et al., 2011; Kuhnert et al., 2000). 
Onemocnění je vyvoláno velmi nízkou infekční dávkou (101–102 
buněk). Hlavními faktory virulence jsou dva odlišné toxiny VT1 
a VT2, označované jako shiga-like toxiny nebo verocytotoxiny 
(Nielsen a Andersen, 2003). Faktory virulence kmenů E. coli O157 
jsou kódovány na fágu, plazmidu nebo na chromozomálních ge-
nech (Law, 2000). 

Hlavním rezervoárem E. coli O157 jsou hospodářská zvířata, pře-
devším dobytek (Coia, 1998). Mezi nejčastější zdroje infekce patří 
potraviny, mléčné produkty, kontakt se zvířetem a voda (Pennington, 
2010). Významná je kontaminace pastvin a zdrojů pitné vody znečiš-
těním zvířecími exkrementy a dalšími odpady ze zemědělské výroby. 
Infekce v mnoha případech propukla v brouzdalištích a koupacích 
vodách (Coia, 1998). 

Konfirmace E. coli O157 ve vodním prostředí je obtížná zejména 
kvůli jejímu krátkodobému výskytu ve vodě danému transportem 
bakterií dále od zdroje kontaminace, naředěním pod detekovatel-
nou mez nebo odumřením. Přestože jsou enteropatogenní E. coli ve 
vodách vážnou hrozbou pro člověka, nebyly dosud standardizovány 
metody pro jejich stanovení v povrchových vodách. Současná ana-
lýza mikrobiální kvality vod je založena výlučně na indikátorech fe-
kálního znečištění (E. coli, enterokoky, koliformní a fekální koliformní 
bakterie). Nebyla však zjištěna žádná korelace mezi výskytem EHEC 
a koncentrací indikátorů fekálního znečištění ve vodách. 

Pro detekci tohoto patogenu ve vodách jsou vzhledem k  jeho 
nízké infekční dávce vyžadovány velmi citlivé a rychlé metody. Tato 
kritéria splňují např. imunologické metody a  metoda PCR. Široce 
rozšířeny jsou kultivační metody, ty však nezachytí buňky v  tzv. 
nekultivovatelném stavu (VBNC, viable but non culturable). Imuno-
logické metody jsou založeny na rozpoznání protilátky a antigenu. 
Antigeny jsou však přítomny v živých i v neživých buňkách, a může 
proto docházet ke zkříženým reakcím s matricí, což může vést k fa-
lešně pozitivním výsledkům. Metody polymerázové řetězové reakce 

(PCR, polymerase chain reaction) jsou citlivé a specifické, bohužel 
ale nerozliší živé buňky od neživých (Liu et al., 2008). Pro určení pří-
slušnosti studovaného mikroorganismu k druhu E. coli se nejčastěji 
používá detekce primerů charakteristických pro gen uidA, kódující 
β-D-glukuronidázu specifickou pro E. coli a shigely a gen lacZ pro 
β-D-galaktosidázu, která je specifická pro koliformní bakterie. Pro 
průkaz přítomnosti E. coli O157 lze použít detekci genů, které kódují 
tzv. shiga-like toxiny neboli verocytotoxiny (stx1 a stx2), dále genu 
eaeA pro intimin a genu ECuidA pro β-D-glukuronidázu E. coli O157 
(O´Sullivan et al., 2006).

V  rámci této práce založené na detekci E. coli O157 ve vodách 
bylo zpracováno celkem 57 vzorků odpadních a povrchových vod 
a tuhých matric, které byly podle původu a rozsahu použitých metod 
rozděleny do dvou skupin.

Metodika hodnocení výskytu E. coli O157 ve vzorcích vycházela 
z detekce vybraných fenotypových znaků (vlastnosti biochemické, 
antigenní a morfologické) typických pro tento patogen. Při testování 
vzorků byly v této práci použity následující metody: 
– kultivační: kultivace na selektivních pevných médiích a v tekutých 

půdách, 
– biochemické: COLI test prokazující přítomnost β-D-glukuronidázy,
– imunologické: komerční kity založené na reakci protilátek E. coli 

O157 s antigeny přítomnými ve vzorku,
– molekulárně-biologické: metoda PCR detekující přítomnost genů 

kódujících důležité proteiny (enzymy, toxiny aj.).
Cílem této práce bylo prověření nálezu zvýšeného výskytu E. coli 

O157 ve vzorcích odpadních vod z čistíren odpadních vod (ČOV), 
zjištěné komerčním testem Singlepath E. coli O157 a vyhodnocení 
a  porovnání jednotlivých metodických přístupů stanovení této 
patogenní bakterie ve vodách.

Materiál a metodika
Zpracování vzorků

Pro izolaci a  detekci mikroorganismů byly použity vzorky vod 
z ČOV, ze znečištěných povrchových vod, z čistírenských kalů a vý-
kalů. Práce byla prováděna ve dvou etapách. 

V první etapě bylo zpracováno 26 vzorků vod z ČOV (přítoky a od-
toky). Vzorky byly přefiltrovány přes membránový filtr o  porozitě 
0,45 µm, filtry byly vloženy do pomnožovacího modifikovaného 
trypton-sojového bujónu s  novobiocinem (mTSB+N; HiMedia) 
a předkultivovány 24 hodin při 36 °C. Po kultivaci byly vzorky otes-
továny komerčním kitem Singlepath (Merck). Vzorky byly uchovány 
při teplotě -80 °C do dalšího zpracování. Vzorky byly dále zpracovány 
metodou PCR za účelem průkazu genů uidA, lacZ, ECuidA, stx1, stx2 
a eaeA, pro detekci E. coli a E. coli O157.

V  další etapě bylo odebráno a  zpracováno 31 vzorků. Odběry 
byly prováděny bodově z odtoků a přítoků ČOV, znečištěných po-
vrchových vod, odpadních kanálů, kalů a z odpadní vody z farmy. 
Podle normovaného postupu pro vzorky potravin a krmiv (ČSN EN 
ISO 16654) byly všechny testované vzorky nejprve předkultivovány 
v pomnožovacím bujónu mTSB+N při 36 °C po dobu 18–24 hodin. 
Očkované objemy vzorku se lišily podle typu matrice a účelu stano-
vení, tj. 500 ml při filtraci, 25 ml pro test Singlepath a 5 ml u tuhých 
matric. Po předkultivaci byly vzorky naočkovány na selektivně-dia-
gnostické médium CT-SMAC (Sorbitol MacConkey agar s cefiximem 
a teluričitanem draselným; HiMedia), nebo přímo testovány pomocí 
imunologického testu Singlepath. Díky obsahu žlučových solí je 
CT-SMAC médium vhodné pro detekci bakterií z čeledi Enterobac-
teriaceae z klinických vzorků, potravin a odpadních vod. Selektivitu 
kultivačního média zajišťuje CT-suplement, který obsahuje antibio-
tikum cefixim a teluričitan draselný eliminující doprovodnou mikro-
flóru s podobnými vlastnostmi (např. Proteus, Providencia), které by 
mohly ztěžovat hodnocení kultivace. Kultivace probíhala aerobně při 
teplotě 36 °C po dobu 18–24 hodin. Escherichia coli O157 neutilizuje 
sorbitol, což je jedním z hlavních diagnostických znaků. Na Petriho 
miskách se tato vlastnost projevovala nárůstem drobných, kulatých, 
neprůhledných a především bezbarvých kolonií. V případě nálezu 
kolonií červené až růžové barvy se jednalo o jiné sérotypy E. coli, než 
je O157, které sorbitol fermentují. U presumptivních kolonií byl dále 
proveden COLI test (Lachema), tj. test pro rychlou identifikaci kmenů 
E. coli, na základě detekce aktivity β-D-glukuronidázy a tvorby indolu.
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Všechny použité metody byly kontrolně testovány na sbírkových 
kmenech E.  coli CCM 4787 (sérovar O157:H7) a  E.  coli CCM 4724 
(sérovar O157).

Pro potvrzení příslušnosti k E. coli O157 byly použity následující 
metody.
Imunologické testy

GLISA–Rapid Test soupravy (Merck) jsou imunochromatografické 
testy, jejichž principem je tvorba imunokomplexu značené protilátky 
a antigenu cílového organismu. V případě pozitivního výsledku se 
protilátka naváže na komplex, čímž ho imobilizuje a v testovací zóně 
pozorujeme červenou linku. Poté komplex pokračuje dál do kon-
trolní zóny, kde se vytvoří červená linka bez ohledu na přítomnost 
hledaného antigenu. Tím je zaručena správnost provedení testu. 

Test Singlepath® E. coli O157 – je prioritně určen pro rychlou 
detekci E. coli O157 v potravinách. 

Postup: Z kultury pomnožené v mTSB+N bylo odebráno 160 μl 
a  aplikováno do reakčního místa testovací kazety. Výsledek byl 
dostupný za 20 min. 

Test Duopath® Verocytotoxin – je rychlý test pro detekci vero-
cytotoxinů vtx1, vtx2 u patogenní E. coli v klinických vzorcích a ve 
vzorcích potravin. 

Postup: Po předkultivaci v  mTSB+N a  kultivaci na CT–SMAC 
médiu byly vybrané kolonie (1–5) naočkovány do CAYE bujónu 
(Casein Hydrolysate Yeast Extract Broth, HiMedia). Následovala 
další šestihodinová inkubace při 36 °C. 180 μl vzorku bylo spolu 
s 20 μl roztoku polymyxinu B inkubováno 10 minut při 36 °C. Poté 
bylo 190 μl vzorku aplikováno do reakční zóny testu. Výsledek byl 
odečten za 20 min. 

Dry spot E. coli O157 (Oxoid) – je test latexové aglutinace pro 
identifikaci séroskupiny E. coli O157. Kit obsahuje pozitivní (růžově 
zbarvený inaktivovaný extrakt antigenu E. coli O157) a  negativní 
kontrolu (zeleně zbarvený inaktivovaný extrakt antigenu E. coli O116). 

Postup: Do spodní části reakčních zón na kartičce bylo napipetová-
no 50 μl fyziologického roztoku, který byl pomocí kontrolních tyčinek 
obsahujících příslušný typ antigenu rozetřen po celé testovací ploše. 
Reakce byla patrná do 1 minuty. V případě pozitivní kontroly byla 
sledována aglutinace a  vznik modrých shluků. Testované kolonie 
narostlé na CT-SMAC byly rozsuspendovány v 50 μl fyziologického 
roztoku, suspenze byla aplikována na reakční plochu a byla odečtena 
výsledná reakce.
Průkaz E. coli pomocí polymerázové řetězové reakce

Postup: Izolace bakteriální DNA byla provedena metodou alkalické 
extrakce, a to buď z pomnožovacího bujónu mTSB+N, nebo přímo 
z kolonií narostlých na CT-SMAC (Horáková et al., 2006). Pro průkaz 
E. coli a E. coli O157 byly použity primery uvedené v tabulce 1. 

Vlastní reakce byla prováděna dvěma postupy. Pro primery lacZ, 
uidA a ECuidA bylo použito tohoto schématu: předehřátí při 105 °C; 
počáteční denaturace při 94 °C po dobu 90 s; denaturace při 94 °C 

po dobu 30  s; anelace při 58 °C po dobu 
25 s a syntéza DNA při 72 °C po dobu 30 s. 
Reakce byla provedena ve 30 cyklech. 

Polymerázová řetězová reakce pro pri-
mery stx1, stx2 a  eaeA měla následovně 
pozměněné schéma průběhu: předehřátí 
při 105 °C; počáteční denaturace při 95 °C 
po dobu 90 s; denaturace při 95 °C po dobu 
30 s; anelace při 55 °C po dobu 120 s; syntéza 
DNA při 72 °C po dobu 90 s. PCR proběhla 
ve 35 cyklech (Paton a Paton, 1998; Pollard 
et al., 1990). 

Separace produktů byla prováděna 
pomocí agarózové elektroforézy v  1,8% 
agarózovém gelu s ethidium bromidem. Pro 
srovnání velikostí amplifikovaných úseků byl 
použit DNA marker. K vizualizaci byl použit 
UV transiluminátor. 

Výsledky a diskuse
Významným krokem při detekci E. coli 

O157 byla kultivace. Jejím cílem bylo 
zvýšení počtu jedinců hledané E.  coli ve 
vzorcích kultivací v pomnožovacím bujónu 

a její následná identifikace na selektivním médiu. Kultivace na vy-
braném selektivním médiu CT-SMAC se ukázaly být nejednoznačné 
a nevhodné pro testování vzorků vod z několika důvodů. Vzorky na 
Petriho miskách tvořily kolonie různých odstínů růžové a červené 
barvy. Typické bezbarvé kolonie E. coli O157 byly pozorovány pou-
ze v případě sbírkových kmenů CCM 4724 a CCM 4787. Důležitým 
faktorem při hodnocení kolonií na miskách byla délka kultivace. Její 
výsledky bylo nutné odečítat hned druhý den, protože se mnohdy 
stávalo, že se barva kolonií významně změnila, téměř „vybledla“. To 
by při hodnocení nárůstu na miskách vedlo k falešně pozitivním vý-
sledkům a celkovému nadhodnocení výskytu E. coli O157 ve vzorcích. 
Naopak podcenění výskytu může nastat u bakterie ve stavu VBNC, 
do kterého může přejít ve vodách s omezeným obsahem živin. Další 
nevýhodou kultivačních metod by mohla být již zmíněná nejedno-
značnost a obtížnost hodnocení. Jsou známy případy, kdy některé 
bakterie mohou napodobovat typický růst E. coli, popř. doprovodná 
mikroflóra může významně měnit růst kolonií na agaru, resp. zákal 
v  bujónu, především v  případě, že obě mají shodnou kultivační 
teplotu. Problém může nastat také při izolaci sorbitol fermentující 
E. coli O157, která se čím dál častěji objevuje i v Evropě. Jelikož vytváří 
barevné kolonie stejně jako doprovodná mikroflóra, na této půdě 
je nikdy nerozlišíme (O´Sullivan et al., 2006; Quilliam et al., 2011; 
Toze, 1999). Možnou alternativu by mohla představovat komerčně 
dostupná selektivně-diagnostická kultivační média (Fluorocult, 
Chromagar apod.), ovšem za cenu vyšších nákladů. Případně by 
bylo možné využívat ke kultivaci jinou vlastnost E. coli O157, např. 
nepřítomnost β-D-glukuronidázy.

Pro detekci E. coli O157 ve vzorcích byly dále použity imunologické 
testy (Singlepath, Duopath Verotoxin a Dry Spot E. coli O157), metoda 
PCR a biochemický COLI test. 

Test Singlepath E. coli O157 určený pro předběžnou kvalitativní 
detekci E. coli O157 v potravinách byl proveden u všech vzorků první 
sady s pozitivním výsledkem, což ukazovalo na významné zatížení 
odpadních vod tímto patogenem. Pro potvrzení bylo ve druhé sadě 
otestováno dalších 19 vzorků více druhů matric a dva sbírkové kme-
ny E. coli CCM 4787 a 4724. U devíti z nich byl také zjištěn pozitivní 
výsledek. Tyto nálezy však nebyly žádnými jinými použitými meto-
dami potvrzeny. Možné vysvětlení může být doprovodná mikroflóra 
přítomná ve vzorcích vod, která se nevyskytuje ve vzorcích potravin, 
pro které je daný test prioritně určen. Podpořit tuto teorii můžeme 
studií Quilliama et al. (2011), která potvrzuje, že metody pro rychlou 
detekci E. coli O157 určené pro potraviny a klinické izoláty jsou často 
neúspěšně aplikovány na vzorky z vodního prostředí. 

Od stejného výrobce pochází i druhý použitý komerční kit Duopath 
Verotoxin, který slouží pro kvalitativní detekci verotoxinů typických 
pro kmeny VTEC v potravinách a klinických izolátech. Z druhé sady 
vzorků byly otestovány ty, které vykazovaly u předchozího komerč-
ního kitu pozitivní výsledek. Všechny testované vzorky byly na 

Tabulka 1. Přehled použitých primerů
Table 1. Primers used for the detection of E. coli and E. coli 057

Primer Sekvence primeru 5´–3´ Délka 
produktu Zdroj

lacZ 
GGTTTATGCAGCAACGAGACGTCA 

264 bp Bej et al., 1991
ATGAAAGCTGGCTACAGGAAGGCC 

uidA 
ATCGGCGAAATTCCATACCTG 

319 bp doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc. databáze 
NCBIGTTCTGCGACGCTCACACC 

ECuidA
GCGAAAACTGTGGAATTGGG

252 bp Cebula et al., 1995
TGATGCTCCATAACTTCCTG

stx1 
AGTCGTACGGGGATGCAGATAAAT

418 bp Bellin et al., 2001
CCGGACACATAGAAGGAAACTCAT

eaeA 
GACCCGGCACAAGCATAAGC

384 bp Paton a Paton, 1998
CCACCTGCAGCAACAAGAGG

stx2 
GGCACTGTCTGAAACTGCTCC

255 bp Paton a Paton, 1998
TCGCCAGTTATCTGACATTCTG
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průkaz verotoxinů negativní, což znamená, že pokud by ve vzorcích 
na základě pozitivních výsledků Singlepath byly skutečně přítomny 
E. coli O157, jednalo by se o netoxigenní kmeny.

Dalším použitým imunologickým testem byla souprava Dry Spot 
E. coli O157, určená pro detekci antigenu séroskupiny O157. Výsle-
dek je zde však omezen možností výskytu zkřížené reakce u kmene 
E. hermanii mající stejný antigen jako E. coli O157. Ani jeden reálný 
vzorek ze všech 31 testovaných však nevykazoval schopnost aglu-
tinace. Výsledky testů Duopath Verotoxin a  Dry Spot E.  coli O157 
korespondovaly s výsledky dosaženými PCR. 

Detekce E. coli O157 metodou PCR byla u první skupiny vzorků jedi-
nou možností jak ověřit správnost výsledků testu Singlepath, protože 
vzorky byly po předkultivaci delší dobu uchovávány zamražené na 
-80 °C. U všech 26 vzorků byla testována přítomnost genů uidA, lacZ, 
ECuidA, eae, stx1 a stx2. Výsledky PCR u první sady vzorků ukázaly, že: 
a) v žádném ze vzorků odpadní vody z ČOV nebyly detekovány geny 
znamenající přítomnost E. coli O157, ani geny kódující toxiny a intimin 
(ECuidA, stx1, stx2, eae); b) s výjimkou šesti vzorků byly ve všech testo-
vaných vzorcích vod průkazem genů uidA a lacZ potvrzeny koliformní 
bakterie nebo jiné enterobakterie; c) šest vzorků neobsahovalo žádný 
z detekovaných genů, enterobakterie nebyly přítomny.

Metoda PCR v kombinaci s COLI testem ukázala u druhé skupiny 
vzorků následující výsledky:
a) Ve třech vzorcích byla pomocí COLI testu identifikována přítom-

nost E. coli (tvorba indolu a pozitivní glukuronidázová aktivita), 
současně byl prokázán gen uidA a lacZ. 

b) Čtyři vzorky vykazovaly pozitivní reakci na tvorbu indolu, detek-
ce aktivity β-D-glukuronidázy byla negativní. Tato kombinace 
výsledků je typická pro kmeny E. coli O157 (nedochází k expresi 
genu uidA), což bylo potvrzeno na sbírkových kmenech CCM 4787 
a CCM 4724. Díky negativnímu nálezu genu uidA a ECuidA se však 
nejednalo o patogenní E. coli. 

c) Ostatní vzorky byly v obou reakcích testu negativní, E. coli nebyla 
zjištěna.

d) Geny stx1, stx2 a  eae nebyly přítomny v žádném z  testovaných 
vzorků. Vody tudíž neobsahovaly kmeny E. coli O157 ani jiné en-
terotoxigenní kmeny E. coli. 

Závěr
V naší práci nebyl potvrzen výskyt E. coli O157 ve vodách na přítocích 

a  odtocích ČOV. Riziko spojené s  výskytem a  šířením patogenních 
E. coli vodou je však natolik závažné, že by bylo vhodné mu věnovat 
zvýšenou pozornost, přinejmenším standardizací spolehlivých postu-
pů pro její stanovení ve vodách a příbuzných matricích. V rámci naší 
studie bylo zjištěno, že metoda Singlepath, určená pro průkaz těchto 
patogenů v  potravinách, je zcela nevhodná při aplikaci na vzorky 
vod a tuhých matric z přírodního prostředí, kde dochází k četnému 
výskytu falešně pozitivních reakcí. Z námi otestovaných metod se jeví 
jako nejvhodnější využití specifických vlastností tohoto patogenu, 
např. přítomnosti genu uidA a jeho neexprimování, tedy kombinace 
metody PCR a biochemického stanovení při současném průkazu genů 
prokazujících virulenci bakterie. 
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E. coli O157 is a significant pathogen, which presence in water 
can represent increased risk of spreading serious illnesses and 
antibiotic resistance. The aim of this study was to examine the 
unexpected frequent presence of E. coli O157 in waste water 
samples from sewage treatment plant found out by commercial 
test Singlepath E. coli O157. The PCR method and other immuno-
logical and biochemical methods were chosen for the findings 
verification. The conclusion of this study brought the satisfying 
result – increased presence of E. coli O157 in the waste water 
samples from sewage treatment plant was not confirmed. Its 
presence was not detected even in other tested samples of waste 
water and polluted surface water. The absence of standard and 
reliable method for reliable detection of E. coli O 157 in water 
environment was found out.
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Souhrn
Zasakování odpadních vod do horninového prostředí je v České 

republice povolováno jen zcela výjimečně. Přitom v zahraničí je 
tento postup poměrně běžný a v některých regionech představuje 
velmi populární způsob jak zlepšovat vodní bilanci. Na lokalitě 
Řevničov, kde dochází k dlouhodobému zasakování komunálních 
odpadních vod do mělké připovrchové zóny permokarbonských 
sedimentů, proběhl monitoring kvalitativních změn podzemní 
vody. Z výsledků vyplývá, že horninové prostředí je schopno 
velmi účinně eliminovat většinu běžného znečištění, nicméně 
při schvalovacím procesu by přesto mělo být vyžadováno před-
čištění zasakovaných vod. V zájmu uchování vody v krajině by se 
za splnění této podmínky zasakování předčištěných odpadních 
vod do horninového prostředí mělo stát v České republice častěji 
využívanou technologií.

Úvod
Voda je jednou ze strategických surovin dnešní společnosti. Vodo-

hospodářským cílem je zpomalit odtok vody z povodí a přitom zajistit 
její odpovídající jakost. Tato skutečnost je životně důležitá především 
v oblastech s aridním typem klimatu a v zemích, kde změny klimatu 
způsobují i dlouhodobé výpadky v zásobování vodou. Tento problém 
se často řeší zasakováním sezonních přebytků povrchových vod do 
podzemí. Moderním trendem, který významným způsobem zvyšuje 
efektivitu hospodaření s vodou v povodí, je infiltrace vyčištěných 
odpadních vod do podzemí.

Česká republika leží v  oblasti mírného klimatu s  dlouhodobě 
poměrně vyrovnaným srážkovým úhrnem, takže v  minulosti ne-
vznikaly zásadní problémy se zásobováním vodou. Tato skutečnost 
může být vysvětlením, proč je podle platné české legislativy přímé 
vypouštění odpadních vod do podzemních vod povolováno jen ve 
výjimečných případech. Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů v § 38 odstavci 4 uvádí, že „přímé vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních nelze povolit. Vypouštění odpadních vod 
neobsahujících nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky (§ 39 odst. 3 
zákona) do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních 
vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů 
a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na 
jakost podzemních vod“.

Od poloviny osmdesátých let minulého století je v celé Evropě 
zaznamenáváno statisticky významné zvyšování výparu z  vodní 
hladiny v  důsledku zvyšování teploty vzduchu (např. Rey, 2007). 
Nárůst v Čechách je přibližně o 5 mm ročně (Kašpárek, 2007), což 
v  horizontu desetiletí představuje významný vodohospodářský 
výpadek. Současně se objevuje změna v  distribuci srážek, kdy se 
významnější srážky přesouvají do zimního období. V důsledku toho 
je valná část již tak nízkých srážek v letních měsících spotřebována 
vegetací a odpaří se. Letní srážkový deficit se proto prohlubuje a na 
vodu bohatší zimy nepříznivý stav nedokáží eliminovat (Kašpárek, 
2007; Hrkal et al., 2009).

Důsledkem tohoto trendu jsou prohlubující se suchá období, 
která způsobují vážné vodohospodářské problémy, především 
v  povodích budovaných horninami krystalinika. Tato skutečnost 
postupně otevírá v České republice diskusi o přehodnocení vztahu 
k zasakování odpadních vod do podzemí. Výsledkem je výzkumný 
úkol financovaný Technologickou agenturou ČR, jehož jedním z cílů 
je posoudit obrannou schopnost horninového prostředí vůči zbyt-
kovému znečištění zasakovaných odpadních vod.

Zkušenosti s infiltrací odpadních vod do podzemí 
v zahraničí

Na rozdíl od České republiky se odpadní vody v různém stupni 
čištění nechávají v zahraničí zcela běžně zasakovat do horninového 
prostředí a stávají se sekundárním zdrojem užitkových, ale i pitných 
vod. Mezi nadnárodní organizace, které se problematice vsakování 
odpadních vod do horninového prostředí významněji věnují, patří 
například International Association of Hydrogeologists, která mimo 
jiné spravuje internetové stránky věnované řízenému doplňování 
zvodnělých vrstev (http://www.iah.org/recharge/). Další světovou 
organizací zabývající se touto problematikou je World Health Care 
Organization, která publikuje nejnovější trendy v oblasti využívání 
odpadních vod na adrese http://www.who.int/water_sanitation_he-
alth/wastewater/en/.

Nedostižnou světovou špičku v oblasti recyklace odpadních vod 
představuje Izrael, který každoročně čistí a znovu využívá pro země-
dělství takřka 70 % odpadních vod. Většina zbylých odpadních vod 
je znovu použita pro další účely. Jen pro srovnání, na pomyslném 
druhém místě v oblasti efektivity využívání recyklované vody je ve 
světě Španělsko – recykluje však jen 12 % odpadní vody. Jako ukázka 
izraelského hospodaření s  odpadní vodou může posloužit oblast 
Tel Avivu. Tato aglomerace má okolo dvou milionů obyvatel, kteří 
ročně vyprodukují 127 000 000 m3 odpadních vod. Ty jdou stejně 
jako v Praze do čistírny odpadních vod. Zde ale analogie s naší re-
publikou končí, protože v Čechách je vyčištěná voda vypouštěna do 
Vltavy a dál odchází k našim sousedům do Německa a končí v moři. 
Takový luxus si Izrael nemůže dovolit, a proto ji na šesti polích Sorek 
a Yavne nechává zasáknout do podzemí. Tento proces v izraelských 
podmínkách plní tři úlohy:
1. Průchodem horninovým prostředím dochází k dokonalému vy-

čištění vody na standardy pitné vody.
2. Zasakováním se zvyšuje hladina podzemní vody a vytváří se tak 

hydraulická bariéra, která vytlačuje slanou mořskou vodu dále 
z vnitrozemí. 

3. Hlavní význam spočívá ve zvýšení efektivity hospodaření s vodou, 
protože podzemní voda je v letním bezsrážkovém období čerpána 
z podzemí a znovu využívána.
Podobné příklady využívání odpadních vod však můžeme nalézt, 

byť ne v takovém rozsahu, na řadě dalších světových lokalit. V ná-
sledujícím textu uvádíme stručný přehled některých zajímavých 
výsledků, které dokládají prudký rozvoj této technologie.

Odpadní voda je ve světě velmi populárním zdrojem pro zavlažo-
vání. Studie ve Phoenixu prokázaly (Bouwer, 1991), že přírodní filtrace 
v půdě snižuje koncentrace dusíku z  20 mg/l na cca 7 mg/l, počet 
fekálních koliformních bakterií z 3 500 ve 100 ml na 0,3 ve 100 ml, 
obsah rozpuštěných pevných látek z 15 mg/l na 1 mg/l a celkový 
organický uhlík z 20 mg/l na 3 mg/l.

Podobné pozitivní zkušenosti mají i v západní Austrálii (Toze et al., 
2004). Vyčištěné splašky byly vsakovány do mělké vápencové zvodně 
a zpět čerpány odběrnými studnami umístěnými 80 a 100 metrů 
od vsakovacích nádrží, ze kterých byly využívány pro zavlažování. 
Výsledky této studie prokázaly, že dočištění v horninovém prostředí 
je pro dané účely zcela dostatečné.

Nedostatek vody pro zavlažování je pomocí odpadních vod řešen 
i v Číně (Leach et al., 1990). Při infiltraci se využívají přirozené čisticí 
procesy sorpce a  v  horninovém prostředí probíhající chemické 
a biologické přeměny.

V Austrálii v okolí Perthu klesají hladiny podzemních vod od 70. let 
20. století jako důsledek nižšího množství dešťových srážek a zvýše-
ného odběru. McFarlane et al. (2007) popisuje pokusy se zasakováním 
předčištěné odpadní vody do infiltračních galerií, jejichž cílem je 
obnova místních mokřadů. Modelová studie prokázala, že tímto po-
stupem dojde ke zvýšení hladiny podzemních vod a následně se zvýší 
i hladiny jezer a zásoby podzemní vody v okolí. Dodávání předčištěné 
odpadní vody do vsakovacích galerií ukázalo, že fosfor a organický 
uhlík jsou ve vodě významně redukovány již ve vzdálenostech 5 až 
50 metrů. Pomalejší je postup snižování koncentrací dusíku.

Více než 25 % populace Spojených států a 37 % tamní nové zá-
stavby je zásobováno místními malokapacitními systémy čištěných 
odpadních vod (Van Cuyk a Siegrist, 2001). Většina těchto systémů je 
založena na recyklaci primárně vyčištěných splaškových vod průcho-
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dem půdou tak, aby se docílilo jejich vyčištění dříve, než dosáhnou 
podzemní vody. Publikované výsledky ukazují vyšší úrovně čištění, 
než jaké dosahují tradiční septiky.

Čištění odpadních vod přes horninové prostředí má nezanedbatel-
ný ekonomický efekt, a to především v rozvojových zemích. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) povoluje v zemích rozvojového svě-
ta, kde často schází adekvátní čištění splaškových vod, koncentraci 
až 1 000 fekálních koliformních bakterií na 100 ml vody. Náklady na 
dosažení takového stupně čistoty prostřednictvím zasakování do 
horninového prostředí jsou podle Bouwera (1991) o 40 % nižší než 
náklady na čištění v čistírně odpadních vod.

Charakteristika pilotního území Řevničov 
Pro testování zranitelnosti horninového prostředí vůči zasakování 

odpadních vod bylo vybráno experimentální území Řevničov (obr. 1), 
kde dochází k dlouhodobému neřízenému vsakování odpadních vod 
do karbonského kolektoru tvořeného střídáním slepenců, pískovců, 
prachovců a jílovců s uhelnými proplástky. Povrch je kryt deluviálními 
písčitojílovitými hlínami s proměnlivou drobně kamenitou příměsí. 
Z hlediska zaměření úkolu hraje na lokalitě nejdůležitější úlohu mělká 
zvodeň s volnou hladinou podzemní vody vázaná na kvartérní sedi-
menty a zónu připovrchového rozpojení puklin karbonských sedi-
mentů. Směr toku podzemní vody je generelně k jihu směrem k místní 
erozivní bázi – říčce Klíčavě. Spodní kolektor je vázán na karbonské 
sedimenty propustnějších psamitických poloh, popř. i na rozpukaná 
a  nezatěsněná pásma v  těchto horninách. 
Tento hlubší kolektor má průlinově-puklino-
vou propustnost s koeficientem transmitivity 
T v rozmezí 1,5 . 10-4 až 2 . 10-3 m2/s (Hrazdíra, 
1993). S  ohledem na  hluboko uloženou 
hladinu podzemní vody se nedá předpo-
kládat bezprostřední ovlivnění povrchovým 
znečištěním. Jižně od místa výtoku odpadní 
vody na terén leží přírodní rezervace Prameny 
Klíčavy o rozloze 48 ha. Jedná se o rašeliniště 
s výskytem více než třiceti druhů chráněných 
a ohrožených rostlin a živočichů. 

Zdrojem znečištění je malá část obce s do-
sud nevyřešenou likvidací odpadních vod. 

Původní čistička je v současné době nefunkční a odpadní voda z do-
mácností se proto akumuluje v septiku. Z něho odpadní voda odtéká 
trubkou do lesa, kde se postupně vsakuje do horninového prostředí 
v úseku dlouhém asi 200 metrů. Tento systém likvidace odpadních 
vod funguje asi deset let.

Monitorovací systém
Cílem monitoringu bylo postihnout migrační cestu znečištění od 

zdroje do horninového prostředí (obr. 2). Prvním odběrným místem 
se stal výtok odpadní vody na terén (K1), který představoval zdroj 
znečištění. Druhým odběrným místem byl monitorovací vrt (PR) reali-
zovaný do hloubky 29 m ve vzdálenosti 100 metrů po směru proudu 
podzemní vody od místa zasakování, který dokládal kvalitativní 
změny, ke kterým došlo po krátkém průchodu saturovanou zónou. 

Povrchové vody odtékající z lokality byly dále vzorkovány na dvou 
místech. První bod monitoringu představovaly odběry z Leontýn-
ského potoka v prostoru mimo ovlivnění drénovanými podzemními 
vodami (K2), druhý pak u propustku silnice spojující stanici Řevničov 
a obec Lužná, při hranici přírodní rezervace (K3), ve vzdálenosti cca 
300 metrů od místa infiltrace. Tento vzorek dokumentoval jakost 
povrchové vody ovlivněné drenáží podzemní vody s vlivem zasa-
kování podzemních vod. 

Posledním místem monitoringu byl vrt (KR) umístěný v lese proti 
směru proudění podzemní vody, jehož výsledky charakterizují neo-
vlivněné přirozené pozadí.

Oba monitorovací vrty byly technicky totožné. Byly realizovány 
do hloubky 29 metrů a vystrojeny PVC trubkou o průměru 125 mm 
s perforací v rozmezí 2,0–28,0 m. Svrchní část do 2 m byla těsněna 
jílovým těsněním. Litologický profil obou vrtů byl identický:
0–3 m hrubozrnný, místy jílovitý písek s valouny křemene až 

do průměru 2 cm,
3–15 m  zvětralý rozpadavý pískovec s uhelnou příměsí,
15–29 m jílovce, prachovce tuhé konzistence.

Hladina podzemní vody ve vrtu PR byla v hloubce 4 metry, ustálila 
se ve 2,5 metrech pod terénem. Přítoky do vrtu PR byly registrovány 
v hloubkách 2, 15 a 24 metrů. Hladina podzemní vody ve vrtu KR byla 
v hloubce 9 metrů, ustálila se ve 4 metrech pod terénem. Přítoky do 
vrtů PR byly registrovány v hloubkách 9 a 20 metrů.

Polohu míst terénních měření a odběrů vzorků znázorňuje mapa 
na obr. 1.

Na všech čtyřech výše definovaných objektech byl v prosinci 2011 
zahájen pravidelný monitoring v měsíčních intervalech. Vzorky na 
vrtech byly odebírány v dynamickém stavu po odčerpání přibližně 
tří objemů vrtu. Současně byl měřen průtok v Leontýnském potoce 
a objem zasakovaných vod.

Posouzení vlivu dlouhodobého zasakování odpadní 
vody na jakost vody podzemní
Metodika zpracování

Vsakováním víceméně nepřečištěné odpadní vody se v hornino-
vém prostředí vytváří kontaminační mrak, který se postupně šíří ve 
směru proudění podzemní vody. Lze předpokládat, že k atenuačním 
reakcím dochází zejména v okrajových částech mraku, kde se mísí 
znečištěné a  pozaďové podzemní vody (Parkhurst, Stollenwerk 
a Colman, 2003).

Vzhledem ke konstrukci monitorovacích vrtů je nutné pokládat 
odebrané vzorky za směsné (průměrované přes celou výšku perforo-
vané části výstroje vrtů). Je proto pravděpodobné, že vrty procházejí 

Obr. 1. Situace zájmového území
Fig. 1. Scheme of the pilot area

Obr. 2. Schematický řez s vyznačením monitorovacích objektů
Fig. 2. Schematic cross section of the monitoring system
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celou mocností kontaminačního mraku, který vzniká infiltrací nepře-
čištěných odpadních vod přes nesaturovanou zónu ve svrchní části 
zvodnělého prostředí mělkého kolektoru podzemní vody. Z tohoto 
důvodu nemusí být vzorky odebrané ze stávajících vrtů s dlouhým 
perforovaným úsekem v chemické rovnováze. Dostupná data, tzn. 
výsledky chemických analýz z objektů KR, PR, K1 a K2, lze z tohoto 
důvodu vyhodnotit pouze v měřítku celého kontaminačního mraku 
a nelze rozlišit jednotlivé reakční zóny. 

Pro podrobné kvantitativní vyhodnocení by byla nutná analytická 
data s vyšším prostorovým rozlišením, zejména ve vertikálním směru, 
která by umožnila rozlišit jednotlivé zóny kontaminačního mraku.

Výsledky chemických analýz byly porovnány z hlediska prostoro-
vého i časového vývoje. Základní chemické složení (tabulka 1) bylo 
zpracováno grafickou metodou využívající Piperův graf. Obsahy 
dalších potenciálně reaktivních zájmových složek byly porovnávány 
vzhledem k chloridům, které se neúčastní žádných atenuačních reak-
cí a které poskytují dostatečný kontrast umožňující rozlišit vsakované 
splaškové vody (odpad – cca 70 mg/l) od pozadí (KR – cca 14 mg/l). 

Výsledky posouzení 
Na základě vyhodnocení výsledků dostupných analýz je možné 

vyvodit následující skutečnosti:

Z hlediska základního chemického složení, vyhodnoceného for-
mou Piperova grafu (obr. 3), je na vzorcích z objektu PR jasně patrný 
dominantní vliv odpadní vody (K1). 

V případě kationtů se poměry Ca, Mg, Na a K ve vzorcích K1 a  PR 
prakticky kryjí, pozaďové vzorky (objekt KR) jsou pro vodík a draslík 
relativně ochuzené.

U  aniontů jsou poměry základních složek (hydrogenuhličitanů, 
síranů a chloridů) podobné jako u vzorků z pozadí (KR) a odpadní 
vody (K1). Vzorky z ovlivněného vrtu (PR) jsou relativně obohacené 
chloridy a sírany. Zatímco chloridy představují inertní stopovač, jehož 
zdrojem je odpadní voda, relativní obohacení podzemní vody sírany 
je nutné pokládat za projev hydrogeochemických reakcí probíhají-
cích v horninovém prostředí.

Výsledky hodnocení základního složení vzorků podzemní a odpad-
ní vody formou Piperova grafu jsou v dobrém souladu s porovnáním 
obsahů jednotlivých složek ve splaškové vodě (objekt K1) a objektu 
PR, normalizovaných vzhledem k obsahu chloridů. Z tohoto porov-
nání vyplývá pro podzemní vodu (objekt PR):
• pokles všech forem dusíku, 
• výrazný pokles koncentrací fosforečnanů,
• pokles hodnoty pH,
• narůst koncentrace síranů,
• nárůst koncentrací Na a zejména K,
• pokles koncentrací Ca a Mg,
• pokles koncentrací Al,
• nárůst koncentrací Be.

Z hlediska časového vývoje nejsou za dobu monitorování ve vý-
sledcích analýz patrné žádné významné změny. Je zcela zřejmé, že 
objekt PR je významným způsobem ovlivněn vsakovanou odpadní 
vodou a  čelo kontaminačního mraku je mnohem dále ve směru 
proudění k  drenážní bázi. Na základě současných výsledků není 
možné určit, zda se mrak nachází v ustáleném stavu, ve kterém je 
rychlost odbourávání hlavních kontaminantů rovna jejich dotaci do 
horninového prostředí a čelo mraku se již dále nepohybuje, nebo 
zda dochází i nadále k prodlužování délky mraku.

Na základě výsledků analýz povrchové vody z profilů K2 a K3 nelze 
vyloučit, že již došlo k zasažení toku Klíčavy inertními kontaminanty, 
jako jsou chloridy. 

Z hlediska biologického lze konstatovat, že atenuační schopnost 
horninového prostředí je velmi vysoká. Velmi vysoké hodnoty za-
znamenané na výtoku z drenáže byly dokonale odstraněny již po 
průchodu cca 100 metry horninového prostředí. Bakteriologické 
znečištění toku Klíčavy proto nemá souvislost se zasakovanými 
odpadními vodami. 

 Konceptuální model šíření znečištění
Výsledky vyhodnocení celkových změn chemismu podzemní a po-

vrchové vody lze interpretovat v následujícím koncepčním modelu: 
Dlouhodobým vsakováním nepřečištěných komunálních odpad-

ních vod do horninového prostředí se v mělkém kolektoru vytvořil 

    KR K1 PR K2 K3       KR K1 PR K2 K3
pH   6,29 7,46 5,61 6,85 7,13   Cl mg/l 13,9 114,7 67,5 11,6 11,0
KNK 4,5 mmol/l 1,29 3,27 0,42 1,07 1,05   SO4 mg/l 39,7 74,5 86,5 33,6 31,5
ZNK 8,3 mmol/l 1,01 0,19 1,42 0,18 0,09   HCO3 mg/l 79,3 198,0 27,3 65,0 65,6
BSK5 mg/l 0,68 4,03 0,63 1,00 1,28   o-PO4 mg/l 0,03 3,03 0,02 0,01 0,04
CHSL-Mn mg/l 0,55 7,03 0,58 7,66 8,81   P-PO4 mg/l 0,01 0,99 0,01 0,00 0,01
CHSK-Cr mg/l 4,75 26,37 5,34 20,50 27,35   F mg/l 0,11 0,15 0,13 0,18 0,15
TOC mg/l 2,2 6,9 2,7 6,6 10,9 Br mg/l 0,08 0,07 0,06   0,10
Na mg/l 7,0 43,2 31,5 7,1 7,5 Al µg/l 147,3 43,4 60,2 178,5 233,0
K mg/l 2,0 16,5 5,8 2,0 2,2 As µg/l 2,5 2,4 3,4 1,8 2,0
Ca mg/l 32,8 61,0 40,8 26,0 25,8 Be µg/l     0,11 0,59 0,68
Mg mg/l 7,1 13,2 9,9 6,3 6,5 Cu µg/l 2,4 8,7 10,1 2,8 5,1
NH4 mg/l 0,05 10,57 0,03 0,07 0,09 Fe µg/l 653,7 98,5 49,2 1 060,0 2 775,0
NO3 mg/l 6,2 37,9 28,7 7,0 5,8 Li µg/l 24,7 22,5 21,2 21,8 18,6
NO2 mg/l 0,02 0,60 0,01 0,02 0,03 Zn µg/l 5,1 20,1 6,5 29,3 25,7

Tabulka 1. Hodnoty sledovaných složek na monitorovacích objektech v Řevničově (průměrné hodnoty za období od listopadu 2011 do 
června 2012)
Table 1. Values of the analyzed parameters from the monitoring objects in Řevničov (average for the period from November 2011 till June 2012)

Obr. 3. Piperův graf základního složení podzemní a odpadní vody
Fig. 3. Piper diagram of basic chemical species in ground water and 
in waste water
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kontaminační mrak tvořený širokou škálou organických a anorga-
nických složek. V  rámci mraku lze rozlišit několik redoxních zón. 
V jádře mraku budou pravděpodobně převládat anoxické podmínky 
s relativně vysokými koncentracemi organického uhlíku, amonných 
iontů, fosforečnanů, železa a manganu, bez přítomnosti kyslíku. 

K většině reakcí dochází na okrajích kontaminačního mraku, v mís-
tech, kde se mísí znečištěné podzemní vody s pozaďovou podzemní 
vodou obsahující rozpuštěný kyslík. Hlavními reakcemi, ke kterým 
v  horninovém prostředí prokazatelně dochází, jsou biologicky 
zprostředkovaná nitrifikace amoniakálního dusíku a  mineralizace 
organického uhlíku. 

Během nitrifikace amonných iontů je produkován dusičnanový 
iont a vodíkové ionty (H+), což vede k poklesu pH v objektu PR v po-
rovnání jak s odpadní vodou (objekt K1), tak i přirozeným pozadím 
(objekt KR). Pokles poměru celkového obsahu dusíku k chloridům 
v objektu PR v porovnání s tímto poměrem ve vzorku K1 dokládá 
částečný úbytek celkového obsahu dusíku v podzemní vodě, který 
je pravděpodobně důsledkem částečné denitrifikace dusičnanů. 
Může se jednat o  reakci dusičnanů s  organickým uhlíkem nebo 
autochtonními sulfidy v horninovém prostředí.

Hypotéze možnosti oxidace sulfidů nasvědčuje zvýšení koncentra-
cí síranů v objektu PR jak oproti přirozenému pozadí (KR), tak i zdroji 
znečištění (K1). Oxidace sulfidů rovněž přispívá ke snížení hodnoty 
pH oproti pozadí i odpadní vodě. Hodnota pH je pravděpodobně za 
absence karbonátů v kolektoru pufrována rozpouštěním alumosili-
kátů (Robertson a Blowes, 1995). Této hypotéze nasvědčují rovněž 
relativně zvýšené koncentrace Be a Li v objektu PR.

Další důležitou reakcí je mineralizace organického uhlíku. Tato 
reakce bude spotřebovávat oxidanty, jako je rozpuštěný kyslík, 
dusičnany a  v  jádře mraku minerální fáze Fe (III) a  Mn (IV), popř. 
sírany. Současně bude reakce produkovat hydrogenuhličitan, který 
je následně částečně spotřebováván při srážení kalcitu.

Přesycení podzemní vody vůči kalcitu je umožněno zvýšením ob-
sahu vápníku, jenž je vytlačován z povrchu minerálních fází sodíkem 
a draslíkem, které jsou obsaženy v infiltrující odpadní vodě v relativně 
vysokých koncentracích.

Výrazný úbytek koncentrace fosforečnanů je důsledkem jejich 
sorpce a povrchové komplexace na pevné fáze horninového pro-
středí, zejména hydrooxidy železa. Současně může lokálně docházet 
k precipitaci velmi slabě rozpustných fosforečnanů železa a vápníku. 
S ohledem na záporné hodnoty saturačních indexů těchto fází je 
však jejich srážení ve větším měřítku nepravděpodobné. Povrchová 
komplexace fosforečnanů s vodnatými hydrooxidy železa byla jako 
významný propad fosforu identifikována i na jiných lokalitách (Le-
Blanc, 1984; Bussey a Walter, 1996; Walter et al., 1996).

Průzkumný vrt PR je situován pravděpodobně v okrajové zóně 
mraku, s detekovatelnou přítomností rozpuštěného kyslíku. Tomu 
při daném pH odpovídají i nízké koncentrace železa a hliníku, které 
jsou pravděpodobně kontrolované rozpustností jejich hydrooxidů 
Fe(OH)3 a Al(OH)3. Srážení hydrooxidů Fe a Mn na okrajích mraku 
vytváří dodatečnou sorpční kapacitu pro záchyt fosforečnanů. 

Závěr
Obecnou vodohospodářskou snahou by se měla stát snaha o zpo-

malení odtoku vody z povodí. Vypouštění vyčištěných odpadních vod 
do povrchových vodních toků do této strategie nezapadá, protože 
velké objemy vody odtékají rychle mimo povodí. 

Výsledky z  Řevničova dokládají značnou atenuační schopnost 
horninového prostředí při likvidaci běžného komunálního znečištění 
odpadních vod, a tím plně odpovídají podobné zahraniční zkušenosti. 
Výsledky z Řevničova je třeba chápat v kontextu dlouhodobého, více 
než deset let trvajícího vlivu infiltrace, která velmi pravděpodobně 
způsobila rozsáhlou kolmataci horninového prostředí. Navíc na této 
lokalitě dochází k zasakování víceméně neupravené odpadní vody. 
Přesto dopad znečištěné odpadní vody po průchodu horninovým 
prostředím je na okolní životní prostředí poměrně omezený. 

Zasakování odpadních vod by se mělo stát častější praxí. Podmín-
kou však musí být podrobný hydrogeologický průzkum a zajištěný 
pravidelný monitoring. Dále by mělo být vyžadováno předčištění 
odpadních vod, jehož úroveň by měla odpovídat efektivitě atenuač-
ních procesů horninového prostředí a kvalitativním nárokům na vodní 
zdroje v příslušném povodí. 

Typ kontaminace jednotky KR K1 PR K2 K3

enterokoky KTJ/100 0 1 500 0 20 60

Escherichia coli KTJ/100 0 2 100 0 23 90

koliformní bakterie KTJ/100 0 36 000 0 45 120

Tabulka 2. Bakteriologické znečištění na monitorovacích objektech 
(průměrná hodnota za období od listopadu 2011 do června 2012)
Table 2. Bacteriological pollution in the monitoring objects (average 
for the period from November 2011 till June 2012)

Poděkování
Autoři děkují za podporu, kterou poskytl projekt TACR TA01020219. 
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sLEDOVÁNÍ FUNKCE VENKOVsKÉ 
A DOMOVNÍ ČIsTÍRNY s POUŽITÍM 
BIOTECHNOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

Martina Beránková, Jana Valdmanová, Václav Šťastný, 
 Ondřej Taufer, Vlastimil Marek

Klíčová slova
stabilizační nádrž – domovní čistírna – ČOV – biotechnologický pří-
pravek

Souhrn 
V  rámci výzkumného projektu TA ČR Výzkum intenzifikace 

venkovských a malých ČOV neinvestičními prostředky probíhá 
ověřování vlivu biotechnologických přípravků na chod venkov-
ských i domovních ČOV. 

Příspěvek shrnuje poznatky ze sledování dočišťovací nádrže, 
která je součástí ČOV v menší obci, a domovní čistírny odpadních 
vod, která byla sledována ve Zkušební laboratoři vodohospo-
dářských zařízení VÚV TGM, v. v. i., Praha. 

Oba typy ČOV byly monitorovány jak za normálních provoz-
ních podmínek, tak po přídavku biotechnologických přípravků.

Úvod
V  rámci výzkumného úkolu jsou sledovány vybrané čistírny 

odpadních vod (ČOV). Jde o čistírnu s dočišťovacím rybníkem v malé 
obci, domovní čistírnu odpadních vod a mechanicko-biologickou 
čistírnu. V  tomto článku se budeme zabývat jen prvními dvěma 
čistírnami (poslední z nich je sledována teprve krátkou dobu), při-
čemž budeme popisovat nejprve modelovou domovní čistírnu a pak 
venkovní čistírnu. Funkci obou těchto typů čistíren jsme sledovali po 
určitou dobu za běžného provozu a následně v průběhu aplikace 
biotechnologických přípravků. Tyto přípravky obsahují nepatogenní 
bakterie v zaspórované formě, aktivací se bakterie „probouzejí“ a za-
čínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosažení přírodní vyváženosti. 
Vybrané aerobní a anaerobní bakterie a enzymy aplikované do ČOV 
rozkládají biologické látky (toaletní papír, usazeniny vzniklé praním) 
a rozpouštějí přítomné tuky.

Metodika sledování
Domovní čistírna odpadních vod

Ve Zkušební laboratoři technologie vody ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském T. G. Masaryka byla sledována domovní ČOV, 
kódové označení „Jánošík 2“. Toto testovací zařízení je poměrně 
objektivní a široce využitelné [1].

Zkušební laboratoř technologie vody má jako součást řešitelské-
ho pracoviště akreditovány zkoušky podle přílohy B normy ČSN 
EN 12566-3 Malé ČOV do 50 EO – Část 3: Balené a/nebo na místě 
montované domovní ČOV. Čistírna byla zkoušena v režimu zkoušky 
účinnosti čištění daném v ČSN EN 12566-3+A1. 

Čistírna Jánošík 2 je čistírnou pro šest ekvivalentních obyvatel (EO) 
s průtokem 150 l/d na jednoho EO, tzn. celkem 900 l/d.

Denně byl zaznamenáván průtok, měřila se koncentrace roz-
puštěného kyslíku, pH a  teplota vody v  aktivaci a  prováděla se 

sedimentační zkouška aktivovaného kalu. Jednou týdně se odebíral 
a analyzoval 24hodinový směsný vzorek přítoku i odtoku. V něm se 
určovaly chemické ukazatele: chemická spotřeba kyslíku, biologická 
spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, dusitanový 
dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík, celkový fosfor a fosforečna-
ny (navíc nerozpuštěné látky v aktivovaném kalu). 

Tato čistírna byla sledována v průběhu let 2010 a 2011. Byla testo-
vána nejprve 38 týdnů bez použití preparátu a pak ve stejném režimu 
stejnou dobu s  použitím biopreparátů. Vzorky byly odebírány na 
přítoku a na odtoku z ČOV, aktivovaný kal z aktivační nádrže.

Enzymatické přípravky v  druhé části testování byly dávkovány 
podle harmonogramu firmy VENTURA – VENKOV, s.r.o., v množství 
odpovídajícím velikosti provozované ČOV (skutečná dávka byla 
evidována, což je součástí dokumentace sledování pokusu na ČOV). 
Čistírna se stabilizační nádrží

Pro sledování byla vybrána venkovská čistírna v menší obci, která 
se skládá ze zemní usazovací nádrže (UN) a stabilizační nádrže (dříve 
byly stabilizační nádrže nazývány biologickými rybníky nebo rybníky 
pro dočišťování odpadních vod [2]). Stabilizační nádrž zaujímá plo-
chu cca 5 000 m2. Čistírna je určena pro 130 ekvivalentních obyvatel. 
Vyúsťuje do ní jednotná kanalizace. Sledují se zde jak fyzikálně-che-
mické, tak hydrobiologické vlastnosti. Součástí sledování je aplikace 
biotechnologických přípravků a jejich vliv na kvalitu vody.

Výsledky hydrobiologického sledování této venkovské ČOV budou 
předmětem samostatného článku.

Vzorky pro sledování chemických a  fyzikálních ukazatelů jsou 
odebírány v měsíčních intervalech, a to jako dvouhodinové směsné 
vzorky ze tří profilů: na přítoku do systému čištění, na odtoku ze 
zemní usazovací nádrže a na odtoku ze stabilizační nádrže.

Sledovanými fyzikálními ukazateli jsou pH, teplota, konduktivita, 
oxidačně-redukční potenciál a průtok. Chemickými ukazateli jsou 

Parametr
Bez preparátu S preparátem

Účinnost čištění (%) Účinnost čištění (%)
CHSK 90 93
BSK 98 98
NL 93 96
Namon 84 87
Pcelk 26 52

Tabulka 1. Účinnosti čištění u ČOV bez preparátu a s preparátem
Table 1. Treatment efficiency in tests with preparation and without 
preparation

Parametr
Bez preparátu S preparátem

Účinnost čištění (%) Účinnost čištění (%)
CHSK 91 93
BSK 96 95
NL 93 97
Namon 88 84
Pcelk 70 60

Tabulka 2. Účinnosti čištění u ČOV bez preparátu a s preparátem po 
simulaci vypláchnutí ČOV
Table 2. Treatment efficiency with preparation and without prepara-
tion after the simulation of rinsing

Waste water recharge – case study of Řevničov site (Rozman, D.; 
Hrkal, Z.; Eckhardt, P.; Novotná, E.; Vencelides, Z.)

Key words
waste waters – recharge – hydrogeology – atenuation

Slowing down runoff and retention of water in basins should 
become general objective of modern water management. Drain-
ing the effluent from waste water treatment plants to surface 
streams is not part of such strategy, because in such way large 
quantity of water is running off the basin very quickly. The infil-
tration of waste water to the rock environment can be permitted 

in Czech Republic only in exceptional cases, although abroad 
such methods are quite common. In some regions waste water 
recharge is widely used method of improving the water balance.

Our research is based on monitoring of groundwater quality 
indicators on locality Řevničov, where a long-term infiltration 
of municipal waste water to a shallow groundwater zone takes 
place. The results of the research indicate that natural processes 
in the rock environment can efficiently remove most of the 
regular pollutants. The waste water recharge should become 
more common practice, but before application of the technology 
a detailed hydrogeological survey has to be carried out and the 
attenuation of pollutants has to be regularly monitored.
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koncentrace kyslíku, chemická spotřeba 
kyslíku, biologická spotřeba kyslíku, neroz-
puštěné látky, amoniakální dusík, dusitano-
vý dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík, 
celkový fosfor a fosforečnany.

Čistírna byla sledována v  období 
duben až prosinec 2011 bez přidávání 
biotechnologických preparátů a  v  roce 
2012 a 2013 je sledována za pravidelného 
přidávání těchto přípravků. Jsou opakovaně 
bodově aplikovány na šesti místech čistírny 
firmou VENTURA-VENKOV, s.r.o.

Výsledky
Domovní čistírna odpadních vod

Porovnání výsledků bez použití biotech-
nologických přípravků a s jejich použitím je 
v tabulce 1. Průběh odstraňování celkového 
fosforu během zkoušky je uveden na obr. 1. 

V  parametrech CHSK, BSK, NL a  Namon 
dosahovala ČOV vysokých účinností čištění 
v obou režimech. Dosažené účinnosti jsou 
srovnatelné. Významný rozdíl v účinnosti byl 
pozorován u parametru celkový fosfor. Prin-
cipem odstraňování fosforu je inkorporace 
do biomasy kalu a jeho využití jako zdroje 
energie, tzn. jeho odstraňování je závislé 
především na kvalitě přítoku, koncentraci 
kalu a na kyslíkových poměrech v systému. 
V režimu s preparátem bylo dosaženo vyšší 
účinnosti odstranění fosforu, což pravděpo-
dobně souvisí s průměrně vyšší koncentrací 
kalu v ČOV po celou dobu zkoušky a pravdě-
podobně nižší koncentrací fosforu v přítoku. 

Jako další možnost sledování vlivu biolo-
gického preparátu na funkci ČOV byla prove-
dena simulace vypláchnutí ČOV, tzn. čistírna 
byla odkalena (téměř celá vyčerpána) až na 
cca 50 ml/l aktivovaného kalu ve válci po 
půlhodinové sedimentaci. Opět byl stejný 
pokus sledován nejprve za použití biologic-
kého preparátu a poté bez něj. Denně byla 
sledována koncentrace kalu a  objem kalu 
ve válci po 30minutové sedimentaci. V cca 
týdenních intervalech byly měřeny charak-
teristiky přítoku a  odtoku v  parametrech 
CHSK, BSK, NL, Namon, Pcelk. Tento pokus trval 
do zvýšení koncentrace aktivovaného kalu 
na běžnou hodnotu v aktivačních ČOV (cca 
1 měsíc). Výsledky z tohoto testu jsou uve-
deny v tabulce 2. Průběh růstu koncentrace 
aktivovaného kalu a kalového indexu jsou 
uvedeny na obr. 2.

V  obou případech byly účinnosti čištění 
vysoké a  srovnatelné v  celém průběhu 
zkoušky. Z obr. 2 je patrný postupný nárůst 
koncentrace aktivovaného kalu při použití 
biologického preparátu i bez něj. Z výsledku 
růstové rychlosti vypočtené lineární regresí, 
bez preparátu 0,089 a s preparátem 0,123 g/ 
/(l.den), lze odhadnout příznivý vliv biologic-
kého preparátu na rychlost růstu koncentra-
ce aktivovaného kalu. Zároveň je patrný i vliv 
na zlepšení sedimentačních vlastností kalu.
Čistírna se stabilizační nádrží

Na obr. 3 až 7 je vyneseno srovnání kon-
centrace fyzikálně-chemických parametrů 
na odtoku z  ČOV Kobylice v  letech 2011, 
tedy v  referenčním období, a  v  roce 2012 
a 2013 během aplikace biotechnologických 
prostředků. 

Obr. 1. Průběh odstraňování fosforu 
Fig. 1. The course of phosphorus removal

Obr. 2. Průběh růstu koncentrace kalu a kalového indexu
Fig. 2. The course of growth of sludge concentration and sludge volume index

Obr. 3. Koncentrace O2 ve srovnání s teplotou v letech 2011–2013
Fig. 3. Comparison of oxygen concentration with temperature in 2011–2013
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Závěr
Domovní čistírna odpadních vod

Biologický preparát zlepšuje sedi-
mentační vlastnosti a  zvyšuje růstovou 
rychlost kalu, pokud se systém nachází 
v   příznivých podmínkách. V  případě, 
že dochází ke změnám podmínek, tj. 
odkalování systému, proměnlivá kvalita 
a kvantita přítoku odpadní vody, výpadek 
proudu atd., není již tak jednoznačné, do 
jaké míry má použití preparátu na udr-
žení dobrých sedimentačních vlastností 
pozitivní vliv. V této souvislosti je vhodné 
upozornit na určité nejistoty spojené 
zejména se skutečností, že při vlastním 
testování se prakticky nemohl jedno-
značně a  dostatečně výrazně prokázat 
významný vliv a potenciál biologického 
preparátu na zvýšení účinnosti čištění ve 
sledovaných parametrech, v  souvislosti 
s  pozorovanou a  při vlastním testování 
zaznamenanou velmi vysokou stabilitou 
provozu testované ČOV i za standardních 
podmínek. 
Čistírna se stabilizační nádrží

Výzkum pro ověřování vlivu biotech-
nologických přípravků na chod čistírny se 
stabilizační nádrží bude pokračovat až do 
roku 2014. Podle předběžných výsledků 
nelze dosud jednoznačně konstatovat, 
u  kterých provozních parametrů je vliv 
aplikace biotechnologických přípravků na 
funkci ČOV prokazatelný. Určitou pozor-
nost bude třeba věnovat i dalším faktorům 
a nejenom kvalitě vody (viz diskuse dále).

Protože cílem řešení úkolu nebylo čistě 
ověřování vlivu biotechnologických pří-
pravků, ale především návrh certifikované 
metodiky a praktické ověření metody jak 
v  případech aplikace těchto přípravků 
postupovat a  jak hodnotit výsledky, lze 
říci, že v uplynulém období bylo získáno 
množství informací potřebných k dosažení 
cíle projektu.
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Obr. 5. Porovnání koncentrace BSK5 v letech 2011–2013
Fig. 5. Comparison of BOD concentration in 2011–2013

Obr. 6. Porovnání koncentrace NL v letech 2011–2013
Fig. 6. Comparison of suspended solids concentration in 2011–2013

Obr. 4. Porovnání koncentrace CHSKCr a NL v letech 2011–2013
Fig. 4. Comparison of the concentration of CODCr and suspended solids in 2011–2013
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Obr. 7. Porovnání koncentrace Pcelk v letech 2011–2013
Fig. 7. Comparison of phosphorus concentration in 2011–2013

Poděkování
Publikované výsledky byly získány s použitím dotačních prostředků 
Technologické agentury České republiky v rámci řešení výzkumného 
projektu TA ČR č. TA01021419 „Výzkum intenzifikace venkovských 
a malých ČOV neinvestičními prostředky“.

Verification of effects of bio-preparations on rural and domestic 
wastewater treatment plant operations (Beránková, M.; Vald-
manová, J.; Šťastný, V.; Taufer, O.; Marek, V.)

Key words
stabilizing reservoir – domestic waste water treatment – WWTPs – bio-
preparation

Within the research project „Research of intensification of 
rural and small WWTPs by non-investment funds“, supported 
by Technology Agency of CR, the research aiming at verifica-
tion of effects of bio-preparations on both rural and domestic 
wastewater treatment plants operations is held.

This paper summarizes the findings of monitoring of ru-
ral stabilization reservoir, which is a  part of the wastewater 
treatment plant in a small village and a domestic wastewater 
treatment plant which was observed in the Test Lab of Water 
management equipments / facilities of TGM Water Research 
Institute of Prague.

The two types of the treatment plants were monitored both 
under normal operational conditions and when biotechnological 
preparates (bio-preparations) have been applied.

Diskuse k článku
Přípravky biotechnologie SEKOL® , které byly v letech 2012 a 2013 

podle návrhu řešeného projektu (opakovaně bodově na šesti 
místech) testovány na ČOV Kobylice, jsou komerčně dostupné pod 
obchodními názvy Fitonela ČOV a Jenor ČOV. 

Některé přítomné enzymy jsou velmi stabilní a mohou být dokonce 
aktivní v relativně teplé (pocitově horké) vodě. Přítomné nejrůznější 
hydrolytické enzymy též produkované bakteriemi rodu Bacillus (bak-
terie ve tvaru tyčinek) jsou relativně stabilní a jsou vhodné pro různé 
druhy průmyslových aplikací, včetně podpory čištění odpadních 
vod. Pochopitelně existují určitá, a  to nejenom teplotní optima 
účinnosti technologie a není možné ji aplikovat vždy a všude. I při 
jejich skladování je třeba dodržovat určité nepříliš obtížně prakticky 
zajistitelné podmínky. Maximální účinnost technologie se očekává 
v průběhu vegetační sezony (např. zvláště v letních podmínkách), a to 
při relativně vysokých dobách zdržení nádrže, která je předmětem 

intenzifikace čištění zejména urychlením 
probíhající biodegradace organických látek. 
Tato technologie může pomoci převést pev-
né organické látky do roztoku a zvýšit jejich 
biodostupnost a  celkovou rychlost jejich 
biodegradace. Přidání již relativně malého 
množství konkrétní mikroflóry (jedná se 
o  speciálně vybrané nepatogenní, aklima-
tizované kmeny) do léčebného systému 
a procesu čištění odpadních vod (ČOV) může 
mít významný podpůrný, celkově ozdravný 
vliv včetně estetických faktorů.

Cílem řešeného projektu (z pohledu doda-
vatele technologie) bylo mimo jiné pokusit 
se v reálných podmínkách odpadní vodou 
poměrně silně zatížené nádrže s  využitím 
širší škály pozorování a  analýz otestovat. 
Testování přípravků v reálných podmínkách 
dynamické otevřené nádrže při měnících se 
podmínkách počasí, meziroční proměnlivos-
ti apod. je velmi obtížné. Jsou známy případy 
více než desetiletého monitoringu včetně 
ekologických indikátorů kvality vody, které 
jsou přes obrovské úsilí často mezinárodních 

týmů poměrně nejednoznačné v interpretaci dosažených výsledků. 
Biosféra oplývá řadou adaptačních mechanismů, které je poměrně 
obtížné zohlednit. Klasickým případem je až dosud diskutabilní úloha 
tzv. biomanipulací spočívající například ve změně rybí obsádky. I z to-
hoto pohledu má interpretace výsledků experimentů řadu omezení. 
Na druhé straně rádoby poloprovozní ověření technologie prakticky 
pouze v laboratorních podmínkách je často ještě více problematické 
s  ohledem na obtížný přenos jeho výsledků do reálného terénu. 
Realizace výzkumu v reálné „modelové“ nádrži s relativně četnými 
odběry (prakticky každý měsíc) se jevilo a jeví pro dané účely nej-
vhodnější. Je třeba si uvědomit, že i drobné pozitivní odchylky ve 
stavu (indikované měřeními, rozbory i pozorováními) kvality vod bez 
aplikace technologie a po její aplikaci by se měly pokládat za velmi 
významné, podporující úroveň poznání v dané oblasti a přinášející 
zvýšení zájmu o tuto biotechnologii s konečným cílem přispět ke 
zlepšení životního prostředí (teorie udržitelného rozvoje EU). 

Toto se obvykle týká porovnání stavu na odtoku z nádrže, využití 
možnosti porovnání poměru BSK/CHSK, jednotlivých forem mak-
roživin (např. poměry k N-celkovému) a změny jejich vzájemného 
poměru. Minimálně na stejné úrovni (např. doporučení Světové 
zdravotnické organizace) je třeba chápat celkové zlepšení kvality 
nádrže, jak je vnímáno obyvatelstvem, a je možné ho doložit formou 
pozorování (fotodokumentace) i místními šetřeními (např. názory 
občanů). Toto pozitivní vnímání zlepšení stavu nádrže (např. snížený 
zápach, menší obtěžování komáry, větší přítomnost makrofyt, lepší 
diverzita společenstev) je vhodné posuzovat minimálně na stejné 
úrovni jako ne vždy zcela úplná a jednoznačná data v měnící se pří-
rodě. Platí zde zásada, že pokud dojde k prokazatelnému trvalému 
zhoršení stavu (např. při porovnání s platnými kritérii kvality vod) při 
téměř nezměněných vstupech, pak testovanou technologii v daném 
místě je třeba modifikovat tak, že se stav zlepší, a to včetně zastavení 
(např. dočasného – adaptabilita přítomného systému) její aplikace.

Dalším krokem by mělo být zohlednění vlivu na další součásti 
biotopu (nejen vodní sloupec, ale i sediment, biota) a využití mode-
lových nástrojů, s jejichž aplikací má Česká republika dlouhodobé, 
převážně limnologické zkušenosti. Poměrně významné jsou proto 
jakékoli informace o změnách v kvantitě i kvalitě sedimentu, typu 
společenstev – pozitivně je možné z  pohledu čištění dna nádrže 
vnímat snížení plovoucích forem např. okřehku a  zarůstání nádr-
že makrofyty vyrůstajícími ze dna, a  to nejenom vodního moru, 
ale zejména stulíku či leknínu, pod kterými se udržuje významné 
společenstvo perlooček apod. Toto „zarůstání“ může být však 
problematicky vnímáno rybáři, záleží na využitelnosti „biologické“ 
nádrže. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá její rekreační využití, 
esteticko-ekologická hlediska by měla mít prioritu, a to zvláště co 
se týče indikátorů její zlepšené samočisticí schopnosti či saprobity. 
Zvláště redukce sedimentu (kalu) a snižování nákladu na kalové hos-
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podářství je při bioaugmentaci (viz např. http://www.in-pipe.com/
bioaugmentation-in-sewer-network-reduces-sludge-production/) 
vnímáno v celém procesu odvádění a čištění odpadních vod velmi 
kladně a bylo by vhodné se jím dále zabývat.

Výsledky provedeného výzkumu včetně výsledků hydrobiolo-
gických měření a zmínění těchto nezanedbatelných faktorů, které 
mohou mít vliv na interpretaci výsledků aplikace biopreparátu ve 
venkovské nádrži, především na hydrobiologické ukazatele, by měly 
být předmětem dalších pozorování za účelem upřesnění metodiky 
aplikace testované biotechnologie i další prezentace buď ve formě 
samostatného článku, či sdělení na odborném semináři k problema-
tice ČOV. 

RNDr. P. Dusílek

Vedle vyhodnocení pomocí klasických parametrů fyzikálně-
-chemických je samozřejmě důležité i  hodnocení na základě 
hydrobiologických měření. Součástí tohoto projektu bylo též dlou-
hodobé biologické sledování stavu stabilizační nádrže ČOV Kobylice 
probíhající ve stejném období jako v článku popsaný výzkum, a to 
s ještě větší četností měření, s intervalem 2x měsíčně ve vegetačním 
období. Jeho výsledky však nebyly z  důvodů rozsahu do tohoto 
článku zahrnuty.

autoři

Bezpečnostní výzkum ve VÚV
Jednou z  oblastí, ve které se Výzkumnému ústavu vodohospo-

dářskému T. G. Masaryka, v.v.i., daří v posledním období prosadit, je 
Program bezpečnostního výzkumu České republiky v gesci MV ČR. 
Následující text přináší stručný přehled o úkolech řešených v této sféře 
a výsledcích dosažených zejména v minulém roce:

Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha 
a nedostatkem vody na území ČR 
Hlavní řešitel: Ing. Radek Vlnas
Spolupráce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Doba řešení: 2010–2014
Cílem projektu je vytvořit metodiku a postupy pro řešení suchem vyvo-
lané krizové situace. Jedná se o vytvoření obdobného právního rámce, 
jaký existuje pro povodně. 

Řešení spočívá v  definování stupňů sucha (obdobné stupňům 
povodňové aktivity), zvolených podle prahových hodnot indikátorů 
sucha a  všeobecného konsenzu vzešlého z  diskuse zástupců 
zúčastněných vodoprávních orgánů, státních institucí a  podniků 
k tématu disponibilních vodních zdrojů a poptávky po vodě v období 
sucha. Koncepce by měla nejen definovat stupně sucha, ale zároveň 
jasně určit pravomoci orgánů státní správy, které mají rozhodující 
slovo v nakládání s vodou a vodními zdroji, včetně stanovení priorit 
způsobu využití vody v období sucha. 

Výzkum vlivu nehody jaderné elektrárny Temelín na konta-
minaci vodního prostředí řek Vltavy a Labe po hraniční profil 
Labe-Hřensko
Řešitelé: Ing. Eduard Hanslík, CSc., Ing. Eva Juranová
Doba řešení: 2012–2015
Cílem řešení je stanovit rozdělení radionuklidů mezi vodou a dnovými 
sedimenty v podélném profilu Vltavy pod zaústěním odpadních vod JE 
Temelín a dále v Labi po hraniční profil Hřensko.

V úvodním roce řešení projektu byla provedena kritická rešerše, 
zaměřená na zájmové úseky toků, jaderné havárie, zvláště možnosti 
úniku radioaktivních látek do životního prostředí a  jejich chování 
v hydrosféře a na způsob provádění sorpčních pokusů. Uskutečnil se 
výzkum migrace tritia v podélném profilu Vltavy a Labe s použitím 
tritia vypouštěného při běžném provozu jako stopovací látky. Dále 
byl proveden průzkum vytipovaných profilů k odběru sedimentů 
pro sorpční pokusy, včetně rozboru těchto sedimentů. Byla navržena 
a ověřena metodika stanovení rozdělovacích koeficientů radionukli-
dů mezi vodou, říčními sedimenty a nerozpuštěnými látkami pomocí 
sorpčních pokusů. 

Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v ko-
munálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění údajů 
o spotřebě drog v České republice 
Řešitelé: Ing. Věra Očenášková a kol.
Doba řešení: 2012–2015
Hlavním cílem projektu je aplikovat metody epidemiologie odpadních 
vod v  podmínkách České republiky a  poskytnout nové informace 
o užívání nelegálních drog. 

Projekt se zkráceným názvem DRAGON je zaměřen na sledování 
nelegálních drog a jejich metabolitů v surových komunálních od-
padních vodách. Ze získaných výsledků sledování budou odhadnuta 
množství spotřebovaných drog v jednotlivých aglomeracích. Novým 
přístupem, který bude využit, je monitorování koncentrací drog 
a  jejich metabolitů v  surových komunálních odpadních vodách 
nejen v hlavním nátoku na ČOV, ale i v uzlových bodech kanalizační 
sítě. Tím bude umožněno odhadnout množství spotřebovaných 
drog v jednotlivých městských částech nebo obvodech, které jsou 
odkanalizovány na společnou městskou čistírnu odpadních vod. 
Aglomeracemi vybranými ke sledování jsou Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň a Ústí nad Labem.

V prvním roce byla doplněna rešerše o nejnovější poznatky v dané 
oblasti, zavedena analytická metoda ke stanovení nelegálních drog 
v komunálních odpadních vodách a vybrána vhodná odběrová místa 
v kanalizačních sítích daných aglomerací.

Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových území 
v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich vymezování
Řešitelé: Ing. Hana Nováková, Ph.D., a kol.
Doba řešení: 2010–2014
Hlavním cílem projektu je zpracování porovnávací studie přesnosti 
vymezení záplavových území ve vybraných referenčních lokalitách 
(úsecích vodních toků), které jsou specifické z pohledu různých charakte-
ristik – morfologie inundačního území, způsobu jeho využití (charakter 
povrchu terénu, vegetace, zástavby), hydrologických a dalších charak-
teristik, ovlivňujících přesnost výsledků hydrodynamického modelování 
a následného vymezení záplavových území. Budou porovnány výsledky 
současného vymezení záplavových území realizovaného s  využitím 
dostupných výškopisných podkladů různé přesnosti (fotogrammetrie, 
geodetické zaměření, výškopis ZABAGED®) s výsledky nového hydrody-
namického modelování (1D nebo 2D) a vymezení záplavových území 
s  využitím nových výškopisných dat území ČR získaných metodou 
leteckého laserového skenování, jejichž pořizování bylo zahájeno 
koncem roku 2009. Na základě závěrů porovnání výsledků v referenč-
ních lokalitách bude navržen způsob klasifikace přesnosti vymezení 
záplavových území a připravena metodika vymezování záplavových 
území stanovující požadavky na použité podklady, hydraulické aspekty 
modelování a výstupy. 

Činnosti v  roce 2012 zahrnovaly dokončení některých činností 
z  roku 2011 – vyhodnocení výsledků numerického modelování 
prvních pěti referenčních lokalit a přípravy dat pro další modelování. 
Ve spolupráci se subdodavatelem, firmou HYDRO EXPERT, s.r.o., 
bylo vybráno dalších šest lokalit (dva úseky Berounky, Úhlava, 
Střela, Manětínský potok a Oleška). Na nich subdodavatel provedl 
modelování povodňových stavů za použití 1D nebo 2D přístupu. 
Získané výstupy (úrovně hladin) byly dále analyzovány a porovnány 
s  původními daty. Statistické vyhodnocení rozdílů je jedním 
z podkladů porovnávací studie.

Proběhly terénní průzkumy aktuálních referenčních lokalit. Byl 
sestaven popis zájmových úseků vodních toků a jejich záplavových 
území a  pořízena podrobná fotografická dokumentace. Charak-
teristiky nivy i koryta vodního toku jsou součástí katalogu kritérií 
ovlivňujících přesnost vymezení záplavového území. Byla vytvořena 
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osnova porovnávací studie, jejíž zpracování je hlavním cílem řešení 
projektu v roce 2013.

Posouzení bezpečnosti prvků krizové infrastruktury – pitná voda
Řešitelé: Ing. Václav Šťastný a kol.
Doba řešení: 2010–2014
Cílem projektu je navrhnout a metodicky optimalizovat postupy řešení 
krizových situací (havárie a  živelní pohromy) při zásobování pitnou 
vodou. Výstupy úkolu budou sloužit orgánům státní správy při přípravě 
komplexních krizových plánů a při zabezpečení dodávek pitné a užit-
kové vody v krizových situacích.

V  rámci projektu, na kterém spolupracuje několik odborných 
organizací a jehož koordinátorem je CITYPLAN Praha, pokračovalo 
doplňování rešerše problematiky zabezpečení vodovodních rozvodů 
a  vodojemů v  krizových situacích. Byly dokončeny podklady pro 
krizovou analýzu v této oblasti formou analytické tabulky a expert-
ních listů, tabulka byla předběžně vyhodnocena a byly zpracovány 
modelové scénáře krizových situací. Práce VÚV TGM zahrnovaly 
především oblasti hodnocení krizových situací v části problematiky 
týkající se transportu a uskladnění pitné vody

Náhradní zdroje vody v obcích v krizových situacích – využití 
původních zdrojů a pramenů 
Řešitelé: RNDr. Josef Fuksa, CSc., a kol.
Doba řešení: 2011–2014

Cílem projektu je výzkum možnosti využití zachovaných pramenů 
v intravilánech obcí nad 20 000 obyvatel pro nouzové zásobování vodou.

V druhém roce řešení byly plánovány případové studie ve vybra-
ných obcích na konkrétních objektech v sezonním cyklu – měření 
vydatnosti, jakostních parametrů, předběžné ověřování upravitel-
nosti vody pro nouzové situace.

Na základě průzkumu podkladů byla podstatná část uvažovaných 
lokalit (a obecně i obcí nad 20 000 obyv.) po ověření reálné existence 
a stavu místních pramenů z dalšího sledování vyloučena. Kompletní 
monitoring byl proveden v Praze a Brně, dále byl proveden terénní 
průzkum v obcích Děčín a Plzeň, kde byl monitoring zahájen. Byly 
provedeny čtyři vzorkovací akce, zahrnující zhruba všechna roční 
období, a  to na 83 objektech. S výsledky předběžného sledování 
v roce 2011 tak vzniká řada spolehlivých dat, která pokračuje moni-
toringem v roce 2013.

Možnosti využití informací a  zdrojů dat z  oblasti nakládání 
s  odpady jako nástroje identifikace a  řešení neoprávněného 
nakládání s odpady
Řešitelé: Ing. Věra Hudáková a kol.
Doba řešení: 2012–2013

Cílem projektu je ukázat možnosti využití informací a  zdrojů dat 
z  oblasti nakládání s  odpady jako nástroje identifikace a  řešení ne-
oprávněného nakládání s odpady. Výsledky budou využity ke zvýšení 
vědomostní úrovně, osvojení a udržení potřebných znalostí z této ob-

lasti. Zvýší se připravenost bezpečnostních složek státu, a tím i reálná 
účinnost zásahu Policie ČR a Hasičského záchranného sboru v případě 
podezření na neoprávněné nakládání s odpady nebo při mimořádné 
havarijní situaci.

Projekt se zabývá zpracováním všech dostupných podkladů využi-
telných pro identifikaci vlivů na nakládání s odpady jak v ČR, tak při 
jejich přepravě v rámci i mimo EU. Ve spolupráci s pracovníky MŽP, 
ČIŽP, Policie ČR, celních úřadů a dalších odborníků je diskutováno 
nastavení optimálního postupu při zjišťování a řešení nelegálního 
nakládání s odpady. Jsou shromažďovány informace, které mohou 
být využity při řešení konkrétních případů nelegálního nakládání 
s odpady. Pro přípravu odborných pracovníků dotčených složek státní 
správy je připravována příručka, která by měla poskytnout souhrnné 
informace z  oblasti nakládání s  odpady, identifikovat povinnosti 
a kompetence při nakládání s odpady, popsat nebezpečné vlastnosti 
odpadů a  možné ohrožení životního prostředí a  zdraví lidí. Dále 
by měla ukázat na možnosti využití dat shromažďovaných v rámci 
informačního systému odpadového hospodářství. Připravován je 
i materiál použitelný přímo v terénu a vztahující se k přeshraniční 
přepravě odpadů. 

Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody 
v souvislosti s očekávanou změnou klimatu
Řešitelé: Mgr. Pavel Rosendorf a kol.
Doba řešení: 2012–2015

Přívalové srážky doprovázené smyvem půdy představují rizikový 
faktor ohrožující obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povr-
chové vody či významné rekreační lokality. Množství přívalových srážek 
se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou rizika spojená s těmito 
extrémními jevy ohrožovat významné části území ČR. Hlavním cílem 
projektu je navrhnout koncepční postupy a  vyvinout technické pro-
středky pro hodnocení území s ohledem na rizika dopadů zvýšeného 
erozního smyvu spojeného s očekávanou změnou klimatu.

Projekt se zabývá posouzením erozní ohroženosti území a násled-
ným transportem splavenin, které mohou vést k ohrožení intravilánu 
obcí, významných složek infrastruktury, jakosti vody v útvarech po-
vrchových vod využívaných pro zásobování obyvatel pitnou vodou 
nebo ohrožení významných rekreačních vodních nádrží. Pro celé 
území České republiky budou prováděny simulace a vyhodnocení 
transportu splavenin pomocí globálního modelu založeného na 
využití prostředků GIS. Pro vybraná modelová povodí bude aplikován 
detailní, epizodní plně distribuovaný model. Simulace a vyhodnocení 
budou prováděny jak pro podmínky současného klimatu, tak pro 
situaci, kdy s očekávanou změnou klimatu dojde ke změně distribuce 
srážkových extrémů. Zatím byly provedeny zejména práce spojené 
se shromážděním a analýzou dostupných dat a předběžný výběr 
pilotních povodí, ve kterých budou v detailu modelovány změny 
erozní ohroženosti a transportu sedimentu za současných podmínek 
a při změnách klimatických charakteristik spojených s očekávanou 
změnou klimatu. 

Nová publikace VÚV

Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování 
obyvatelstva malými vodárenskými systémy  
(Kožíšek, F. – Paul, J. – Datel, J.V.)

Zásobování kvalitní pitnou vodou patří k současnému standardu 
evropské civilizace. Česká republika dlouhodobě přispívá k vysoké 
úrovni ochrany zdraví obyvatelstva dodávkami zdravotně nezávadné 
pitné vody. Publikace se zabývá problematikou zajištění jakosti pitné 
vody pro nejmenší obce a zásobované oblasti (cca do 1 000 obyvatel), 
protože platí dlouhodobá závislost: čím menší zásobovaná oblast, 
tím častější překračování jakostních limitů pitné vody, nižší četnost 
sledování její kvality a menší odborná úroveň péče o malé vodní 
zdroje. Obyvatelstvo venkova a  malých obcí je tedy z  obecného 
pohledu vystaveno statisticky méně spolehlivým a méně zajištěným 
dodávkám kvalitní pitné vody. Management malých vodních zdrojů 
má tak svá specifika a současná legislativní, technická i právní řešení 

většinou odrážejí spíše situaci velkých sídel a větších vodárenských 
společností, které disponují širokou škálou odborníků, technických 
zařízení a mají možnost soustředění finančních prostředků. Legisla-
tiva jim ukládá mnohem častější vzorkování, takže mohou rychleji 
zareagovat na případné problémy atd. 

Ještě nepříznivější situace panuje v  oblasti zdrojů vody pro 
nouzové zásobování. Většina malých obcí spoléhá na dovoz vody 
cisternami, lze si ale představit celou škálu mimořádných situací 
daných např. živelními pohromami, kdy bude obec na kratší či 
delší dobu odříznuta od okolí a bude se muset spolehnout na své 
vlastní zdroje. Část obcí pro nouzové zásobování počítá s místními 
domovními či veřejnými studnami a malá část disponuje speciálními 
zdroji pro záložní zásobování. Bohužel stáří a technický stav těchto 
objektů je mnohdy velmi špatný, o jakosti vody v těchto objektech 
a jejich ochraně před kontaminací z okolí ani nemluvě. A na řešení 
této problematiky až po vzniku mimořádné situace, kdy bude záložní 
zdroj vody náhle třeba, bude již pozdě. 

Předkládaná publikace se nejdříve pokouší definovat malé vodní 
zdroje a popsat příčiny hlavních problémů. Dále se diskutují možná 
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systémová opatření ke zlepšení stavu na základě analýzy meziná-
rodních zkušeností a informací – zajištění multibariérové ochrany, 
plány pro zajištění bezpečného zásobování vodou, snahy Evropské 
komise o zavádění rizikové analýzy pro malé vodovody aj. Je zřejmé, 
že zavedení rozumné analýzy rizik u malých vodovodů v ČR vede 
i  k  ekonomickým úsporám, protože provozovatel vodovodního 
systému nebude muset provádět rozbory vody v rozsahu těch uka-
zatelů, které nejsou pro jeho situaci relevantní, nebo bude moci snížit 
četnost jejich stanovení. Především ale bude vědět, které nedostatky 
v systému jsou pro zajištění plynulé dodávky a bezpečnosti vody nej-
rizikovější, a proto prioritní k sanaci, a které nikoliv. Na základě toho 
si lze vytvořit reálný seznam priorit a přizpůsobit ho omezenému 
rozpočtu. Zavedení analýzy rizika bude znamenat posun k individu-
álnímu posuzování a hodnocení potřeb a specifik každého vodního 
zdroje, na jejím základě proto budou moci být omezené finanční 
prostředky provozovatelů malých vodovodů použity pro účely sku-
tečně potřebné v daném místě. Součástí publikace je Metodika pro 
vytvoření plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou 

(hodnocení a řízení rizik v jednoduchých vodárenských systémech), 
která definuje a podrobně popisuje jednotlivé etapy a kroky plánu 
bezpečného zásobování vodou, jehož nedílnou součástí je analýza 
a kontrola rizik.

Další kapitola se pak zabývá konkrétními finančními a ekonomic-
kými aspekty výstavby, provozu a obnovy malých vodních zdrojů. 
Uvádí podrobnou analýzu nákladů na malé vodní zdroje a komentuje 
současný stav cenové politiky stanovení výše vodného. Ze závěru této 
kapitoly vyplývá, že problémy malých vodních zdrojů, diskutované 
v  předchozím textu, mají mnohdy ekonomickou příčinu, protože 
malé vodní zdroje většinou nejsou schopny vygenerovat dostatek 
prostředků na svůj provoz a obnovu, a  jejich fungování tak závisí 
na možnostech finanční podpory vlastníka (většinou malé obce 
s nevelkým rozpočtem).

Řešený projekt TA ČR, ze kterého publikace vychází, směřuje tedy 
k  vytvoření vhodných nástrojů pro komplexní řízení jakosti vody 
malých vodních zdrojů pro obce do 1 000 obyvatel při respektování 
ekonomických možností jejich provozovatelů a vlastníků. 
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Možnosti využití modelové 
simulace hydrologických 
dat pro vodohospodářské 
studie a projekty
Pavel Kovář, Jana Šimková, Vít Rous

Klíčová slova
simulace srážko-odtokového procesu – matematické modelování 
– návrhové deště – konstantní a proměnlivá intenzita deště – data 
mining

souhrn
Většině vodohospodářských studií a projektů předchází zpra-

cování hydrologických dat v podobě časových řad s určením 
statistických parametrů a proměnných, kdy podkladové studie 
projektu bývají produktem hydrometeorologickým. Na tyto studie 
pak navazuje projekt, který obvykle obsahuje modelové simulace 
srážko-odtokových procesů včetně transformačního účinku rozlivu 
povodňových průtoků s doprovodným návrhem biotechnických 
opatření. Na malých povodích, kde limnigrafická pozorování chy-
bějí a jsou k dispozici pouze srážky většinou ze stanice mimo území 
povodí, je již obvykle třeba vliv návrhových srážek na odtokové 
poměry povodí řešit modelem. Tento příspěvek se na příkladu 
zhodnocení vlivu modelových situací Černého potoka, drobného 
vodního toku Ústeckého kraje, zabývá jednak postupem výpočtu 
hyetogramů konstantního a variabilního N-letého návrhového 
deště modelem DES_RAIN a dále řešením výsledných hydrogramů 
způsobených těmito dešti, pro navazující výpočet povodňové vlny 
modelem KINFIL.

u

Úvod
Vzhledem ke zvýšenému výskytu povodní v posledních letech, 

se v odborné diskusi a vědecké literatuře probírají různé možnosti 
prevence. V popředí zájmu jsou opatření, která by zvyšovala retenč-
ní schopnost krajiny, nenarušovala její ekologické funkce a zároveň 
měla dostatečný transformační účinek na povodňovou vlnu [7, 8, 10]. 
Jednou z možností, jak tyto funkce skloubit, je obnova vodních toků 
a jejich přirozených funkcí – to převážně znamená změnu v morfologii 
toku a umožnění rozlivu velkých vod do inundačního území [5, 17].

V případě větších evropských i světových řek a v poslední době 
i drobných toků, jsou již známy dobré příklady tohoto nového in-
tegrovaného přístupu k protipovodňovým 
opatřením, které ukazují na jeho prospěšnost, 
jak z hlediska ekologického, tak i hydrologic-
kého [1, 6, 15]. Nedávné evropské konference 
HydroPrevent (Praha 6/2010 a Vídeň 6/2012) 
ukázaly nové technologie ve využití dat pro 
sofistikované modelové simulace hydrologic-
kých extrémů [2]. Podobně byly prezentovány 
zajímavé příspěvky exploatace dat na konferenci FloodRisk (Rotter-
dam, 11/2012), zabývající se rovněž více prevencí než rekonstrukcí 
srážko-odtokových epizod na základě deterministických, stochastic-
kých a fuzzy principů [13].

Materiál a metody
Charakteristika povodí Černého potoka

Hlavním typem geologického podloží povodí Černého potoka 
jsou nejstarší horniny krušnohorského krystalinika protetického 
stáří (ortoruly, granulity a migmatity). Krystalinikum je v nivě kryto 
čtvrtohorními svahovými, převážně hlinitokamenitými sedimenty, 
s minimálním krytím ornicí v průměrné mocnosti 0,15 m. Mírně 
svažitý terén má průměrný sklon přibližně 3 % a je tvořen převážně 
pastvinami a na okrajích povodí smrkovým 
lesem, často na zrašelinělé půdě.

Průměrný dlouhodobý úhrn srážek se po-
hybuje na úrovni 850 mm za rok. Průměrný 
roční průtok v Černém potoce nad důležitým 
levobřežním přítokem je 24,5 l.s-1. Průměrný 

roční průtok tohoto přítoku je pak dalších 7,2 l.s-1. Povodí o celkové 
rozloze 3,64 km2 je tvořeno hlavní tokem, dvěma levostrannými a dvě-
ma pravostrannými přítoky o celkové délce cca 6 km, z toho Černý 
potok má délku cca 2 350 m, první pravostranný přítok 650 m, druhý 
pravostranný 1 500 m, první levostranný 1 200 m a druhý levostranný 
přítok cca 350 m (viz obr. 8).

Návrhové deště
Pro určení krátkých přívalových dešťů byla vybrána metoda redukce 

jednodenních maximálních úhrnů P1d,N nejbližší stanice povodí Černé-
ho potoka, a sice Moldava, Nové Město [19]. Hodnoty těchto úhrnů pro 
dobu opakování N = 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let jsou uvedeny v tab. 1. 

Z výše uvedených maximálních denních srážkových úhrnů byly 
modelem DES_RAIN za použití vztahů (1) a (2) vypočteny redukované 
srážkové úhrny pro krátké doby trvání deště a různé doby opakování:

Pt,N = P1d,N · a · t1-c (1)

it,N = P1d,N · a · t-c (2)

kde: Pt,N srážkový úhrn pro dobu trvání deště t a průměrnou dobu 
opakování N [mm],

 P1d,N 1denní maximální srážkový úhrn pro dobu opakování 
1 x za N let [mm],

 a,c redukční oblastní parametry závislé na periodicitě vý-
skytu [-],

 t doba trvání výpočtového návrhového deště [min],
 it,N intenzita deště.

Redukční koeficienty a, c byly odvozeny podle metodiky [9]. Vy-
počtené výšky přívalových dešťů ukazuje tab. 2, která je zpracována 
v závislosti na době trvání deště a době opakování. Model DES_RAIN 
[21] je přístupný v EXCEL verzi na web stránce FŽP ČZU v Praze. 
Jednodenní maximální srážky do modelu DES_RAIN jsou uvedeny 
v práci [19], která obsahuje zpracované období let 1901–1980 a nejsou 
v ní tudíž uvedeny roky pozdější, jejichž povodňové srážky by zřejmě 
přispěly ještě k vyšším hodnotám. Avšak vzhledem k metodologické-
mu charakteru příspěvku, tato skutečnost není podstatná a později 
lze tyto srážky doplnit.

Výšky i intenzity návrhových dešťů krátkých dob trvání a různých 
dob opakování pro srážkoměrnou stanici Moldava byly vypočteny 
modelem DES_RAIN a jsou prezentovány na obr. 1 a obr. 2. 

Návrhové deště, které trvají déle než několik desítek minut, již 
nemívají konstantní intenzitu v době svého trvání, proto byly přeroz-
děleny do variabilních intenzit. Časové přerozdělení dešťových oddílů 
proměnné srážky bylo zpracováno podle syntetického hyetogramu 
ÚFA (Ústav fyziky atmosféry AV ČR). Lze použít i návrhový hyeto-
gram ČHMÚ [22], ale to by již překročilo rozsah příspěvku). Hodnoty 
poměrů jednotlivých dešťových oddílů pro déšť o variabilní intenzitě 
ukazuje tab. 3. V této tabulce jsou „hodnoty poměru“ vyjádřeny 
desetinným zlomkem, který po přenásobení 100 odpovídá procentu 
celkové výšky srážky.

Doba opakování N [roky] 2 5 10 20 50 100

1denní max. srážkový úhrn P1d,N [mm] 45,6 65 77,5 90,5 106,5 119

Tab. 1. Jednodenní maximální srážkové úhrny P1d,N ve stanici Moldava, Nové Město 

Pt,N

N 
[roky]

t [min]

20 40 60 120 180

2 18,54 22,35 24,21 27,78 30,12

5 28,30 35,63 38,59 44,23 47,10

10 35,40 44,88 48,61 55,67 58,75

20 43,90 56,15 60,82 69,60 72,66

50 54,81 71,15 77,06 88,45 91,18

100 63,31 82,45 89,31 102,31 104,87

Tab. 2. Výška návrhové srážky Pt,N krátkého trvání pro stanici Mol-
dava, Nové Město

pořadnice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

hodnota poměru 0 0,03 0,06 0,28 0,4 0,12 0,08 0,02 0,01 0

Tab. 3. Hodnoty poměru jednotlivých časových kroků proměnného redukovaného deště dle 
DES_RAIN (ÚFA, AV ČR)
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Grafické znázornění tab. 3 pro celkový syntetický hyetogram ÚFA pro 
Černý potok s vyjádřením redukovaných 24hodinových N-letých dešťů, 
jejichž hodnoty pro jednotlivá N uvádí tab. 1, je zobrazeno na obr. 3. 

Obr. 3 má pouze obecný charakter. S ohledem na doby trvání nejne-
bezpečnějších návrhových dešťů byly vytvořeny další grafy. Všechny 
mají stejné poměry pořadnic jako v tab. 3 a byly použity pro výpočet 
hyetogramů variabilních dešťů s dobou opakování N= 2, 5, 10, 20, 
50, 100 let pro dobu trvání srážky t = 20, 40, 60 a 120 min. Jednotlivé 
hyetogramy jsou uvedeny v obr. 4–7. Pořadnice redukovaných dešťů 
o době trvání t = 20, 40, 60 a 120 min pro jednotlivá N byly vyneseny 
do sloupcového grafu s překryvem jednotlivých datových řad (nejedná 
se tedy o grafy skládané, a hodnoty jednotlivých úhrnů lze přímo 
odečítat na svislé ose grafu).

Návrhové průtoky
Návrhové průtoky vycházejí z předpokladu stejné periodicity vý-

skytu návrhových průtoků jako návrhových dešťů, což nemusí být 
za všech okolností správný předpoklad. Vždy záleží na obdobných 
podmínkách předchozí saturace povodí před návrhovou epizodou.

Model KINFIL [11] je založen na kombinaci teorie infiltrace 
a transformace přímého odtoku „kinematickou vlnou“ [3, 12, 16, 18], 
což se osvědčilo na řadě experimentálních povodí při rekonstrukci 
historických povodňových případů. Tento model používá fyzikálně-ge-
ometrické (fyziografické), hydraulické a klimatické parametry povodí, 
které se dají určit z mapových a jiných podkladů při absenci přímých 
pozorování a při zohlednění důsledků antropogenní činnosti v povodí. 
Model je určen přednostně pro stanovení návrhových průtoků pro 
různé „scénářové situace“ dané touto činností, jako je změna kultur, 

odlesnění, urbanizace aj. [11]. Současná verze 
modelu KINFIL je založena na infiltrační te-
orii Greena a Ampta se zavedením koncepce 
„výtopy“ dle Morel-Seytouxe [14].

 (3) 

 (4) 

 (5)

kde: Ks nasycená hydraulická vodivost  
  (m.s-1),
 zf  hloubka infiltrační fronty (m),
  nasycená půdní vlhkost (-),
  počáteční půdní vlhkost (-),
 Hf  sací tlak pod infiltrační frontou  
  (m),
 i intenzita deště (m.s-1),
 Sf retenční součinitel sacího  
  tlaku (m),
 tp doba výtopy (s),
 t čas (s).

Základním úkolem je určení parametrů na-
sycené hydraulické vodivosti Ks a retenčního 
součinitele sacího tlaku Sf (při stavu polní 
vodní kapacity – PVK). Řešením je využití 
dříve odvozených vztahů mezi těmito para-
metry a hodnotami čísel odtokových křivek 
CN (Curve Number), dnes dobře propracova-
né metody a ve světě široce používané [20]. 
Indexové hodnoty CN korespondují s kon-
ceptuálními hodnotami půdních parametrů 
Ks a Sf (PVK): CN = f (Ks, Sf ). Pro stanovení 
těchto vzájemných (párových) vztahů mezi 
CN a (Ks, Sf ) jsou použita data maximálních 
jednodenních srážkových úhrnů 62 stanic 
České republiky, přepočtených pro trvání 10, 
20, 30, 60, 90, 120, 180 a 300 min, každý po 
dobu opakování 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let, 
implementovaných infiltračním submodelem 
pro 10 základních skupin půd podle U.S. 
klasifikace, která je však kompatibilní s naší 
klasifikací dle Nováka.

Druhým komponentem modelu KINFIL je jeho část simulující 
transformaci přímého odtoku [3, 18]. Řešená parciální diferenciální 
rovnice (6) popisuje neustálený pohyb, aproximovaný kinematickou 
vlnou (po zanedbání nevýznamných rychlostních členů dynamické 
St. Venantovy rovnice) po ploše různě uspořádaných a dle topogra-
fických podmínek různě skloněných rovinných „desek“.

Obr. 1. Výšky přívalových dešťů Pt,N různé doby trvání t s dobou opakování 1x za N let, stanice 
Moldava, Nové Město

Obr. 2. Náhradní intenzity přívalových dešťů s různou dobou trvání, dobou opakování 1x za 
N let, stanice Moldava, Nové Město

Obr. 3. Syntetický hyetogram ÚFA AV ČR – t = 8 časových kroků pro 
P1d,N (viz tab.1) pro Černý potok

vh 12/2013 417



 (6)

kde: x, y, t  souřadnice délky, hloubky, času (m, m, s),
 a, m  hydraulické parametry,
 ie(t)  intenzita efektivního deště  

 (m.s-1).
Tato rovnice je převedena do tvaru koneč-

ných diferencí a řešena explicitním nume-
rickým schématem. Pro praktické řešení je 
povodí geometrizováno rozdělením do tří 
komponent: kaskády desek, konvergentních 
a divergentních segmentů a úseků koryta toku 
tak, aby simulace topografických ploch povo-
dí byla dostatečně reprezentativní. Počáteční 
podmínky řešení diferenčního schématu jsou 
zadány pro tzv. nulové hodnoty hloubek vody 
(tj. jestliže h (x, 0) = 0 pro všechny souřadnice 
polohy x). Horní okrajová podmínka je dána 
polohou každé rovinné desky v kaskádě, pří-
padně horní hranou segmentu. 

Infiltrační a retenční poměry povodí jsou 
charakterizovány číslem odtokových křivek 
CN, jak je již uvedeno výše. (viz tab. 4). Tab. 5 
a situační plán (zpracovaný v Arc-GIS) povodí 
Černého potoka rozděleného na jednotlivá 
sub-povodí na obr. 8 a ukazují přípravu dat 
pro výpočet hydrogramu povodňové vlny 
modelem KINFIL.

Výpočet odtoku z povodí Černého potoka 
byl proveden na základě redukovaného ná-
vrhového deště o době trvání t = 20, 40, 60, 
120, 180 min, době opakování N = 2, 10, 100 
let. Hydrogramy konstantní srážky se nijak 

výrazně neliší od hydrogramů srážky s proměnnou intenzitou, jak 
ukazuje obr. 9 a tab. 6.

Pokud porovnáváme v tab. 6 výšky efektivního návrhového deště 
konstantního a proměnného průběhu, je zajímavé, že pro stejnou dobu 

Číslo 
sub-povodí

Plocha 
sub-povodí

Plocha 
sub-povodí

CNII

CNII

podíl
CNIII CNIII podíl    

 [-] [km2] [%] [-] [-] [-] [-]

11 B 0,598 16,4 44 7,216 64 10,496

12 B 0,235 6,5 50 3,25 69 4,485

13 B 0,346 9,5 58 5,51 76 7,22

8 B 0,919 25,2 63 15,876 80 20,16

10 B 0,111 3 54 1,62 73 2,19

4 B 0,936 25,7 63 16,191 80 20,56

5 B 0,284 7,8 62 4,836 79 6,162

7 B 0,214 5,9 54 3,186 73 4,307

Celkově 3,643 100 58 57,685 89 75,58

Tab. 4. Charakteristiky sub-povodí Černého potoka včetně hodnot CN křivek

Číslo 
sub-povodí

Plocha 
sub-povodí

Max. délka 
toku

Prům. 
šířka

Délka Sklon CNII

Prům. nadm. 
výška

 [-] [km2] [m] [m] [m] [-]  [-] [m n. m.]

11 B 0,598 1620 498 1200 0,05 44 756

12 B 0,235 1195 373 630 0,051 50 750

13 B 0,346 1302 678 510 0,053 58 732

8 B 0,919 1642 681 1350 0,041 63 744

10 B 0,111 795 411 270 0,054 54 712

4 B 0,936 1849 624 1500 0,049 63 744

5 B 0,284 1354 290 980 0,048 62 731

7 B 0,214 1084 357 600 0,064 54 708

Tab. 5. Fragmentace povodí Černého potoka a charakteristika jednotlivých sub-povodí

Obr. 4 Syntetický hyetogram (ÚFA AV ČR) pro t = 20 min Obr. 5 Syntetický hyetogram (ÚFA AV ČR) pro t = 40 min 

Obr. 6 Syntetický hyetogram (ÚFA AV ČR) pro t = 60 min Obr. 7 Syntetický hyetogram (ÚFA AV ČR) pro t = 120 min 
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trvání se příliš neliší. Zejména tomu tak je 
u krátkých dešťů trvání t = 20 a 40 min. Deště 
2leté doby opakování v trvání t > 120 min ne-
vytvářejí již přímý odtok, což dokazuje velmi 
dobrou přirozenou retenci povodí. U dešťů 
100leté doby opakování jsou rozdíly mezi 
konstantním a proměnným průběhem deště 
při tvorbě přímého odtoku větší, zvláště pak 
u dešťů s trváním t > 60 min.

Dále je zajímavé sledovat modelové simu-
lace srážko-odtokového procesu na sub-povo-
dích. Maximální průtoky z jednotlivých sub-
-povodí Černého potoka ukazují hydrogramy 
na obr. 10.

Výpočty modelem KINFIL uvádějí pouze 
hydrogramy způsobené deštěm N= 100 let, 
kdy kritický návrhový déšť má dobu trvání 
60 min, což je zřejmě blízké době koncentrace 
povodí. Zde opět nebyly rozdíly mezi kon-
stantním a variabilním deštěm větší než 10 %.

diskuze
Příspěvek je zaměřen nejen na data vstupní, 

která jako prioritní údaje umožňují přípravu 
dat dalších, výstupních pro etapu modelové 
simulace. Tato simulace dále slouží pro studi-
um vlivu návrhových dešťů a jejich časového 
tvaru (hyetogramu) na povodňové průtoky.

Dosažené výsledky (obr. 9 a tab. 6) porov-
nání návrhových hydrogramů vypočtených 
z návrhových dešťů konstantní a proměnné 
intenzity se příliš neliší. Zejména tomu tak 
je u krátkých intenzivních dešťů do 60 minut 
trvání. Je to dáno samozřejmě stejným ob-
jemem konstantních a proměnlivých dešťů, 
nicméně jsme očekávali vyšší rozdíly. Ty se 
zvyšují u návrhových dešťů s trváním 120 
a 180 minut.

Malé rozdíly kulminačních průtoků z návr-
hových dešťů konstantního a proměnlivého 
průběhu v čase nás poněkud překvapily. Je to 
zejména způsobeno postupem výpočtu hydrogramu, založeného na 
výpočtu efektivního deště procesem infiltrace, provedeného modelem 
KINFIL. Transformační proces odtoku využívající rovnice kinematické 
vlny (ve tvaru konečných diferencí) ovlivňuje finální tvar hydrogramu 
již méně.

Závěry
Příspěvek na výsledcích případové studie Černého potoka uvádí 

možnosti využití dat v různých alternativách pro účely vodohospo-

Obr. 8. Situační mapa sub-povodí Černého potoka, převýšení vrs-
tevnic 2 m

Obr. 9. Hydrogramy odtoku dle modelu KINFIL pro konstantní a proměnný déšť o době trvání 
t = 20, 40, 60, 120, 180 min s dobou opakování N = 2, 10, 100 let 

Obr. 10. Maximální průtoky z jednotlivých sub-povodí z povodí 
Černého potoka. Časový krok ∆t = 20 min, N = 100 let

dářských studií. Cílem bylo zjištění, do jaké míry může tvar vstup-
ního návrhového hyetogramu ovlivňovat tvar finálního návrhového 
hydrogramu. Postup, který byl použit, tj. metoda redukce denních 
přívalových dešťů a 2D-model KINFIL, je jednou z obvyklých metod 
pro zjištění vlivu konstantního a proměnného průběhu deště na si-
mulaci kulminačních průtoků. Vliv této metody na tvar hydrogramu 
je vzrůstající se zvyšující se dobou opakování výskytu (N – v letech).

Naším cílem však bylo pouze určení tohoto vlivu na kulminační 
průtoky. Tento vliv hodnotíme jako málo významný, i když připouští-
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Efektivní 
návrhový déšť P

Qmax (m
3/s) Doba kulminace Tp (hod)

N= 2 roky N= 10 let N= 100 let N= 2 roky N= 10 let N= 100 let

P konstantní

t=20' 0,777 7,54 30,3 0,667 0,333 0,333
t=40' 0,142 8,016 41,068 0,667 0,667 0,667

t=60' 0,01 6,143 38,449 1 1 1

t=120' –– 1,705 26,727 –– 2 2
t=180' –– 0,193 14,836 –– 3 3

P proměnný

t=20' 0,774 7,674 30,33 0,333 0,333 0,333
t=40' 0,142 8,025 41,18 0,667 0,667 0,667

t=60' 0,015 6,057 35,692 1 1 1

t=120' –– 1,673 29,579 –– 1,6 1,4
t=180' –– 0,192 15,95 –– 2,7 2,1

Tab. 6. Návrhové průtoky Qmax (m
3.s-1) a doby kulminace Tp (hod) vypočtené modelem KIN-

FIL pro povodí Černého potoka pro redukovaný návrhový déšť P o konstantní i proměnné 
intenzitě

me možné vlivy různých nejistot způsobených implementací různých 
modelů, kdy použitý model KINFIL byl pouze jedním z nich.

Poděkování: Výsledky publikované v tomto článku byly získány za 
podpory projektu TAČR-TA02020402 „Optimalizace vodního režimu 
krajiny ke snižování hydrologických extrémů“.
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Before performing most water resources studies, hydrological 
data in the form of time series with the determination of statistical 
parameters and variables must be processed. The groundworks for 
these studies are usually made by hydrometeorological institutes. In 
the next stage a project, which contains rainfall-runoff simulations 
including a transformation by the overflow of flood discharges, fol-
lows with an accompanying proposal of biotechnical measures. In 
small ungauged catchments, where observations are missing and 
only precipitation records from stations outside the basin are avail-
able, it is usually necessary to use a model for assessing the influence 
of a design rainfall on the runoff process. This paper is based on 
a case study of the Černý Brook, a small stream in the Ústecký region. 
It deals firstly with the computation of hyetographs of constant and 
variable design rainfalls using the model DES_RAIN, secondly with 
resultant hydrographs caused by these design rainfalls for following 
computation of a flood wave by the KINFIL model.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února 
2014. 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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Svaz vodního hospodářství ČR
vyhlašuje ve spolupráci se

Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR
a pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí

Soutěž
VodoHoSPodÁŘSKÁ StaVba roKu 2013

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod,
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování 

povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě 
vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vo-
dách.

 V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle in-
vestičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této 
podkategorii maximálně 2 stavby.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo 
jejich ucelené části realizované na území České republiky, u kterých 
byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo u kterých byl 
vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 2013 do 31.12. 
2013. 

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení 
přínosů staveb z hlediska jejich 
• koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
• vodohospodářských účinků a technických a ekonomických 

parametrů,
• účinků pro ochranu životního prostředí, 
• funkčnosti a spolehlivosti provozu,
• využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany 

životního prostředí a úspory energií,
• estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-
hospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací 
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do 
soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem Vodohospodářská stavba 

roku 2013 na adresu: Svaz vodního hospodářství, Novotného láv-
ka 5, 116 68 Praha 1, současně s dokladem o zaplacení vložného 
do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to: 
• 30 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 

50 mil. Kč)
• 10 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 

50 mil. Kč).

F. Požadované doklady:
1. Popis stavby, který se orientuje na její priority z hledisek uve-

dených v odstavci C v písemné i elektronické podobě na CD.
2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy 

(kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad 
nezakázal užívání stavby ve smyslu § 120 stavebního zákona).

3. Fotografie stavby v elektronické podobě na CD ve formátu JPG.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

 Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující 
informace, případně doklady.

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete do 17. úno-
ra 2014.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání 
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH 
ČR a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší infor-
mace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH, 
tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy SOVAK a Vodní hos-
podářství.

Soutěž každoročně oceňuje jak stavby z „malé vody“ (ČOV Úvaly), tak i z „velké vody“ (MVE Doudlevce)
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Konference Vodní nádrže 2013 a její závěry

Dušan Kosour

Ve dnech 25. a 26. září 2013 se v Brně 
uskutečnil druhý ročník vodohospodářské 
konference Vodní nádrže. Organizátorem bylo 
Povodí Moravy, s. p., ve spolupráci s ostatními 
podniky Povodí, Českou vědeckotechnickou 
vodohospodářskou společností, Výzkumným 
ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, 
v.v.i., Biologickým centrem AV ČR, Českou 
limnologickou společností, Centrem pro cy-
anobakterie a Vysokým učením technickým 
v Brně.

Program letošní konference
Program druhého ročníku volně navazo-

val na témata loňského setkání, obsah byl 
rozdělen do bloků jak vodohospodářských 
a inženýrských, tak hydrochemických a lim-
nologických.

Přednášky první části se dotýkaly zejména 
provozu vodních nádrží z pohledu správce 
vodního díla, manipulací a transformací 
průtoků, technickobezpečnostního dohledu. 
Podařilo se zajistit vysoce aktuální pří-
spěvky, jako je analýza tolik diskutovaných 
výhledových vodních děl nebo představení 
projektu jednoho z nich, VD Nové Heřminovy. 
Palčivým problémem podniků Povodí, který 
byl prezentován, jsou i poruchy hrází malých 
vodních nádrží převzatých od Zemědělské 
vodohospodářské správy. Po letošních povod-
ních bylo vysoce aktuálním tématem i řízení 
vodohospodářských soustav.

Dalším pilotním tématem bylo studium 
nádrží z hlediska vodohospodářského plá-
nování. Představena byla zejména aktuálně 
dokončená metodika pro hodnocení ekolo-
gického potenciálu stojatých vod, bez které 
se neobejde zpracování plánů dílčích povodí. 
Série příspěvků dále rozebrala vlivy na jakost 
vody nádrží, od identifikace bodových zdro-
jů po postupy jejich řešení. Povodí vodních 
nádrží jsou v současnosti studována opravdu 
komplexně, prezentované studie se zabývají 
erozním fosforem, živinami z plošného zne-
čištění, studiem rybích společenstev atd. Pro 
posuzování stavu povodí nádrží jsou velmi 
přínosné zejména výstupy z ročního měření 
plošných odtoků živin z povodí Dalešické 
nádrže.

Přes běžné znečišťující látky se program 
přenesl k vysoce specifickým tématům, jako 
je krajně znepokojivý výskyt endokrinních 
disruptorů a dalších mikropolutantů v po-
vrchových vodách. Řešena byla i otázka 
pesticidů, stejně jako překvapivé důsledky 
ústupu acidifikace v některých oblastech ČR.

Kromě vlastního obsahu prezentací byla 
pozoruhodnou i symbióza vodohospodářů 
– inženýrů a limnologů, a to jak v tématech, 
tak v hledišti. Ačkoli byly technické a jakostní 
příspěvky časově odděleny, většina publika 
vydržela v sále po oba dva dny. U konfliktních 
témat, jako jsou např. navrhované nádrže, se 
rozproudila živá diskuse, která velice pěk-
ně ilustrovala pohledy obou stran a určitě 

přispěla k vzájemnému pochopení různých 
pohledů na danou věc.

Sborník s příspěvky je k dispozici na 
webových stránkách vodninadrze.pmo.cz. 
V dohledné době zde bude rovněž k dispozici 
většina prezentací autorů.

Výstupy konference – výzva k řešení 
aktuálních vodohospodářských 
problémů

Pokusím se nyní shrnout to nejdůležitější, 
co z prezentací autorů a následných diskusí 
vyplynulo. Následující část nechť je zároveň 
i výzvou k řešení současných vodohospodář-
ských problémů, které se týkají nejen vod-
ních nádrží. Problémy živinového znečištění 
a následné eutrofizace nádrží lze rozdělit na 
legislativní a informační. 

Současná vodohospodářská legislativa je 
v některých bodech brzdou zlepšování jakosti 
vod, snahy o nápravu toků a nádrží narážejí 
na její limity. Problémem, který bude muset 
být řešen, jsou definice nejlepších dostupných 
technologií (BAT), které několik řečníků podro-
bilo ostré kritice. Mnoho čistíren odpadních 
vod dokonce i v ČR dosahuje za použití běž-
ných technologií výrazně lepších výsledků, 
než požadují aktuálně platné BAT. Je potřebná 
revize hodnot BAT a příslušných norem ze-
jména pro kategorie menších ČOV, které řada 
kolegů považuje za zastaralé a překonané – 
například formou studie, která přinese obraz 
o současné situaci a možnostech čistírenských 
technologií jak u nás, tak v zahraničí.

Dalším omezením, na které naráží zlepšo-
vání kvality vody, je stav dešťových oddělo-
vačů, ať už legislativní nebo reálný. Několik 
současných živinových modelů jednoznačně 
prokazuje, že oddělovače mohou být nezane-
dbatelným zdrojem zejména fosforu. Zdrojem, 
jehož význam v celkové bilanci povodí prudce 
stoupá s přibývajícími kanalizacemi a ČOV. 
Mnohé obce kvůli jednotné kanalizaci a její-
mu odlehčování zůstávají příliš velkým zdro-
jem znečištění. Prohlásit tyto obce za vyřešené 
je iluzorní a v budoucnu můžeme být nemile 
překvapeni tím, že investice do daného povo-
dí nesplní očekávaný efekt. Řešením může být 
změna posuzování oddělovaných vod, jejich 
zpoplatnění, přísnější a častější kontrola tech-
nického stavu oddělovačů a jejich monitoring.

Problém s nedostatkem jakostních infor-
mací je způsoben částečně také legislativou, 
která nepožaduje sledování fosforu u malých 
komunálních zdrojů odpadních vod, čímž 
se značně komplikuje vytváření bilančních 
modelů povodí. Data z hlášení znečišťujících 
subjektů (pokud k danému parametru vůbec 
existují) jsou z mnoha důvodů většinou nedo-
stačující a není vhodné příliš na ně spoléhat 
při bilančních výpočtech. Dále v ČR chybí 
data ze soustavného a dlouhodobého monito-
ringu plošného znečištění – látkových odtoků 
živin, což je také při zjišťování stavu povodí, 

či dokonce vytváření návrhu opatření, vysoce 
limitující. Data, která by nabízela věrohodné 
podklady pro živinovou bilanci povodí, 
v různých částech republiky, na různých 
typech půd, podloží, využití pozemků. Bez 
této části zdrojů nelze objektivně posoudit ani 
zdroje bodové, neboť po odhadu retence nám 
ve výsledném součtu, tj. v bilanci reálného 
uzávěrového profilu povodí, chybí neznámý 
a přitom nezanedbatelný díl.

Tím se dostáváme k problémům spojeným 
s plošným znečištěním. Jedná se jak o pod-
povrchový odtok, tak o odtok erozní. V pre-
zentovaných a dalších recentních studiích 
bylo prokázáno, že plošné zdroje v ČR hrají 
zcela klíčovou roli v bilanci dusíku – jejich 
příspěvek je zcela převažující. Z příspěvků 
jasně vyplynulo, že pokud navrhujeme opat-
ření ke snížení přísunu dusičnanů z běžného 
povodí, investice do bodových zdrojů mají 
na výsledek velice malý efekt. Oproti tomu 
bylo nejenom na této konferenci opakovaně 
prezentováno, že fosfor se sice erozním smy-
vem do toků dostává, ale ve většině našich 
povodí v menším množství, než je celkový 
vstup z komunálních zdrojů. Navíc z polí 
odchází ve formách, které jsou relativně 
neaktivní; u biologicky dostupného fosforu 
u nás dominují komunální zdroje naprosto 
zásadně. Z těchto faktů je nutné vycházet při 
navrhování příslušných opatření.

Eroze není jen problémem z hlediska 
přínosu živin do vodních ekosystémů, je to 
zásadní problém sám o sobě. Půda by měla 
zůstat půdou, a nikoli se měnit v sedimenty. 
Je jistě efektivnější bránit primárně erozi na 
konkrétních pozemcích, než poté nákladně 
odstraňovat sedimenty z nádrží a obtížně je na 
pole vracet. A to nejenom kvůli problémům, 
které to způsobuje nám, vodohospodářům, ale 
hlavně proto, aby na polích nějaká půda do 
budoucna vůbec zbyla – degradace zeměděl-
ských půd je enormní a bohužel se v poslední 
době spíše zrychluje. Kvůli neuvážlivé dotační 
politice přibývá na polích kukuřice a dalších 
státem dotovaných energetických plodin. Na 
druhé straně stejný stát dotuje odbahňování 
nádrží a protieutrofizační a protierozní opat-
ření. Současný stav nedává rozumný smysl, 
je kontraproduktivní a musí být tedy změněn. 
Rovněž byl diskutujícími několikrát vysloven 
názor, že zodpovědnost za erozi a její důsledky 
musí převzít přímo subjekty hospodařící v da-
ném povodí, včetně nákladů na odstraňování 
sedimentů z nádrží.

Pěstování energetických plodin je navíc 
časovanou bombou především pro vodáren-
ské zdroje. 

Spolu s tunami zeminy se do toků dostávají 
i pesticidní látky, které v současnosti způso-
bují vážné problémy např. v nádrži Švihov, 
na níž je závislá pražská aglomerace, či 
v řece Úhlavě, která je využívána aglomerací 
plzeňskou. I z tohoto pohledu je dotační po-
litika plošně podporující energetické plodiny 
jednoznačně kontraproduktivní. Problém se 
nedotýká jen velkých zdrojů pitné vody, zasa-
ženy jsou i tisíce malých, jako jsou soukromé 
studny. U těchto se navíc ani obsah pesticidů 
nesleduje a majitelé vlastně neví, jakým rizi-
kům jsou vystaveni!

Zatímco pesticidy jsou monitorovány vcel-
ku systematicky a dlouhodobě, další polutanty 
sledovat teprve začínáme a o některých stěží 
tušíme, že existují. Endokrinní disruptory, 
psychofarmaka, antibakteriální látky, zpoma-
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lovače hoření, dioxiny a mnohé další látky 
nebo celé skupiny se vyskytují v povrchových 
vodách ve významných koncentracích. Pro-
cházejí velkým dílem přes čistírny i úpravny 
vod. Často jsou vysoce nebezpečné nejen pro 
vodní organismy, ale i pro člověka. Nelze 
čekat, až nevratně poškodí vodní ekosystémy 
nebo naše zdraví, musí být monitorovány 
a omezovány už nyní.

Posledním z výstupů diskuse bylo současné 
vnímání výhledových vodních nádrží. Jejich 
lokality byly vybírány na základě hydrologic-
kých údajů, nikoli jakostních. Mnoho z nich 
je z hlediska kvality vody umístěno nevhodně, 
současné znečištění by v případné nádrži 
mělo za následek silný rozvoj planktonních 
organismů, a tím by byla hrubě narušena 
funkce vodárenská nebo rekreační. Je pravdě-

podobné, že v budoucnosti budeme potřebo-
vat nové zdroje vody; stejně tak je evidentní, 
že již nyní musíme zadržovat vodu v krajině 
mnohem lépe. Otázkou je, jestli jsou velké 
nádrže pro zajištění některých našich potřeb 
nejvhodnější. Jestli lepší práci neodvedou 
násobná množství nádrží malých, jako jsou 
např. vodohospodářské rybníky, poldry nebo 
mokřady. Jistě neposkytnou takový retenční 
objem, jsou však mnohem vhodnější např. pro 
zachycování sedimentů včetně živin a jejich 
návrat na zemědělské pozemky. Sedimenty 
velkých nádrží se nesrovnatelně hůře těží 
a nákladněji přepravují na velké vzdálenosti, 
navíc již bývají znečištěny polutanty, které 
mohou znemožnit jejich recyklaci. I další 
služby mohou nabídnout spíše malé nádrže 
než velká vodní díla – od zlepšení mikrokli-

matu a vodního režimu krajiny, přes zvýšení 
biodiverzity až po funkci estetickou.

Věřím, že konference byla přínosem nejen 
pro zúčastněné, ale nepřímo i pro ostatní 
vodohospodáře a limnology. Dále věřím, že 
prezentované informace a následně vyvolaná 
diskuse nezaniknou, rozvinou se a pomohou 
k vyřešení alespoň některých problémů, které 
nás v naší praxi trápí.

Mgr. Dušan Kosour
Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 601 75 Brno
tel.: 541 637 312

mobil: 606 066 382
e-mail: kosour@pmo.cz

Nedávné povodně, současná sucha a retence vody

Tomáš Kvítek

Tento článek reaguje a navazuje na několik 
sdělení, která se objevila v posledních několika 
číslech Vodního hospodářství. Jde zejména 
o články pana Ing. Kulhavého, profesora Broži 
a na něj reagující sdělení pana Ing. Havlíčka, 
pana RNDr. Punčocháře a pana Ing. Douchy.

Jak nám nedávné povodně opět připomněly, 
naše krajina má problémy s krátkodobým zadr-
žením (retencí) vody. Přírodní podmínky jsou 
v tomto ohledu přirozeně nepříznivé na 60 % 
našeho území, další problémy si přiděláváme 
tím, jakým způsobem s krajinou zacházíme.

Zemědělská půda ČR zaujímá rozlohu 
4,22 mil. ha, z toho orná půda má výměru 
2,99 mil. ha a velká část odtoku vzniká zde. 
Odtok vzniká i v lesích (2,66 mil. ha), vý-
znamně na lesních cestách. Velká část českých 
pohraničních hor je zalesněna nebo zatravně-
na, jsou zde národní parky, chráněné krajinné 
oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace 
podzemních vod. Tyto oblasti mají určité při-
kázané režimy hospodaření, které jsou šetrné 
i k retenci vody. Přesto i zde vysoký odtok 
vody z extrémních srážek není výjimkou. 
Nepůvodní druhová skladba lesů zcela určitě 
přináší velké problémy při retenci vody, často 
přispívá i systém těžby lesa. Významnější roli 
však hrají nepříznivé stanovištní podmínky 
(svahy, mělký půdní profil). Voda se z lesa za 
srážek jen hrne, chybí kvalitnější a rozsáhlejší 
technická opatření na zadržení vody z lesních 
komplexů (zasakovací příkopy, protierozní 
cesty, retardace vody z cestní sítě).

Naprší-li 100 mm srážek, znamená to, že 
na plochu jednoho hektaru dopadne 1 000 m3 
vody (krychle o hraně 10 metrů). Tato voda by 
měla zasáknout nejlépe na ploše, na kterou 
spadla. To však mnohdy není možné, voda 
odtéká a způsobuje problémy v níže polože-
ných oblastech.

K retenci vody dochází jak na povrchu te-
rénu a v přízemní vegetaci, tak v nadložním 
humusu a v hlubších vrstvách půdy. Zvýšení 
retence je možno docílit pomocí technických 
a biologických opatření v povodí. Na více než 

60 % území se nacházejí krystalické horniny, 
vyznačující se malou schopností zadržovat 
vodu. Pokryvem tohoto horninového podloží 
jsou většinou kambizemě s malou až střední 
infiltrační rychlostí, s celkovou retenční 
schopností do 120 mm srážek, a to u středně 
hlubokých půd. Navíc jsou tato území s krys-
talickými horninami lokalizována ve vrcho-
vinách a horách, kde se střídají úzká údolí se 
svahy s převýšením od 150 do 600 m.

Snížená retence vody v povodí se podílí 
jak na vzniku bleskových povodní, při nichž 
intenzita srážek překračuje intenzitu vsaku 
(infiltrace) vody do půdy, tak i na povodních 
z dlouhotrvajících srážek, při nichž je infilt-
rační kapacita půdy již zcela naplněna a ve 
svažitých podmínkách nastává odtok.

Protipovodňové zábrany na tocích zvyšují 
množství vody v korytě (zabraňují rozlivu) 
a zvyšují rychlost vody, na což doplácejí níže 
položené oblasti. Nedivme se Němcům, že 
protestují, když vidí, že v protipovodňové 
ochraně vedoucí ke zvýšení retence vody 
v krajině se u nás na velké výměře půdy nic 
podstatného neděje. Týká se to především 
zemědělské půdy na svazích.

1920, 1948, 1992 – tři kroky 
ke katastrofě

Současný systém obhospodařování ze-
mědělské půdy má kořeny v době vzniku 
Československa. Agrárníci se v roce 1920 roz-
hodovali, jakou cestou obhospodařování půdy 
se vydat: zda směrem dánského hospodaření 
(obilí, zornění půdy), nebo holandského (do-
bytek na maso, louky a pastviny). Tehdejší 
cena komodit na newyorské burze rozhodla 
o typu výroby zaměřeném na obilí. Již ten-
krát bylo nevědomky rozhodnuto o snížení 
retenční kapacity půdy, protože rozdíl mezi 
ornou půdou a travními porosty je asi 7–10 %.

V té době však existovala malá políčka, 
nebyly výjimkou louky střídané ornou půdou, 
meze, remízky, mechanizačními prostředky 
byly koně. Větší problémy s retencí vody 
nastaly po roce 1948. V komunistickém sys-

tému tvorby krajiny zmizely meze (ty samy 
o sobě mají sice malou retenční schopnost, ale 
rozbíjely a zpomalovaly soustředěné proudy 
vod tekoucích po pozemku), výrazně se začaly 
zvětšovat bloky orné půdy, na zemědělské 
pozemky se dostala těžká mechanizace, půdy 
v povrchové i podpovrchové vrstvě byly 
utužovány.

Eroze půdy byla do roku 1989 velmi vysoká, 
po roce 1992 však trend zhoršování retence 
vody v půdě vyvrcholil. Souvisí to se zcela 
nesmyslným obhospodařováním zemědělské 
půdy, protože na 74 % orné půdy pěstujeme 
obilí, řepku a kukuřici. Z krajiny po roce 1992 
postupně zmizely pícniny (v současnosti je 
jich o 21 % méně při porovnání s celkovou 
výměrou orné půdy) a zelené hnojení, na-
stoupily technologie bezorebného zpracování 
půdy (podpovrchové zhutňování půdy). Pak 
se divíme, že klesají zásoby podzemních 
vod. Voda prostě nemá šanci zasakovat, může 
pouze odtékat.

Zvýšila se eroze, tím se snížila hloubka 
půdního profilu (tedy i retenční kapacita 
půdy), začaly se ve zvýšené míře aplikovat 
pesticidy, které mají negativní vliv i na půdní 
faunu. Ta v půdě vytváří preferenční cesty 
a umožňuje rychlejší zasakování intenzivních 
srážek. Za sucho, na které si zemědělci stěžují, 
si částečně mohou sami tím, že nevhodným 
obhospodařováním podporují erozi a rychlejší 
odtok vody z pozemků. Je to jednoduché: čím 
menší hloubka půdního profilu, tím menší zá-
soba vody v půdě využitelná pro rostliny, ale 
i tím větší pravděpodobnost hydrologického 
sucha ve vodních tocích. Dalším faktorem 
jsou klimatické podmínky, které však neumí-
me ovlivnit a dlouhodobě předvídat.

Naši předci vyvinuli sofistikovaná protipo-
vodňová opatření. K vynikajícím stavebním 
vodohospodářským úpravám patří například 
třeboňská rybniční soustava nebo důmyslný 
švýcarský systém přeronových polí, pro-
pustí, přivaděčů a sběrných struh v povodí 
Úpy a Metuje, který zachycoval i povodňové 
stavy vod. Z této důmyslné stavby 19. století 
zbylo dnes již nefunkční torzo na ploše šesti 
hektarů.

Jen na okraj: mnohem dříve se s retencí 
vody v nepříznivých stanovištních podmín-
kách s četnými svahy a vysokými srážkami 
uměly vypořádat na svou dobu velmi vyspělé 
kultury v Asii a Jižní Americe. Vybudovaly 
systém terasových polí, který funguje dobře 
dodnes. Současné české zemědělství tyto 
zkušenosti zcela ignoruje.
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Pesticidy a příliš mnoho živin
Co za další problémy v zemědělské krajině 

máme? Zvýšily se koncentrace, ale i odnosy 
živin, dusičnany ve vodách obecně, ale i v pit-
né vodě (vodní zdroj Káraný). Objevily se 
pesticidy nejen v povrchových vodách (vodní 
nádrž Švihov na Želivce), ale i ve vodách 
podzemních (viz www.chmi.cz). Výrazně se 
zvýšila eutrofizace vod (obohacení živinami, 
v našich podmínkách především fosforem). 
Když nastane léto, nemáme se kde koupat, 
protože zvýšená eutrofizace rybníků a nádrží 
způsobuje rozvoj sinic a řas, z nichž mnohé 
způsobují alergie nebo jsou dokonce toxické.

Významným spojovacím článkem všech 
těchto problémů je retence vody v povodí. 
Čím je větší, tím větší možnosti má příroda 
na odbourávání pesticidů a dusičnanů, za-
chycení erozních splachů a vody v povodí. 
Tedy zvýšení retenční schopnosti zemědělské 
půdy by vedlo ke snížení objemu a rychlosti 
odtoku, ke snížení eroze, zvýšení jakosti vody, 
snížení eutrofizace a dále i ke zvýšení zásob 
podzemních vod.

Kde máme české sofistikované zemědělství, 
které tu vznikalo staletí? V kterém právním 
předpise je definován veřejný zájem v oblasti 
tvorby protipovodňových opatření na země-
dělské půdě? Jak to, že není veřejným zájmem 
možnost koupání lidí v kvalitních rybnících 
a jezerech, jak to, že není definován veřejný 
zájem v oblasti jakosti vody? Jak to, že lidé ne-
mají nárok na pitnou vodu bez pesticidů? De-
finujme veřejný zájem komplexněji! Bez toho 
nebudeme schopni proměnit zemědělství tak, 
aby podporovalo zadržování vody v povodí.

Přehrady nestačí, vodu musí zadržet 
technická a biologická opatření 
na půdě

Zapotřebí jsou cílená, zdůrazňujeme cíle-
ná opatření na konkrétní místo v povodí, na 
konkrétní místo na zemědělském či lesním 
pozemku. Do krajiny je třeba dostat technická 
opatření! Např. záchytné zatravněné průlehy 
o šíři 12 m a hloubce 1 m umí zadržet na jeden 
běžný metr 8 000 l vody a následně vsakem 
přes travní porost zlepšovat jakost vody. Po-

mohou příkopy, suché nádrže a malé rybníky. 
Je třeba přistoupit i k biologickým opatřením 
(zatravnění infiltračních oblastí). Mokřady na-
vazující na technická opatření mohou retenci 
vody výrazně pomoci.

Správné umístění jednotlivých opatření 
v povodí (mimo vodní toky) není právně a uce-
leně řešeno. Komplexní pozemkové úpravy by 
mohly pomoci. Ale ty jsou v ČR plánovány 
v horizontu několika desetiletí. Máme tolik 
času? Trvají dlouho a většinou jsou směřová-
ny do směny pozemků (soustředění malých 
rozdrobených pozemků jednoho majitele do 
jednoho celku), která se sama o sobě v krajině 
nijak neprojeví, protože na většině pozemků 
dnes hospodaří nájemci, a ne skuteční vlastní-
ci. V plánu společných zařízení, mezi něž patří 
například budování polních cest, malých vod-
ních nádrží, suchých poldrů, mezí, příkopů, te-
ras apod., se objevují velmi sporadicky opatření 
ke zvýšení retence vody. Projektanti nemají čas, 
finanční zdroje ani chuť se hádat s vlastníky 
pozemků, kteří jsou často neústupní.

Již Evropská vodní charta přijatá ve Štrasbur-
ku v roce 1968 definovala požadavky nejen na 
jakost vody, ale i retenci vody v povodí. Od té 
doby se ve vodním hospodářství mnoho udě-
lalo, jsou k dispozici příznivé příklady vedoucí 
ke zlepšování jakosti vody ve vodních tocích. 
Týkají se však vesměs bodových zdrojů – po-
mohla výstavba čistíren odpadních vod a od-
straňování znečištění z průmyslových závodů. 
V oblasti retence vody na zemědělské půdě je 
však vidět výrazný deficit opravdu účinných 
opatření. Opatření MZe ČR nazvaná GAEC II 
(Standardy dobrého zemědělského a environ-
mentálního stavu) popsané problémy nikdy 
nemohou vyřešit, na retenci vody v povodí mo-
hou dle výpočtů mít vliv maximálně do 10 %.

Výstavba nových přehrad je jistě chvály-
hodná, při extrémních hydrologických jevech 
(sucho, povodně) mají přehrady svůj význam. 
Ale přehrady plné sedimentů, eutrofizova-
ných vod a pesticidů a dalších xenobiotických 
látek jsou k malému užitku. A přitom se o nich 
hovoří jako o prioritách.

Je třeba též zdůraznit, že tento článek není 
nikterak zaměřen proti zemědělcům a země-

dělství. Pouze konstatuje stav zemědělské 
krajiny a navrhuje opatření. Je třeba řešit 
příčiny zrychleného odtoku vody z krajiny, 
ne jen odtok v korytě (protipovodňové zábra-
ny). Je třeba se zaměřit na přijetí celostátního, 
přesně cíleného a dlouhodobého programu 
obnovy retence vody v krajině. Tento program 
by znamenal pro zemědělce více pracovních 
míst, vyšší zaměstnanost tam, kde není tolik 
pracovních příležitostí, a nakonec i ekono-
mickou prosperitu. Stát by přestal vynakládat 
finanční prostředky na neustálou obnovu 
povodněmi zatopených oblastí, odškodnění 
zemědělcům za sucho či povodně a mohl by 
investovat do jiných aktivit.

Připravovaná zemědělská politika po roce 
2013 by měla právě technická a biologická 
opatření na zemědělské půdě zdůraznit a zapra-
covat. Technická opatření, sledující především 
ochranu půdy před erozí, omezení zrychleného 
povrchového odtoku a zvýšení jakosti vody, 
musí být kombinována a provázána s opatření-
mi biologickými tak, aby se zvýšila jakost vody 
a filtrace podpovrchového odtoku. Chce se mně 
věřit, že k ochraně před erozí a povrchovým 
odtokem budou právě ta technická opatření 
na zemědělské půdě prioritou v připravované 
zemědělské politice, a ne zcela vágní a nikdy 
dostatečně přísná opatření současného GAECu. 
Kdy si ti, co rozhodují, uvědomí, že na 100letou 
srážku jsou biologická opatření nedostatečná. 
Nebo GAEC na další období chce řešit jenom 
ochranu půdy agrotechnickými a organizačními 
opatřeními? To je málo! Je třeba zajistit retenci ve 
velkém objemu odtoku a to jde jen při aplikaci 
technických opatření!!!

Je třeba přestat klábosit a začít provádět 
účinná opatření v povodí na zemědělské a les-
ní půdě, nejen na tocích, kde veřejný zájem 
nepředstavuje problém, třeba proto, že pozem-
ky jsou ve vlastnictví státu. Je třeba řešit rychle 
a komplexně v celé šíři sofistikované pojetí 
retence vody v povodí. Snížíme povodňové 
dopady extrémních srážek, zlepšíme výrazně 
jakost vody, budeme se mít kde koupat. 

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
e-mail: kvitekggg@volny.cz

Vzdělávání členů Asociace pro vodu ČR

V minulém článku jsme Vás informovali 
o realizaci našeho projektu a průběžných vý-
sledcích. Na konci tohoto roku tento projekt 
končí a my bychom Vás rádi informovali o do-
posud dosažených výsledcích projektu. Jedná 
se o projekt s názvem „Dalším vzděláváním 
zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR 
k posílení jejich adaptability“ a s registračním 
číslem CZ.1.04/1.1.06/52.00104. Tento projekt 
je financován prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky.

Projekt v číslech (stav k 31. 10. 2013):
– délka projektu – 36 měsíců (1. 1. 2011–31. 

12. 2013);
– počet podpořených zapojených členů – 6 

• ENVI-PUR, s. r. o.
• První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a. s.

• TopolWater, s. r. o.
• KUNST, spol. s r. o.
• VHZ-DIS, spol. s r. o.;

– počet podpořených osob – do projektu bylo 
zapojeno 628 zaměstnanců výše uvedených 
členů (tj. o 66 % více, než bylo plánováno);

– počet úspěšně podpořených osob – 2071 
kurzoosob  (tj., o 2 % více oproti plánu) – 
číslo zahrnuje počet účastníků, kteří úspěš-
ně dokončili vzdělávací aktivitu a obdrželi 
certifikát o absolvování kurzu;

– počet odškolených kurzů – 187 kurzů v rám-
ci 7 vzdělávacích oblastí a 18 kurzů v rámci 
jazykového vzdělávání;

– počet proškolených dní – 275 dní.
Profesní vzdělání zaměstnanců vedlo ke 

zvýšení jejich adaptability a konkurence-
schopnosti. Díky realizovanému školení si 
zaměstnanci zvýšili svou odbornou kvalifi-
kaci, profesní i osobní potenciál, adaptabi-
litu na trhu práce, své obecné kompetence 
a upevnili svou pracovní pozici. Zaměstnanci 
si zdokonalili své manažerské, komunikační, 
obchodní, marketingové a IT dovednosti, 
zlepšili si znalosti cizích jazyků, obohatili 
svou odbornost o témata environmentálního 
managementu, rovných příležitostí, práva, 
ekonomiky. Zaměstnavatelé díky proškole-
ných zaměstnancům posílili svou konkuren-
ceschopnost a zvýšili svou adaptabilitu.

Jana Šmídková
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Rebilance zásob podzemních vod

Renáta Kadlecová, Miroslav Olmer

Regionální průzkum a hodnocení pod-
zemních vod začal v průběhu poloviny 60. 
let min. století. Probíhal v rámci tehdejšího 
plánovacího systému v pětiletých cyklech 
a soustředil se převážně z hlediska možného 
využití zdrojů podzemní vody na tzv. aktivní 
oblasti: českou křídu a některá související 
území. Uspořádání jednotlivých akcí bylo 
organizováno podle vymezených územních 
jednotek – hydrogeologických rajonů [1]. Při 
ukončení programů regionálního průzkumu 
po roce 1990 byla ještě provedena syntéza čes-
ké křídy [2], zůstaly však nedořešené oblasti 
kvartérních sedimentů, jak v povodí Labe, tak 
především v povodí Moravy a Odry.

Kolize se zavedeným systémem evidence 
a bilance zdrojů podzemní vody nastala již 
v první polovině 80. let. V důsledku suchého 
období, zejména na Moravě, byly vodárenské 
odběry snižovány – v porovnání s rigidní-
mi, časově neurčenými hodnotami „zásob“ 
podzemních vod docházelo k nereálnému 
výsledku: k lepšímu, relativně příznivějšímu 
(nižšímu) stupni využití schválené hodnoty 
zdroje podzemních vod [3]. Během doby 
25 let provádění regionálního průzkumu se 
postupně vyvíjely technologické a metodické 
přístupy k hodnocení výsledků i postupně 
nároky na úroveň vstupních hodnot pro 
vodohospodářskou bilanci, a to i v souladu 
s ustanovením vodního zákona a plány ob-
lastí povodí podle Rámcové směrnice pro 
vodu 2000/60/ES. Dosavadní údaje o zdrojích 
podzemních vod nemohly těmto nárokům 
vyhovět. Důvody spočívaly zejména v tom, 
že výpočty byly podřízeny tehdejším kritéri-
ím pro kategorizaci zásob ložisek nerostných 
surovin. Nebraly tedy dostatečně v úvahu, že 
podzemní vody jsou nedílnou, dynamickou 
složkou celkového odtoku, jejich tvorba a oběh 
podléhají jak režimním, tak dlouhodobým 
změnám a navíc se jakýkoli zásah vyvolaný 
odběrem nebo jinou antropogenní činností 
projeví do hydraulických podmínek.

Regionální hydrogeologický průzkum při-
nesl cenné poznatky, které jsou dodnes využi-
telné, a to především svým rozsahem. Po roce 
1990 následovalo několik snah o pokračování, 
jednak o doplnění chybějících oblastí zejména 
syntézami kvartérních rajonů, jednak o pře-
hodnocení minulých výsledků přepočtem na 
srovnatelné hydrologické období. Poslední 
souhrnný přehled o stavu prozkoumanosti 
a potřebě dalších prací přinesla klasifikace 
hydrogeologických rajonů Z. Herrmanna [4]. 
Česká geologická služba předložila v roce 1999 
návrh projektu Rebilance zásob podzemních 
vod (dále jen projekt), k němuž MŽP zadalo 
technickou přípravnou studii [5]. Návrh 
projektu byl přijat a zařazen do Operačního 
programu životního prostředí, prioritní osy 
6. Projekt byl zahájen v červenci 2010 pod ID 
EIS 10051606-SFŽP. Vlastní realizace účelové 
pozorovací sítě byla zahájena na počátku hyd-
rologického roku 2012, tj. k 1. 11. 2011, s na-
vazujícím provozem po dobu řešení projektu.

Členění a cíle projektu 
Z hlediska územního členění je projekt 

založen na hydrogeologických rajonech, které 
jsou základní jednotkou pro vodohospodář-
skou bilanci a pro klasifikaci kvantitativního 
stavu útvarů podzemních vod v plánech 
oblastí povodí [6]. Náplň projektu je členěna 
do 11 aktivit, které jsou odlišeny podle dru-
hu a zaměření prací. Jejich strukturu uvádí 
tab. 1. Jejich detailní popis je zveřejněn na 
webových stránkách České geologické služby 
www.geology.cz.

Aktivita 1 obsahuje shromáždění archiv-
ních dat, jejich selekci a analýzu, vyjasnění 
geologické stavby a pozice kolektorů a přiřa-
zení dat, která jsou na ně vázána.

Aktivita 2 je zčásti samostatná. Jejím cílem 
je doplnění a aktualizace údajů o zdrojích pod-
zemních vod pro revizi plánů oblastí povodí, 
a to pro všechny útvary podzemních vod na 
území ČR (152 hydrogeologických rajonů). 
V první fázi plánů bylo nutno využít všech-
na dostupná data z dřívějších zpráv, studií 
a popřípadě i odhadů, která byla z jisté části 
nesourodá, jak metodicky, tak časově. Druhou 
částí aktivity je zhruba 1/3 rajonů, pro které 
ČHMÚ dosud neuvádí hodnoty zdrojů z dů-
vodů nedostatku podkladů a zejména chybějící 
metody hodnocení pro 37 rajonů v kvartérních 
a souvisejících neogenních uloženinách.

Aktivity 3 až 9 představují vzájemně na-
vazující činnosti. Zahrnují využití metod 
dálkového průzkumu, přímé terénní práce, 
a to jak hydrogeologické vrty k ověření polohy 
a stavby kolektorů, tak založení účelové sítě 
hydrologických a hydrogeologických objektů 
k danému období sledování. Souhrn aktivit 
obsahuje v tomto rozsahu podstatně nový 
přístup sestavením koncepčního hydrogeo-
logického modelu, využitím hydrologického 
a hydraulického modelování, i řešení navazu-
jících otázek jakosti zdrojů podzemních vod, 
včetně sestavení hydrochemického modelu 

Obr. 1. Situace detailně hodnocených hydrogeologických rajonů

Aktivita Název aktivity
1 Shromáždění archivních dat, jejich selekce a analýza, vyjasnění geologické 

stavby, prvotní vymezení kolektorů a přiřazení dat ke kolektorům 
2 Zpracování zdrojové části hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních 

vod
3 Doplnění archivních informací novými metodami dálkového průzkumu země, 

geofyzikou a terénním průzkumem 
4 Přímé testování kolektorů průzkumnými hydrogeologickými vrty a výstavba 

průzkumných hydrogeologických objektů 
5 Sestavení koncepčního hydrogeologického modelu 
6 Hydrologický model 
7 Hydraulický model 
8 Vyhodnocení kvalitativního stavu útvarů podzemních vod, sestavení 

hydrochemického modelu 
9 Vyhodnocení ochrany podzemních vod a stavu významných přírodních 

ekosystémů 
10 Shrnutí výsledků geologických prací a sestavení závěrečné zprávy, zpracování 

detailních metodik pro hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v rámci 
různých skupin hydrogeologických rajonů 

11 Propagace, publicita, web, konference, publikace

Tabulka 1. Přehled aktivit schválený v rámci projektu
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a podnětů k ochraně těchto zdrojů a souvise-
jících přírodních ekosystémů. 

Územní rozsah řešení těchto aktivit byl ur-
čen vyhodnocením podle jednotného systému 
klasifikace [4] a je vzhledem k účelovosti, ná-
ročnosti i rozpočtovým možnostem vymezen 
na 56 hydrogeologických rajonů (viz obr. 1).

Závěrečná aktivita 10 bude shrnutím dílčích 
výsledků aktivit 3 až 9 a zároveň by měla ob-
sahovat metodiku pro hodnocení přírodních 
zdrojů podzemních vod v prostředích růz-
ných geneticky i územně odlišných podmín-
kách hydrogeologických rajonů. Po formální 
stránce je pro tuto zprávu závazná osnova ve 
vyhlášce č. 369/2004 Sb. Po věcné stránce její 
podrobnou náplň stanoví podmínky zadání, do 
nichž budou promítnuty nároky zdrojové části 
hydrologické bilance, zejména kompatibilita 
použitých metod výpočtu a vztah k součas-
nému relevantnímu období bilance ČHMÚ 
(1971–2010), a vstupních dat pro hodnocení 
kvantitativního stavu útvarů podzemních vod 
v plánech oblastí povodí. Tyto údaje v 56 hod-
nocených hydrogeologických rajonech budou 
uváděny v jednotné formatizované úpravě, 
která bude respektovat zavedené databáze 
ČGS-Geofondu, ČHMÚ, VÚV-HEIS a státních 
podniků Povodí. Náplň aktivity 11 je zaměřena 
na publikaci a prezentaci výsledků.

Za období 7/2010 až 1/ 2013 byla v rámci 
projektu vytvořena jednotná databáze geolo-
gických, hydrogeologických a hydrologických 
dat zejména z databází ČGS-Geofondu, ČGS, 
ČHMÚ z cca 1/3 území České republiky 
a vytvořen soubor aplikací umožňujících 
práci s těmito daty včetně jejich zobrazování 
podle stanovených kritérii v prostředí GISu. 

Databáze je průběžně doplňována. Aplikace 
umožní po skončení projektu reinterpretovaná 
dat vrátit zpět do databáze ČGS-Geofondu pro 
zpřístupnění odborné veřejnosti. 

Z vyhodnocení všech dostupných dat 
a s ohledem i na finanční možnosti projektu 
bylo navrženo 190 průzkumných geologických 
vrtů (134 hydrogeologických průzkumných 
vrtů a 56 geologických jádrových vrtů) do míst, 
kde chybí jak hydrogeologická, tak i geologická 
data. S průzkumnými hydrogeologickými vrty, 
na nichž bude probíhat režimní měření, se 
počítá jako s monitorovacími objekty. 

Průběžně jsou vzorkovány podzemní vody 
pro stanovení přírodních stopovačů jako jsou 
stabilní izotopy kyslíku, deuteria, dusíku a tri-
tia, které slouží ke stanovení poměru infiltrace 
ve vegetačním a mimovegetačním období 
a průměrné doby zdržení v horninovém pro-
středí. V roce 2013 se předpokládají i analýzy 
podzemních vod na freony a SF6. 

V rámci reinterpretace dat je používána 
např. metoda genetické stratigrafie pro detailní 
členění kolektorských celků, která využívá 
jednoznačně sedimentologicky definovaných 
ploch a sedimentárních těles v rámci kon-
ceptu, který vychází z kvantitativních vztahů 
mezi vytvářením akumulačního prostoru 
a jeho zaplňováním a který ke stratigrafické 
korelaci užívá objektivního kritéria změny sig-
nálu v karotážních datech. Postupně vznikají 
prostorové modely geologické stavby hodno-
cených hydrogeologických rajonů, které jsou 
a budou následně podkladem pro koncepční 
a hydraulické modely. 

V roce 2012 bylo postaveno 80 vodoměr-
ných profilů s kontinuálním záznamem jed-

nak pro vytvoření podkladů pro zdrojovou 
část hodnocení kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod a stanovení údajů o zdrojích 
podzemních vod ve všech 152 hydrogeo-
logických rajonech. Od loňského roku též 
běží práce na hydrologických modelech pro 
hodnocené rajony, které stanoví dotaci jednot-
livých kolektorů pro hydraulické modelování.
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dne 24. října 2013 proběhlo 
v Hotelu Voroněž v brně 
slavnostní vyhlášení soutěže 
o cenu J. S. Čecha

Stalo se již tradicí společnosti HYDROTECH s.r.o. 
kaž doročně vyhlásit soutěž pro studenty Vysokých 
škol o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany 
vod. Cílem soutěže je podpořit zájem mladé generace 
o problematiku ochrany vod.

Soutěž je organizována na počest uznávaného vědce a prv-
ního ředitele společnosti HYDROTECH s. r. o., Ing. Jakuba Svatopluka 
Čecha, CSc.

Slavnostní vyhlášení 6. ročníku se uskutečnilo 24. října 2013 za 
přítomnosti asi padesáti hostů v Hotelu Voroněž v Brně.

Jako čestní hosté na letošním vyhlášení byli přivítáni Marie Čechová 
– matka J. S. Čecha, Edita Čechová – dcera J. S. Čecha a Ing. Miroslav 
Kos, CSc. MBA, předseda představenstva a generální ředitel SWECO 
Hydroprojekt a.s.

Slavnostní projev přednesl Ing. Miroslav Kos, CSc. 
Ve svém projevu se zmínil o práci J. S. Čecha, kterého znal již ze 

studentských let. Oba si prošli podobnou cestou - J. S. Čech brzy 
rozpoznal, že nejlépe a efektivně uplatní své znalosti v praxi. Začal se 
věnovat malým a středním čistírnám a novým technologiím. 

Dále v projevu zhodnotil nastupující doprovodné technologie. 
Moderní fyzikálně-chemické procesy, které skutečně vhodně doplňují 
hlavní procesní linku a umožňují plnit poptávku po vyšší úrovni 
ochrany vod. Dalším z bodů projevu byla i legislativa EU, která stále 
více požaduje procesy zaměřené na snižování bakteriálního znečiš-
tění a zmírňující pronikání mikropolutantů do vodního prostředí, 
především do recipientů využívaných jako zdroje surové vody pro 
výrobu pitné vody. Současnou situaci vnímá jako velký prostor pro 
využití poznatků diplomových prací a mladých inženýrů. Závěrem 
zhodnotil: „Realita života je však především o tom, jak se nám podaří 
dostat nové poznatky a znalosti do praxe.“

Po hlavním projevu následovalo samotné vyhlášení 
nejlepších diplomových prací. 

První místo vyhrál Ing. Petr Dolejš z VŠCHT Praha 
za práci Oxidace sulfidů spojená s autotrofní denit-
rifikací. Z důvodu dlouhodobé stáže v USA ocenění 
převzala kolegyně Ing. Lucie Krayzelová.

Po ocenění studentů odborná porota zhodnotila 
vítězné diplomové práce.

Již tradičně večerem provázel pan Jan Vala, o hu-
dební doprovod se postaralo čtyřčlenné seskupení pod 

vedením Petra Graua ml.
Slavnostní ceremonii ukončil přípitkem Ing. Dušan Vančo, 

CSc., člen představenstva a ředitel společnosti HYDROTECH 
a.s. Následně všechny zúčastněné pozval na slavnostní raut.

oceněné diplomové práce
1. místo – Ing. Petr Dolejš – 50 000,- Kč
VŠCHT Praha, vedoucí diplomové práce Ing. Jan Bartáček, PhD.
Oxidace sulfidů spojená s autotrofní denitrifikací
2. místo – Ing. Barbora Halešová – 20 000,- Kč 
VUT Brno, vedoucí diplomové práce RNDr. Jaroslav Mega, PhD.
Využití potenciálu tvorby trihalomethanu k hodnocení účinnosti úpravy 
povrchové vody
3. místo – Ing. Jaroslav Sedláček – 10 000,- Kč
VUT Brno, vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Milada Vránová, CSc.
Stanovení nonylfenolu a jeho izomerů ve vodách

Zvláštní cena poroty „diplom excelence“
Ing. Magdalena Krsová
UK Praha, vedoucí diplomové práce – RNDr. Martin Pivokonský, PhD.
Adsorpce organických látek produkovaných sinicí Microcystis aerugi-
nosa na aktivním uhlí
Ing. Lucie Chovancová
VŠCHT Praha, vedoucí diplomové práce – Ing. Iveta Růžičková, PhD.
Aplikace metody FISH pro detekci nitrifikačních bakterií v aktivova-
ném kalu

- red -

Jan Vala a Ing. Dušan Vančo CSc.

Marie Čechová a Edita ČechováOcenění účastníci

Ing. Miroslav Kos, CSc. 
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aquis: efektivní řízení  
vodárenských sítí

Obsluha na vodárenském dispečinku dokáže včas a správně 
reagovat na stav sítě, změny v poptávce nebo na havarijní události 
pouze tehdy, má-li k dispozici aktuální data. 

Aquis dokáže také zkombinovat data ze systémů SCADA a GIS 
(získaná v reálném čase) s daty pro předpověď počasí a na základě 
výsledku lépe předpovídat budoucí spotřebu vody.

Aquis umožňuje zobrazit nejen různé oblasti, řezy a zóny, ale i kon-
krétní detaily sítě. Obsluha si dokáže velmi jednoduše nasimulovat 
typické zásahy – například otevírání a zavírání ventilů, spouštění 
nebo zastavení čerpadla – a posoudit jejich dopad na spotřebu energie. 

Kromě uceleného přehledu o vodárenské síti nabízí Aquis také řadu 
speciálních funkcí a modulů, které zajistí další úspory provozních 
nákladů i kapitálových investic.

Během posledních let bylo společně s rekonstrukcemi technologií 
úpraven vody investováno také do SCADA systémů. Ty sice dokážou 
částečně monitorovat vodárenský systém, ale nenabízejí možnost 
aktivní simulace dopadů na distribuční sítě.

Z celkových investičních nákladů na rekonstrukce vodárenské 
infrastruktury připadá pouze 20 % na čištění vody u dodavatele. 
Zbývajících 80 % je vázáno v distribuční síti. Většina vodárenských 
společností však nemá téměř žádnou představu o tom, co se s vodou 
stane, když vodárnu opustí. 

Dalším problémem je voda ztracená (tudíž nefakturovaná) při prů-
saku „netěstnostmi“ potrubí.

aquis má řešení
Hydraulický modelovací nástroj Aquis simuluje průtok a tlak v dis-

tribuční síti. Na rozdíl od běžného softwaru však Aquis používá data 
v reálném čase. Analyzuje a sleduje aktuální situaci, čímž umožňuje 
obsluze činit správná a včasná rozhodnutí. Tím dochází k optimalizaci 
nejen výroby, ale i distribuce vody. 

Aquis se snadno integruje do stávajících aplikací a pomáhá tak 
udržet kvalitu vody v distribuční síti na požadované úrovni. Poskytuje 
okamžitý přehled o jejím chemickém složení, stáří i senzorických 
vlastnostech.

Jak to funguje?
Velkou výhodu softwaru Aquis představuje jeho intuitivní ovládá-

ní. Údaje o tlaku, průtoku a kvalitě vody kdekoliv v síti lze vyhledat 
snadno a především rychle. Samozřejmostí je přístup jak k údajům 
z historie, tak ke kvalifikovaným predikcím budoucího vývoje. 

Modul pro detekci úniku vody v potrubí
Uvedený modul slouží k detekci a lokalizaci netěsností, potažmo 

úniku vody v distribuční síti. Úniky jsou identifikovány v reálném čase 
na základě průtoku a tlaku vody na vstupu a výstupu. Zóny s úniky 
software označí a předá data do SCADA systému. Opatření k zamezení 
ztrát mohou být přijata okamžitě. 

optimalizace čerpání a jímání vody
Tento modul pomáhá v daném okamžiku optimalizovat provoz čer-

pací stanice. Srovnání údajů o tlaku a průtoku v síti s daty o množství 
vody jímané v rezervoárech umožňuje nastavit nejnižší nutný průtok 
a tlak, který zákazníkovi zajistí potřebné množství vody. Úspory ná-
kladů se přitom pohybují okolo 20 %.

optimalizace výroby a distribuce
Modul vhodně doplňuje informace z výroby a čištění vody údaji 

o poptávce ze sítě a stavu rezervoárů. Následná optimalizace výroby 
vody v čase vede k dalšímu snížení nákladů.

Obr. 1. Intuitivní Aquis dokáže efektivně řídit vodárenské sítě

Obr. 2. Co dříve trvalo člověku měsíc, zvládne nyní Aquis za hodinu

optimalizace tlaku
Modul optimalizace tlaku automaticky kombinuje 

informace ze systému SCADA a modelu Aquis. Díky 
tomu dokáže navrhnout ideální tlakové poměry pro 
provoz sítě. Pokles tlaku v distribuční síti samozřej-
mě má za následek omezení úniků při netěsnostech 
potrubí. 

Software Aquis od společnosti Schneider Electric 
pomáhá reálně snižovat provozní náklady již ve více 
než 1500 aplikací po celém světě. Více než 25 let 
zkušeností dodavatele v oblasti vodního hospodářství 
je pak zárukou toho, že vložené peníze se investorovi 
vrátí za méně než 18 měsíců.

Jan Švejnoha
Schneider electric

www.schneider-electric.cz
e-mail: podpora@schneider-electric.com
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

usnesení valné hromady ČVtVHS 
konané dne 17. dubna 2013
Valná hromada

– schvaluje:
• Zprávu o činnosti společnosti za období květen 2012 – duben 2013;
• Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2012;
• Zprávu revizní komise;
• Návrh rozpočtu na rok 2013;
• členské příspěvky a zápisné nových individuálních členů pro rok 

2013 v dosavadní výši;
• kooptování Ing. Bohumila Müllera do výboru ČVTVHS;
• udělení čestného členství v České vědeckotechnické vodohospodář-

ské společnosti Ing. Miroslavu  Olmerovi;
• udělení Ceny akademika Ježdíka:
• Diplom ak. Ježdíka pro kolektiv z katedry hydrotechniky ČVUT pod 

vedením doc. Dr. Ing. Pavla  Fošumpaura za „Soubor výzkumných 
prací na řešení hydraulických problémů u vodních děl Vltavské 
vodní cesty“ – odměna 15 000 Kč;

• Čestné uznání pro kolektiv z Ústavu hydrodynamiky AV ČR pod 
vedením RNDr. Martina Pivokonského, Ph.D. „Tvorba suspenze při 
úpravě vody (teorie a praxe)“ – odměna 3 000 Kč.

– bere na vědomí:
• přítomno 33 individuálních členů, 10 zástupců přidružených členů  

a 6 zástupců poboček, což je nadpoloviční většina členské základny;
• k datu 17. dubna 2013 je v ČVTVHS registrováno celkem
– individuálních členů  69
– přidružených (kolektivních) členů 14
– závodních poboček  10

– ukládá: 
Výboru společnosti:
• udržovat trvalé kontakty s ministerstvy zemědělství a životního pro-

středí, v rámci nichž se bude podílet na vodohospodářské politice ČR;
• spolupracovat s Českým svazem vědeckotechnických společností 

a Global Water Partnership (styk s centrem zajišťuje VÚV TGM, v.v.i.), 
dále se Svazem vodního hospodářství ČR, SOVAK ČR, Sdružením 
vodohospodářů ČR, Asociací pro vodu, Asociací vodárenských 
expertů, odborovým svazem Dřevo, lesy, voda a dalšími subjekty, 
orientovanými na vodohospodářskou problematiku;

• spolupracovat v odborně společenské činnosti s Českým svazem 
stavebních inženýrů;

• udržovat trvalé kontakty se Slovenskou vodohospodářskou společ-
ností;

• spolupracovat s VÚV TGM, v.v.i. a dalšími přidruženými členy;
• pokračovat v úsilí o zařazování svých vybraných akcí do vzdělávací-

ho kreditního systému ČKAIT a do vzdělávacího systému Minister-
stva vnitra pro pracovníky pověřených měst a obcí při výkonu státní 
správy v oblastech, souvisejících s vodním hospodářstvím;

• pokračovat v soutěži o Diplom akademika Ježdíka za nejlepší odborné 
práce v oboru vodního hospodářství a vodního stavitelství v období 
2013–2015. Pro zvýšení zájmu zajišťovat v tomto smyslu dostatečnou 
informovanost širší vodohospodářské veřejnosti;

• podporovat regionální, popř. místní aktivity členů společnosti a z od-
borného i společenského hlediska také činnost poboček;

• věnovat se i nadále koncepci činnosti ČVTVHS a programu společ-
nosti do příštích let, s důrazem na problematiku vodohospodářského 
školství a celoživotního vzdělávání vodohospodářů;

• v rámci osvětové činnosti vytvářet podmínky pro větší účast pracov-
níků státní správy na akcích ČVTVHS. Pro jejich propagaci využívat 
především internet;

• v rámci celoživotního vzdělávání vodohospodářů se aktivně zapojit 
do pořádání vzdělávacích akcí (postgraduální studium, kurzy…);

• pokračovat ve vydávání periodika „Vodař“, které je nedílnou součástí 
časopisu Vodní hospodářství a zajistit jeho průběžné zveřejňování 
také na internetové adrese www.cvtvhs.cz (v přípravě);

• podporovat pořádání odborných tematických zájezdů v tuzemsku 
i do zahraničí;

• v rámci odborných aktivit se podílet na akcích, souvisejících se sou-
časným i budoucím využíváním vodních zdrojů v ČR např. podpo-
rovat ochranu vybraných lokalit nádrží jako rezervy proti negativním 
účinkům klimatické změny, zabývat se problematikou odtokových 
extrémů (povodně, sucha), zabezpečenosti zdrojů pitné vody, apli-
kace právních předpisů souvisejících s vodním hospodářstvím atd.;

• podporovat vydávání odborných publikací, šíření nových poznatků 
mezi vodohospodáři, podporovat nadále také aktivity na pomoc 
odbornému školství včetně exkurzí na vodní díla a pokračovat ve 
snaze o zvyšování počtu a kvality absolventů středních i vysokých 
škol, které zajišťují vzdělávání v oboru vodní hospodářství;

• stanovit organizační vazby mezi Českým přehradním výborem 
a ČVTVHS a promítnout je do ekonomiky a návrhu na změnu ve 
Stanovách společnosti;

• ve zvýšené míře uplatnit hospodárný přístup při organizování od-
borné, osvětové i provozní činnosti.

Odborným skupinám:
• dbát na kvalitní odbornou a organizační přípravu odborných akcí a na 

to, aby tyto akce byly v souladu se zásadami hospodaření Společnosti 
tj. s rozpočty na jednotlivé roky i dílčími rozpočty jednotlivých akcí;

• uspořádat jednu odbornou akci na aktuální téma (tj. konferenci, 
seminář, sympozium, workshop, diskusní setkání, kulatý stůl apod.) 
alespoň jednou za dva roky. Stručnou informaci o konání akce včetně 
zhodnocení vždy neprodleně publikovat ve „Vodaři“ a na webových 
stránkách společnosti.

Pobočkám a členům společnosti:
• uhradit členské příspěvky u přidružených členů do konce roku 2013, 

u ostatních forem členství pak do 30. 6. 2013;
• využívat každou příležitost pro vyvolání zájmu nastupující genera-

ce o problematiku vodního hospodářství a trvale se snažit získávat 
mladé odborníky pro práci v ČVTVHS.

V Praze dne 17. dubna 2013

Poznámka Redakční rady Vodaře: Omlouváme se za opožděné 
uvedení tohoto článku, ale minulé číslo Vodaře bylo přeplněno.

Zátopa Novotného lávky, dvoje tmavé otevřené dveře jsou vstupní 
na VTS (foto Ing. Müller)
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dějiny hydrogeologie v Čr
Hydrogeologie se zabývá původem, výskytem a režimem pod-

zemních vod, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich 
vzájemným působením, vztahem k atmosférickým a povrchovým 
vodám, jejich využíváním a ochranou. Článek byl českým příspěv-
kem v publikaci Historie hydrogeologie, vydané Mezinárodní asociací 
hydrogeologů (IAH), jejíž recenze byla uveřejněna v čísle 8/2013 
Vodního hospodářství.

Současnou Českou republiku tvoří Čechy a Morava, které náležely 
dříve Zemím české koruny, které připadly od roku 1526 s přerušením 
a trvale od 1620 pod habsburskou dynastii. To ovlivnilo rozvoj země. 
Němčina byla používána v oficiálních dokumentech a také ve vý-
zkumu. Teprve po vzniku samostatného Československa v roce 1918 
se začaly používat ve všech dokumentech čeština nebo slovenština. 
Československo se rozdělilo v roce 1993 na dva samostatné státy 
Česká republika a Slovensko.

Stejně jako v jiných zemích při využívání podzemní vody byly 
hledány fyzikální principy původu, výskytu a pohybu vody. Všech-
ny znalosti byly spojeny převážně s využíváním podzemní vody 
pro zásobování. Ačkoliv byla publikace zaměřena na vývoj po roce 
1800, nebylo by správné opomenout významné práce, které proběhly 
v českých zemích před tímto rokem. V tomto období u nás převládal 
zájem o podzemní vody při důlní činnosti a využití minerálních vod 
před využíváním podzemní vody pro zásobování. Nicméně poznatky 
získané o důlních a minerálních vodách byly velmi užitečné pro 
další rozvoj hydrogeologie. 

Georgius Agricola, vlastním jménem Georg Pawer (1494–1555) – 
viz obr. 1, byl Němec narozený v Sasku, působil v českých zemích. 
Byl lékařem v hornickém Jáchymově. Pravděpodobně jako první po-
psal nemoc z povolání, která postihovala horníky v jáchymovských 
dolech, v nichž bylo radioaktivní prostředí, ačkoliv radioaktivita 
nebyla v té době známá. Vedle své lékařské činnosti se zabýval 
hornictvím a mineralogií. Navštěvoval jáchymovské doly, v nichž 
prováděl vlastní pozorování a měření. Získané údaje shromáždil ve 
12 knihách De re metallica libri XII napsaných latinsky [1]. Knihy 
byly ilustrovány dřevoryty. 

V Evropě platila v té době stále Aristotelova hypotéza, že vzduch 
vnikající do temných jeskyní pod horami se kondenzuje na vodu 
a odvodňuje se prameny. Agricola upřesnil hypotézy řeckých 
a římských filosofů o oběhu vody podle svých vlastních měření. 
Prokázal, že v suchých oblastech je množství podzemní vody men-
ší než v oblastech s velkými srážkami a že v oblastech s bohatými 
srážkami klesá vydatnost pramenů v suchých letech. Měl představu 
o rovnosti hladin podzemní vody na základě zákona spojitých nádob 
a pohybu povrchových i podzemních vod z výše položených do 
níže položených míst. Popsal rovněž odvodňování dolů čerpadly 
vyrobenými ze dřeva (obr. 2). 

Tomáš Jordán z Klausenburg – česky z Kluže (1539–1586) byl 
lékařem působícím v Brně v letech 1569–1586. Popsal minerální 
prameny na Moravě. Rukopis byl napsán latinsky a byl přeložen 
do češtiny a vydán česky v roce 1581 [2]. První část knihy obsa-
huje úvahy o genezi minerálních vod, chemickém složení a jejich 
„průzkumu“. Tato část dokumentuje úroveň hydrochemických, 
geologických a analytických vědomostí ze 16. století. Druhá část se 
zabývá způsoby užívání minerálních vod a třetí část systematicky 
popisuje výskyt minerálních vod na Moravě. Jordán byl stejně jako 
Agricola nebo v Anglii Erasmus Darwin (1731–1802) lékařem. Eras-
mus Darwin byl dědečkem Charlese Darwina a kromě své lékařské 
činnosti se zabýval aplikací geologie při řešení zásobování vodou. 
Činnost zmíněných lékařů potvrzuje, že věda byla v té době velmi 
univerzální. V českých zemích byly středem výzkumů v 17. a 18. 
století důlní vody a minerální vody. Oběh prosté podzemní vody 
a její využívání pro zásobování obyvatelstva se řešil jen okrajově. 

Hlubší zájem o původ, výskyt, pohyb, využití a ochranu prostých 
podzemních vod ve vztahu k zásobování pitnou vodou začal v 19. 
století. Výzkum podzemních vod se zaměřil na tři přístupy. Prvním 
byly geologické podmínky vzniku, výskytu a pohybu podzemní vody, 
zatímco druhým byla aplikace fyzikálních zákonů pohybu podzem-
ní vody a hodnocení jejích zásob a třetím byla technologie odběrů 
podzemní vody. První přístupná data o podzemní vodě se vztahoval 
k terminologii. Prof. Jan Krejčí (1825–1887), řádný profesor na praž-
ském polytechnickém institutu a později na české univerzitě, byl 
autorem první učebnice geologie, psané česky [3]. Ta shrnula řadu 
učebnic o geologii a mineralogii, publikovaných Janem Krejčím od 
roku 1850. Vysvětlil výskyt podzemní vody a rozlišoval mělké vody 
ve fluviálních sedimentech, které označoval jako spodní vody, od 
vod v systému pískovcových a krasových vrstev. Tuto terminologii 

Obr. 1. Georgius Agricola (1494–1555) Obr. 2. Odvodnění dolu dřevěnými čerpadly [1]
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používal prof. Krejčí ve svých průzkumech pro zdroje podzemní 
vody pro Prahu. Můžeme jej považovat za prvního hydrogeologa, 
přestože termín „hydrogeologie“ u nás v té době nebyl používán. Jako 
člen rakousko-uherské Říšské rady (zákonodárný sbor) měl zásluhu 
na povolení používat češtinu ve zprávách z výzkumu přírodních věd.

František Pošepný (1822–1884) vysvětlil rozdíl mezi oběhem 
podzemní vody v mělkých a hlubších zvodních a byl zakladatelem 
nového oboru – ložiskové geologie. Při vysvětlování geneze rudních 
ložisek popsal oběh podzemní vody nad erozní bází, který nazval 
vadózním, a oběh hlubinný pod erozní bází [4]. V anglické termino-
logii jsou vadózní vody vodami nesaturované zóny. Franz Eduard Su-
ess (1867–1942), který se zabýval mapováním a průzkumem Českého 
masivu, upřesnil pojem vadózní vody. Označil je jako vody, které 
vnikly do horninového prostředí s povrchu nebo vznikly kondenzací 
vodních par atmosférického původu [5]. Kromě toho definoval hlu-
binné vody, které nazval juvenilní, jako vody magmatického původu 
nebo vznikající dehydratací hornin v hlubinách zemské kůry, která 
se ještě nezúčastnila oběhu vody.

Odvodňování dolů ovlivňovalo hladiny podzemní vody v jejich 
okolí. V důsledku toho vznikl v roce 1879 katastrofický průval ter-
málních vod v dole Döllinger u Duchcova, který způsobil v sedm 
kilometrů vzdálených lázních Teplice ztrátu přelivu Prazřídla 
a pokles vydatnosti dalších pramenů. Po döllingerské katastrofě 
vznikly v následujícím desetiletí další průvaly v blízkém okolí. 
Průvaly vody způsobené odvodňováním dolů vyvolaly nutnost 
geologických průzkumů a monitoringu hladin. Monitoring hladiny 
v hnědouhelném dole v Duchcově identifikoval vliv slapových sil 
na kolísání hladiny podzemní vody [6]. Slapové jevy jsou periodické 
změny tíhových polí Země způsobené gravitačními účinky Měsíce 
a Slunce a periodickými změnami jejich vzájemné polohy. Vliv 
slapových pohybů na kolísání hladiny podzemní vody v artéských 
zvodních zjištěných v Duchcově byl pravděpodobně popsán poprvé 
a je dosud uváděn v zahraničních hydrogeologických publikacích.

Johann Gregor Mendel (1822–1884), prelát a opat augustiánského 
kláštera v Brně, byl vědcem širokých zájmů. Jeho největším úspě-
chem byly genetické výzkumy a je považován za zakladatele geneti-
ky. Vedle genetických výzkumů prováděl meteorologická pozorování 
včetně slunečních skvrn s jejich 11letou periodou a dále monitoring 
hladin podzemní vody ve studni v klášteře [7]. Výsledky monitorin-
gu hladin podzemní vody v Brně a v Přerově byly publikovány ve 
zprávách meteorologické komise již v roce 1882 [8].

Na konci 19. století vznikly v Praze i dalších městech vážné pro-
blémy v kvalitě pitné vody. V Praze byla voda odebírána ze studní 
situovaných na břehu Vltavy. Byla čerpána jak voda infiltrovaná z Vl-
tavy, tak i podzemní voda kontaminovaná domovními splaškovými 
vodami. Kontaminovaná vody způsobovala epidemie cholery, tyfu 
a úplavice. Neustále se zvyšovaly nároky na potřebu vody, a proto 
docházelo k nadměrným odběrům podzemní vody a v důsledku toho 
ke zvýšené migraci kontaminovaných podzemních vod ke studním. 
Z uvedených důvodů jmenovala v roce 1875 městská rada v Praze 
Pražskou vodárenskou komisi s úkolem vyřešit zásobování dostateč-
ného množství kvalitní vody pro pitné účely. Pro odběry byly zvole-
ny mělké podzemní vody v povodí Jizery a Labe v oblasti Káraného. 
Hydrogeologické průzkumy probíhaly v následujících letech. V roce 
1899 byl vydán Zákon o realizaci a provozování Společné vodárny 
a vodovodu pro hlavní město Prahu a další obce. Jímací území bylo 
situováno u Káraného [9]. V soutěži o projekt a stavbu jímacího úze-
mí byl vybrán v roce 1906 stavební rada Adolf Thiem (1836–1908) 
z Lipska, který byl významným německým hydrogeologem. Práce 
byly zahájeny v roce 1906. Po úmrtí Thiema převzal práce na vý-

stavbě jímacího území jeho žák a nástupce Emil Prinz (1863–1938). 
Byl to rovněž významný hydrogeolog německé národnosti, který 
se narodil v Brandýse nad Labem. Zvodněný kolektor je dosti silně 
propustný. Celkem bylo vyhloubeno 680 jímacích studní o hloub-
kách 8–12 m, které byly spojeny do celkové délky řadů jímacích 
studní o délce 26 km. Během přípravných prací v letech 1912–1913 
proběhla dlouhodobá skupinová čerpací zkouška. Provoz jímacího 
území byl zahájen v roce 1914 s celkovým čerpaným množstvím 
900–1 000 l/s. Káranské jímací území je možno považovat ve své době 
za technicky dokonalý objekt, který je v provozu dodnes. Dodávka 
pitné vody z Káraného podstatně snížila v Praze výskyt infekčních 
onemocnění z vody.

Hydrogeologický průzkum pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou v Brně byl rovněž zahájen ve druhé polovině 19. století. 
Průzkum byl zaměřen na jihovýchodní část západomoravské křídy 
– Ústeckou synklinálu v povodí Svitavy. V rámci průzkumných prací 
pro projet byla realizována v letech 1881–1890 první jednorázová 
měření pramenů a systematická měření pramenů od roku 1898. 
Výsledky těchto měření byly podkladem pro volbu pramenů pro 
jejich zařazení do jímacího systému a pro situování jímacích vrtů. 
Systematická měření hladin podzemní vody byla zahájena v roce 
1899 a probíhají dosud. Je to nejdelší monitorovací řada hladin pod-
zemní vody u nás a jedna z nejdelších na světě. Dlouhodobá měření 
hladin umožnila detailní hodnocení režimu hladin podzemních vod 
včetně identifikace dvoudobé periodicity. Byly prokázány významné 
periody 50leté, 30leté a 26leté. V průběhu poloprovozních zkoušek 
a během provozu jímacího území proběhl kvantitativní i kvalitativní 
monitoring včetně chemických i mikrobiologických rozborů. Jímací 
území, nazvané březovský vodovod, je v provozu od roku 1913, kdy 
bylo čerpáno 300 l/s.

Technickými hledisky odběrů podzemní vody se zabýval Jan 
Vladimír Hráský (1857–1939), profesor i rektor České vysoké školy 
technické. Svou činností významně ovlivnil úroveň českého vodního 
hospodářství. Za svého působení ve Slovinsku řešil problémy hydro-
logie krasu a v roce 1904 vydal práci O kvantitativním výzkumu vody 
podzemní. Posuzoval rovněž Thiemův projekt jímacího území Káraný.

Současně s rozvojem znalostí o kvantitativním hodnocení pod-
zemní vody se začaly rozvíjet podmínky pro hodnocení kvality pod-
zemních vod, díky rozvoji analytické chemie a bakteriologie. V roce 
1877 vydalo šest sdružených spolků pražských lékařů, přírodovědců 
a inženýrů publikaci O vodní otázce, v níž uvedli, že kvalita vody 
se musí prokázat jak chemickými, tak i bakteriologickými analýza-
mi. Na základě toho provedl ve stejném roce František Vejdovský 
(1849–1939) první mikrobiologický rozbor u nás.

V roce 1873 byl založen v Mnichově Hygienický ústav, jehož před-
nostou se stal Max Pettenkofer, který byl zakladatelem vědeckého po-
jetí hygieny. Inicioval komunálně hygienická opatření, mezi něž patří 
péče o nezávadnou vodu a inicioval stavění vodovodů a kanalizací. 
Jeho chybou bylo, že se stavěl stejně jako tehdy mnoho jiných proti 
Kochovým objevům v bakteriologii. Nicméně je nutno ocenit jeho 
zásluhy o rozvoj hygieny vody. Mnichovský Hygienický ústav se stal 
„školícím pracovištěm“ hygieny. Dva vědci z pražské univerzity, Isidor 
Soyka a Gustav Kabrhel, navštívili v roce 1877 „školicí pracoviště“ 
ke konzultaci městské hygieny [9]. Oba se později seznámili s bak-
teriologickými výzkumy Roberta Kocha. Získané poznatky uplatnili 
později v české komunální hygieně. Gustav Kabrhel (1857–1969) se 
zúčastnil projektu pro káranské jímací území [9] a navrhl pokyny pro 
ochranná pásma jímacích studní. Navrhl kružnici o poloměru 50 m 
kolem studny [10]. V souvislosti s výskytem prvoků ve vodách, které 
kontaminují jak povrchové, tak podzemní vody a způsobují chronická 
průjmová onemocnění, je nutno připomenout prvoka Guardia lamblia. 
Tohoto prvoka popsal český lékař Dušan Lambl (1824–1895), po němž 
byl pojmenován. Guardia lamblia je předmětem zájmů hydrogeologů 
a vodohospodářů v posledních letech, zejména v Anglii v souvislosti 
s nemocí šílených krav. 

Po první světové válce a vzniku samostatného Československa 
byly založeny instituce, které se kromě jiného zabývaly podzemními 
vodami. Vznikl Státní hydrologický ústav, který se po druhé světové 
válce transformoval na Výzkumný ústav vodohospodářský. Dále 
vznikl Státní geologický ústav Republiky československé, který byl 
v padesátých letech transformován na Ústřední ústav geologický 
a v roce 2002 na Českou geologickou službu, a konečně Hydrome-
teorologický ústav, dnes Český hydrometeorologický ústav. Nicméně 
předchozí směry ve studiu podzemních vod – geologické podmínky, 
aplikace fyzikálních zákonů (pohyb podzemní vody, hydraulické 
výpočty) a technické hledisko, zůstaly zachovány.
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Zakladatelem moderní české hydrogeologie se stal prof. Otto Hynie 
(1888–1968). Ten začal svou profesní kariéru ve Státním geologickém 
ústavu a jako soukromý docent pro geologii na Báňské akademii 
v Příbrami. Ve svých průzkumech a posudcích pro využívání pod-
zemní vody začínal hodnocením geologických a hydrogeologických 
podmínek. To je jeho velmi významný metodický přínos k rozvoji 
průzkumu pro využívání podzemní vody. Obdobně využíval těsné 
spolupráce s geology, vodohospodáři a projektanty. Od počátku své 
profesní kariéry se zabýval hydrogeologií, aplikovanou geologií 
a inženýrskou geologií na území celého státu. Jeho zprávy o průzku-
mech a posudky byly konstruktivní a velmi jasně srozumitelně. Své 
představy o hydrogeologických strukturách doplňoval při terénních 
šetřeních velmi dobře zhotovenými skicami. Shromažďoval geologic-
ké a hydrogeologické údaje, které později prezentoval a publikoval 
v geologických mapách. Jeho studie znamenají počátek systema-
tického přístupu k otázkám podzemních vod a vzniku moderní 
české hydrogeologie. Ještě před druhou světovou válkou se zabýval 
průzkumy a návrhy odběrů podzemní vody o velkých vydatnostech.

Prof. Hynie se stal v roce 1952 vedoucím první katedry hydrogeo-
logie a inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, která byla první v našem státě. Své poznatky o geo-
logických a hydrogeologických poměrech u nás publikoval ve dvou-
svazkové publikaci Hydrogeologie ČSSR. První svazek byl věnován 
prostým vodám [11]. První část publikace byla věnována všeobecné 
hydrogeologii s teoriemi o vzniku, výskytu a oběhu podzemní vody, 
kvalitativnímu hodnocení, hydraulice studní, hodnocení zásob pod-
zemních vod a jejich ochraně. Obsahem druhé části byl popis regio-
nální hydrogeologie celé země. Druhý svazek by věnován minerálním 
vodám [12]. Stejně jako první svazek, i druhý svazek byl rozdělen do 
dvou částí. První část se zabývala teoriemi vzniku, výskytu, oběhu 
a klasifikaci minerálních vod a ve druhé části byly popsány regionální 
hydrogeologické podmínky minerálních vod a pramenů. Druhý svazek 
je možno považovat za tehdy jedinou publikaci na světě, která se za-
bývala hydrogeologicky minerálními vodami. Přes významný rozvoj 
hydrogeologie je možno i dnes považovat obě publikace za základní 
informaci pro hydrogeologická řešení problematiky využívání pod-
zemních a minerálních vod. Dva svazky knih doplnil i třetí svazek, 
věnovaný hydrogeologii ložisek nerostných surovin. Hynie však 
publikaci nemohl dokončit, poněvadž zemřel v roce 1968. Dokončili 
ji Vladimír Homola a Stanislav Klír [13]. 

Ve třicátých letech minulého století zahájil Státní hydrologický 
ústav shromažďovat data o české křídové pánvi, v níž jsou největší 
zásoby podzemní vody v ČR. Sestavovala se edice Podzemní vody 
a prameny v rámci Vodopisu Československé republiky koncipova-
ném podle map 1 : 75 000. Výsledky byly shromážděny v publikaci 
Františka Podvoleckého, který byl hlavním řešitelem úkolu [14]. 

Od třicátých let byl realizován rozsáhlý monitoring hladin pod-
zemní vody pro připravované stavby. Od roku 1933 se jednalo pře-
devším o připravovaný projekt kanálu Odra–Dunaj. Ačkoliv stavba 
nebyla realizována, část vybudované monitorovací sítě byla zařazena 
v roce 1951 do státní monitorovací sítě a je využívána dosud. V le-
tech 1937–1940 byl v rámci průzkumu pro budování jímacích území 
v české křídě realizován monitoring 250 vrtů a pramenů. Část těchto 
monitorovacích objektů byla rovněž zařazena v roce 1951 do státní 
monitorovací sítě. Výsledky monitoringu byly vstupními podklady 
pro projekci velkých jímacích území. Dodnes slouží pro studium 
režimu podzemních vod a jako podklady pro prognózy hladin pod-
zemní vody. Bylo rovněž rozvíjeno technické řešení vlivu staveb, 
zejména vodohospodářských staveb na režim podzemních vod. Prof. 
Zdeněk Bažant navrhl v roce 1938 konstrukci hydrodynamických 
sítí proudění podzemní vody v okolí vodních staveb [15]. 

Velký rozvoj hydrogeologie začal po roce 1945. Vznikly nové 
podniky, které vlastnily vrtné soupravy, čerpací techniku a labo-
ratoře. Z nich se postupně oddělovaly podniky, které se zabývaly 
hydrogeologickým a inženýrsko-geologickém průzkumem. Prvním 
krokem pro rozvoj hydrogeologie bylo sjednocování geologické do-
kumentace. Na počátku převládal průzkum s cílem vyhloubit vrty 
pro odběr podzemní vody pro zásobování. Hydrogeologický průzkum 
začal postupně přecházet na etapy: vyhledávací průzkum, předběžný 
průzkum a podrobný průzkum.

Na konci padesátých let byla zahájena příprava hydrogeologické 
rajonizace, která byla významným krokem v přípravě, plánování 
hydrogeologického průzkumu, evidenci a bilanci zdrojů a jejich 
využití. První rajonizace členila území. První zakreslení hydrogeolo-
gických rajónů a struktur do map bylo v roce 1959 společným dílem 
Zimy a Vrby [16]. Teoretické principy rajonizace, podle kterých 

v budoucnu probíhal regionální hydrogeologický průzkum, a které se 
v podstatě zachovaly i v dalších verzích rajonizace, zpracoval Vrba 
v roce 1965 [17]. Hydrogeologický rajón byl definován jako geologic-
ky a tektonicky konzistentní území se stejnými hydrogeologickými 
podmínkami, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Rajony byly 
zakresleny nejdříve v mapách 1 : 500 000 [18] a později v měřítku 
1 : 200 000. V hydrogeologických mapách 1 : 200 000 byly zakresleny 
jak hydrogeologické, tak i hydrochemické údaje a byly doplněny 
rovněž geologické řezy. Součástí map byly vysvětlivky vydané ve 
zvláštní příloze, které byly nedílnou součástí map. Obsahovaly po-
pis přírodních poměrů, přehled geologických a hydrogeologických 
poměrů, hydraulické vlastnosti hornin, pohyb pozemních vod, jejich 
chemismus, využití a zásady jejich ochrany. Jetel a Krásný zavedli 
nový regionální parametr propustnosti, umožňující regionální hod-
nocení hydraulických vlastností hornin [19, 20]. 

V roce 1967 byla zřízena Komise pro klasifikaci zásob ložisek 
nerostných surovin při předsednictvu vlády (KKZ). Subkomise ko-
mise KKZ pro klasifikaci zásob podzemní vody schvalovala všechny 
zprávy o průzkumu pro odběry podzemní vody větší než 30 l/s. Ta 
registrovala všechny zdroje podzemní vody včetně využitelného 
množství, které se staly součástí vodní bilance od roku 1970. Hyd-
rologická bilance podzemních vody hodnotí zákonitosti oběhu a re-
žimu podzemních vod v přírodním prostředí. Bilance využitelných 
množství podzemních vod hodnotí podzemní vody jako zdroje, jejich 
využitelnost, kapacitu, jakost a technické podmínky jejich využití 
a ochrany. Vodohospodářská bilance podzemních vod porovnává 
údaje o využitelném množství s odběry a stanoví úroveň současného 
nebo dosažitelného stupně využití zdrojů. Ve druhé polovině šede-
sátých let byly zahájeny rozsáhlé hydrogeologické průzkumy zásob 
podzemní vody. Tyto tzv. regionální hydrogeologické průzkumy 
stanovovaly využitelná množství podzemní vody, která schvalovala 
subkomise pro klasifikaci zásob podzemní vody. Byly vymezeny 
nadějné a méně nadějné oblasti pro využívání podzemní vody. 

Regionální hydrogeologické průzkumy byly doprovázeny význam-
ným rozvojem hydrogeologických metod. Je velmi obtížné popsat 
všechny vyvinuté metody, nicméně alespoň stručně jsou uvedeny 
některé metody. V prvé řadě je nutno uvést metodické příručky pro 
hydrodynamické zkoušky ve zvodních metodami neustáleného prou-
dění a stanovení hydraulických parametrů a okrajových podmínek. 
Využití počítačů významně usnadnilo hydraulické výpočty. Prav-
děpodobně první stanovení hydraulických parametrů na počítači 
se uskutečnilo v roce 1964 ve společnosti Geotest Brno. Využitelná 
množství podzemní vody se zpočátku stanovovala analytickými řeše-
ními rovnic hydrauliky studní na principu superpozice. Byly rovněž 
vyvinuty metody analogie, založené na analogii proudění podzemní 
vody přes jiná prostředí, jako byly elektrické modely, kuličkové nebo 
štěrbinové modely [21]. Základy teorie proudění podzemní vody 
a analytická řešení pro vodní hospodářství byly předmětem knihy 
autorů Hálek a Švec [22], která byla přeložena do angličtiny v roce 
1979 a vydána holandským nakladatelstvím Elsevier.

Paralelně s hydraulickými analytickými metodami byly vyvíjeny 
hydrologické metody. Karel Kliner a Miroslav Kněžek zpracovali 
metodu na stanovení odtoku podzemní vody separací hydrogramu 
povrchových toků zvodní s volnou hladinou, které jsou v hydrau-
lické spojitosti s povrchovým tokem. Metoda spočívala ve využití 
stochastických a genetických přístupů založených na kolísání hladi-
ny podzemní vody a průtoků v povrchovém toku [23]. Dlouhodobý 
systematický monitoring hladin podzemní vody a pramenů, který byl 
zahájen v roce 1951, se postupně rozvíjel v dalších letech, zejména 
v letech 1965–1974 v rámci Mezinárodní hydrologické dekády. Ja-
roslav Vrba a Milan Vrána navrhli koncepci monitoringu hlubokých 
zvodní [24]. Celková hustota monitorovacích sítí podzemní vody 
tehdy dosáhla jeden monitorovací objekt na 42 km2, přičemž jeden 
monitorovací vrt připadl na 66 km2 a jeden pramen na 113 km2. 

Průzkum chemismu podzemních vod je nedílnou součástí hydro-
geologických průzkumů. Vedle průzkumu vhodnosti kvality podzem-
ní vody pro zásobování pitnou vodou a zjišťování kontaminace, byla 
řešena i chemická rovnováha v přírodním systému voda – hornina 
– atmosféra, kterými se zabýval zejména Tomáš Pačes [25, 26]. Na 
konci šedesátých let začal Jan Šilar měřit radiouhlíkovou aktivitu 
v podzemní vodě pro stanovení stáří podzemních vod, které je vstup-
ním údajem pro studium vertikální hydrochemické zonálnosti [27]. 

Souběžně s rozvojem metod hydrogeologického průzkumu zdro-
jů podzemní vody pro zásobování, se zaměřily ve druhé polovině 
šedesátých let hydrogeologické práce na ochranu podzemních vod. 
Miroslav Olmer zhotovil mapy potenciální kontaminace s vyzna-
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čením míst s velkým rizikem kontaminace objektů a ploch. Milan 
Vrána sestavil mapy ochrany prostých podzemních vod ČR v mě-
řítku 1 : 500 000 [28]. Mapy vymezovaly území s diferencovanými 
stupni ochrany hydrogeologických rajonů a ochranných pásem vod-
ních zdrojů. Vysvětlující text k mapám hodnotil využitelné zásoby, 
stávající jímací území a výhledy perspektivních míst pro odběry 
podzemní vody a charakteristiky zdrojů znečištění. Podrobnějším 
nástrojem pro ochranu podzemních vod byly mapy zranitelnosti 
v měřítku 1 : 200 000, které byly vydávány na počátku sedmdesá-
tých let, které prezentovali Olmer a Řezáč [29]. Tyto doplňovaly 
existující sady geologických a hydrogeologických map. Vyznačovaly 
v nich zranitelnost, stupeň ochrany, hydrogeologické údaje z hyd-
rogeologických map jako na příklad směr proudění podzemní vody, 
rozvodnice podzemní vody a současné a budoucí odběry podzemní 
vody. V mapách bylo sedm tříd zranitelnosti a pět stupňů ochrany 
podzemních vod (na příklad ochrana celého území, částečná ochrana 
kolem jímacích území atd.). Definování stupně ochrany se liší od 
metod používaných v jiných zemích. 

Sanace kontaminovaných podzemních vod začala kolem roku 1970. 
Převládala problematika znečištění podzemní vody ropnými látkami. 
Kromě běžných hydrogeologických metod průzkumu kontaminova-
ných míst, se používalo pro vymezení kontaminačních mraků i vzor-
kování půdního vzduchu, při němž se využívalo těkavých vlastností 
kontaminantů. Výsledky mapování znečištěného půdního vzduchu 
upřesnily kontaminační mraky a tím bylo možno snížit počet moni-
torovacích vrtů a efektivněji navrhnout sanační objekty [30]. Odběry 
vzorků půdního vzduchu při průzkumu znečištění podzemní vody 
nebyly novou metodou hydrogeologického průzkumu. Čeští hydro-
geologové je používali při průzkumu minerálních vod na začátku 
šedesátých let. Při sanaci kontaminovaných podzemních vod se 
nejdříve odstraňoval zdroj znečištění, po němž se čerpaly kontamino-
vané podzemní vody a čistily se v terénních sanačních technologiích 
a současně se čerpala volná plovoucí fáze kontaminantů. Šíření konta-
minačního mraku zabraňovaly hydraulické bariéry, z nichž se rovněž 
čerpala a následně čistila kontaminovaná podzemní voda, zasakování 
vyčištěných vod, případně kombinace obou. Nejrozsáhlejší znečištění 
podzemní vody ropnými látkami ve Slovnaftu Bratislava začal řešit 
v roce 1971 Geotest Brno. Na počátku sanačních prací dosáhl konta-
minační mrak volné plovoucí fáze ropných látek 4,2 km2 s průměrnou 
mocností 24 cm a rozpuštěných a emulgovaných ropných látek 18 km2 
a zastihl II. vodní zdroj Bratislavy s vydatností 1 200 ls-1, který musel 
být odstaven [31]. Na počátku sanace byla vytvořena hydraulická 
bariéra, při jejímž provozu byly odlučovány volné plovoucí ropné 
látky a rozpuštěné a emulgované ropné látky byly čištěny v sanačních 
technologiích (metoda pump and treat). 

Od sedmdesátých letech se začaly realizovat průzkumy pro sklád-
ky domovního i průmyslového odpadu a průzkumy pro ochranná 
pásma vodních zdrojů. Proběhly hydrogeologické průzkumy spojené 
jak s podzemními stavbami, tak i pro odvodňování výkopů staveb-
ních jam. Tři rozsáhlé hydrogeologické průzkumy řešily vzájemné 
ovlivnění důlních a minerálních vod v sokolovské pánvi (ochrana 
karlovarských minerálních vod) [32], chebské pánvi (ochrana mi-
nerálních vod ve Františkových lázních) a teplické pánvi (ochrana 
termálních a minerálních vod). Při průzkumech byly realizovány 
rozsáhlé vrtné práce, dlouhodobé čerpací zkoušky a kvalitativní 
a kvantitativní monitoring. Byly zaváděny nové metody hodnocení 
a interpretace průzkumů, jako například hydrogeochemická hod-
nocení v sokolovské pánvi [32]. Po roku 1975 se rozvíjely metody 
pro stanovení využitelného množství podzemních vod a využití 
matematického modelování. Po roku 1990 převládá 
sanace starých ekologických zátěží. 

Uvedené údaje o rozvoji hydrogeologie na našem 
území jsou jen stručným nástinem celé řady výzkumů 
a průzkumu a nemohou zdaleka pokrýt všechny. Svěd-
čí o tom, že na našem území vznikala celá řada metod, 
které nás řadí mezi státy s vyspělou hydrogeologií.
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jak lépe zacházet s vodou

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství za fi nanční podpory Nestlé. Partneři soutěže:
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Váňa, M. 1/VTEI1
Vejmelková, D. 1/1

Vencelides, Z. 6/VTEI6
Veverka, M. 366/11
Vinklárková, D. 8/1
Vizina, A. 1/VTEI4, 4/VTEI4
Vondrka, A. 234/7
Vonka, M. 4/VTEI5
Vrba, J. 399/12

Vyšvařil, M. 226/7

wanner, J. 1/1

Zajíček, A. 274/8
Zbořil, R. 140/5, 144/5
Zumr, D. 373/11

Děkujeme všem autorům i recenzentům za čas, který v uplynulém roce věnovali tomu, aby 
články měly vysokou odbornou úroveň. Musíme také zmínit nezištnou práci, kterou časopi-

su věnují členové redakční rady. V neposlední řadě jsme zavázáni našim čtenářům a inzerentům 
– bez nich by časopis nemohl vycházet.

Upozorňujeme, že na www.vodnihospodarstvi.cz do rubriky Ročníky jsme doplnili celý ročník 
2013.

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně 
zve na 

Juniorstav 2014
16. odborná konference doktorského studia 
proběhne dne 30. 1. 2014 v Brně.

Součástí konference je i sekce Vodní hospodářství 
a vodní stavby.

Uzávěrka přihlášek je 15. 12. 2013

Informace podá Ing. Miloslav Tauš: 
541 147 721, taus.m@fce.vubr.cz,  
http://juniorstav2014.fce.vutbr.cz.
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Významné vodohospodářské akce v roce 2014
6. 2. Analytická chemie a životní prostředí. Ústí nad Labem.  
Info: jarda@hovorka.cz.
22. 3. Světový den vody. Praha. Info: iva.ornova@volny.cz.
8.–9. 4. Nové metody a postupy při provozování ČOV. 19. ročník. 
Moravská Třebová. Info: novotnaj@vhos.cz.
20.– 21. 5. XXIX. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.  
Info: iva.kupecka@seznam.cz.
21.–22. 5. Hydrochemie. Bratislava. Info: hucko@vuvh.sk.
22. 5. Krajinné inženýrství 2014. Praha. Info: vokurka@fsv.cvut.cz.
26.–29. 5. Pitná voda. Tábor. Info: natasa@volny.cz.
25.–26. 6. KALY A ODPADY 2014. Brno. Info: czwa@czwa.cz.
10.–12. 6. AQUA 2014. Trenčín. Info: masarykova@expocenter.sk.
24.–26. 6. Priehradné dni. Starý Smokovec. Info: marian.miscik@
svp.sk.
2.–5. 9. XIV. hydrogeologický kongres. Liberec.  
Info: kongres2014@tul.cz.
2.–3. 10. Městské vody. Velké Bílovice. Info: mestskevody@ardec.cz
21.–24. 10. Odpadové vody 2014. Vysoké Tatry.  
Info: igor.bodik@stuba.sk
Říjen: Říční krajina. Brno. Info: david.pithart@daphne.cz.
Listopad: Vodní toky. Hradec Králové. Info: plechata@vrv.cz
Prosinec: Vodohospodáři a ekologové: hledání shody.  
Info: vokurka@fsv.cvut.cz.

Aby přehled akcí byl co nejpřehlednější, prosíme všechny 
organizátory různých konferencí, seminářů, školení apod. týkajících 
se vodního hospodářství, aby nám o nich dali vědět na stransky@
vodnihospodarstvi.cz



Svědectví doby

Koncem října 2013 proběhl v hlavní zasedací síni Senátu seminář 
věnovaný hlavně možnostem vybudovaných nádrží ovlivnit extrémní 
povodně. Zřejmě byl reakcí na některé negativní názory na funkci 
nádrží na Vltavě při povodni v červnu 2013. Zájem byl velký, sál 
byl plný.

Na semináři byly předneseny zasvěcené odborné příspěvky vodo-
hospodářů – zástupců ministerstva zemědělství, pracovníci Povodí 
Vltavy, státní podnik, poskytli prohloubený pohled na zvláštnosti 
poslední povodně v povodí (nejvíce zasáhla širší oblast nádrže Orlík). 
Diskuse byla spíš skromná, přesto iniciátoři semináře, zejména Svaz 
obcí ČR a Povodí Vltavy, mohli mít dobrý dojem z celkového přínosu 
akce. Dlouhodobá zkušenost jim však musí napovídat, že politické 
aspekty problematiky povodňového ohrožení vystoupí do popředí při 
každé další povodni, bez ohledu na bohaté zkušenosti, které máme 
s tímto jevem v posledních letech.

Pár dnů před tímto „povodňovým“ seminářem v Senátu se mi 
náhodou dostal do ruky sborník z konference o Vltavské kaskádě, 
která se uskutečnila v roce 1956 (tedy před 57 roky) ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském v Praze. Z příspěvků ve sborníku stojí za 
pozornost mnoho konkrétních údajů a hodnotících stanovisek, včetně 
těch, které se vztahují k povodňovému ohrožení Prahy a dolní Vltavy 
a k retenční schopnosti kaskády.

Zásadní v tomto směru je sdělení, že v rámci komplexního řešení 
kaskády nebylo reálné sladit požadavky energetiky a nadlepšování 
průtoků s potřebami ochrany před povodněmi. Pokud by měl být 
splněn požadavek na míru blízkou plnému vyloučení povodňového 
rizika na dolním úseku Vltavy, bylo by nutno věnovat všechny užit-
kové prostory nádrží (včetně těch, které se nerealizovaly) retenční 
funkci (O. Vitha).

A. Bratránek uvedl, že naše veřejnost mívá často velmi nesprávnou 
představu o možnostech ochrany před povodněmi vltavskými nádr-
žemi. Zveřejnil odhad, že pro vysokou míru ochrany Prahy před 
povodněmi by byl nutný celkový retenční objem 1,5 miliardy m3 

– včetně potřebných objemů na Berounce (tu zvlášť hodnotil jako 
nebezpečnou) a Sázavě.

Zastával názor, že zvětšení míry ochrany Prahy z původní pětileté 
na dvacetiletou je významným přínosem, což je možno zajistit vyme-
zením ochranného prostoru 50 milionů m3 v nádržích Orlík a Slapy 
s tím, že dalších 10 až 20 milionů m3 je možno uvolnit včasným vy-
pouštěním – s využitím hydrologických předpovědí. Vycházel přitom 
z vyhodnocení tehdy známých povodňových epizod na Vltavě, včetně 
těch z roku 1890 a 1954.

V přijatých závěrech z konference se zdůrazňuje potřeba urychleně 
zřídit systém hlásné a předpovědní služby a doporučuje se zpraco-
vání komplexní studie o ochraně Velké Prahy před povodněmi. V ní 
měly být posouzeny reálné možnosti vytvoření dalších ochranných 
prostorů hlavně na Berounce, Sázavě, popř. Otavě – a hledána další 
opatření pro dosažení stavu odpovídajícího významu hlavního města.

Diskuse na konferenci byla bohatá, často se upozorňovalo na po-
tenciální rizika v budoucím provozu, potřebu dalších opatření atd. 
– v době, kdy „se nosily“ hlavně budovatelské úspěchy.

Srovnávat obě jednání by asi nemělo smysl. Více než padesátiletý 
odstup, různé výchozí podmínky, kvalitativně odlišná úroveň poznání 
z provozu a také výrazný pokles autority odborných argumentů ve 
srovnání s tlaky médií a politickými stanovisky – to jsou skutečnosti.

Jako sdělení zásadního významu je však třeba chápat již tehdy 
formulované informace vodohospodářů o omezených možnostech 
nádrží Vltavské kaskády ochránit Prahu a oblast dolní Vltavy před 
povodněmi. Přitom tehdy účastníci konference nemohli tušit, že dal-
ších téměř padesát let bude z hlediska velkých povodní útlumové a po 
něm naopak nastoupí častý výskyt povodňových extrémů. Čerstvou 
zkušeností pro ně spíš byla červencová povodeň v roce 1954.

Źe to dnešním vodohospodářům nijak nepomůže, je zřejmé. Dnes 
kdokoliv může požadovat výrazné trvalé vyprázdnění některé z ná-
drží, výrazně zvětšit ochranný prostor na Orlíku, omezit nadlepšování 
minimálních průtoků (bez jakékoliv úvahy o možných dopadech, 
s argumentací, že vodohospodáři suchem „straší“). Odolat takovým 
tlakům zřejmě bude vždy náročné, i nákladné. Jako svědectví doby 
to naopak význam mít může – tím spíše, že nádrže a přehrady jsou 
dílem generací, které si snad lépe než my dnes uvědomovaly, že tato 
díla budou sloužit po staletí.

V. Broža



Děkujeme našim obchodním partnerům 
a spolupracovníkům za projevenou důvěru 

a dobrou spolupráci v roce 2013.

Do nového roku 2014 
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Nabízíme komplexní dodávky a služby 
v oblasti čištění odpadních vod:

Předprojektová příprava 
Zpracování projektové dokumentace na všech úrovních

Aerační systémy
Stabilizace a hygienizace kalu čistým kyslíkem

Intenzifi kace a rekonstrukce ČOV
Dodávky kompletní technologie ČOV
Kontejnerové čistírny odpadních vod

Doplňkové zařízení ČOV
Konzultační a inženýrské služby

Komplexní záruční a pozáruční servis

Jílová 1550/1
787 92 Šumperk

tel.: +420 583 310 111 
fax:  +420 583 310 239

covobchod@fortex-ags.cz   •   www.fortex.cz
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