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Svoboda je poznaná nutnost

Tuto Marxovu definici svobody známe asi jen my starší, co jsme byli 
nuceni navštěvovat hodiny marxismu-leninismu na vysoké škole. No 
ale proč ten nadpis? Jak jsem psal v úvodním slově minulého čísla, 
zvažujeme další směrování časopisu. Byl jsem rád, že se ozvalo tolik 
čtenářů se svými komentáři. Dva názory přinášíme uvnitř časopisu. 
Oba jsou spíše skeptické k záměru upřednostnit vědeckost časopisu 
oproti jeho technickému a praktickému zaměření. Není tomu proto, že 
bych tyto názory upřednostňoval, důvodem je to, že zkrátka názor/y 
podporující SCOPUSování nebo dokonce IMPAKTování mi zatím 
nepřišel/y. Trochu mě to překvapilo. Znám totiž plno odborníků (brr, 
já to slovo odborník poslední dobou nějak nemám rád), tak tedy znám 
zkrátka hodně lidí, jež ctím a vážím si jich pro jejich názory, kteří 
mají rozumné argumenty pro to, aby časopis měl za cíl zvýšit svoji 
vědeckost. Doufám proto, že budou reagovat na názory pánů Kvítka 
a Kožíška. Věřím, že z toho může vzniknout mnoho zajímavých pod-
nětů, které bude stát za to poslat Radě vlády pro vědu a výzkum, jak mi 
doporučil kolega Kvítek. Snad tam jsou lidé rozumní a vnímaví (kde 
jinde, než v instituci, která má na starost vědu a výzkum, by takoví lidé 
měli být?), pak by snad z toho mohli i vyvodit nějaké obecné závěry.

Ale nyní k našemu časopisu. Snažil jsem se spíše naslouchat, popří-
padě číst a méně mluvit. Výsledkem je, že ve mně začíná převažovat 
pocit, že je třeba se pokusit o SCOPUSování. Co to znamená? Jsem 
pořád přesvědčen, že tištěná podoba Vodního hospodářství by měla 
zachovávat zhruba dosavadní poměr recenzovaných článků, nerecen-
zovaných sdělení, firemních prezentací a inzerce, pokud má zůstat 
ekonomicky soběstačná a pro širokou čtenářskou obec přitažlivá. To je 
však v protikladu s tím, aby tato podoba byla SCOPUSována. Proto tiš-
těnou formu Vodního hospodářství se svým ISSN rozšíříme o virtuální 
Vodní hospodářství s vlastním ISSN číslem (konzultoval jsem to a jde 
to), které bude každý měsíc zavěšeno na www.vodnihospodarstvi.
cz. A jen toto virtuální Vodní hospodářství požádá o SCOPUSování. 
Na virtuálním Vodním hospodářství budou zavěšeny všechny a jen 
recenzované příspěvky, které budou nejdříve otištěny v tištěném Vod-
ním hospodářství. Navíc by se tam mohly objevit i články, které jsou 
sice kvalitní, ale určené jen pro úzký okruh čtenářů. V tištěné podobě 
by byl uveřejněn jen obsáhlejší souhrn. Tento způsob prezentace by 
byl i finančně průchodnější než drahý tisk. Tato virtuální část bude 
volně a průběžně přístupná. Je to ostatně jedna z podmínek zařazení 
do systému hodnocení SCOPUS. Přiznám se na rovinu: doufám, že 
to nebude velký důvod k odhlašování tištěné verze. 

V druhé části tištěného Vodního hospodářství by byly články 
nerecenzované, firemní prezentace, inzerce apod. Toto uspořádání 
však vyžaduje, aby stránky nebyly číslovány průběžně, nýbrž aby 
každé nové číslo začínalo být stránkováno od čísla jedna, jak to má 
například VTEI. O to ISSN lze požádat, až na webu budou zavěšeny 
alespoň dvě tři čísla. Ono těch změn je (pozorný čtenář si jich jistě 
i všiml) a bude více. Je možné, že ne všechno se hned napoprvé podaří. 
Tak prosíme o shovívavost a trpělivost a za držení palců a zachování 
přízně budeme také povděčni.

Ten proces SCOPUSování je dlouhodobá záležitost. Ale dobrá 
zpráva pro autory. Pokud do systému SCOPUS budeme zařazeni (a já 
doufám, že ano, jinak bych do toho nešel), pak SCOPUSové ohod-
nocení získají všechny články v časopise uveřejněné dva roky před 
datem zařazení do systému SCOPUS.

Vězte, že asi jiné cesty v dlouhodobém horizontu deseti dvaceti 
let není. Za těch deset let bych už mohl užívat důchodu, tak bych si 
mohl říci, co mi je do toho, co bude POTOM? Důležité je TEĎKA! Jde 
mi však o časopis. To je ta poznaná nutnost!

Ing. Václav Stránský

PS: Pořád ještě je možné vyplňovat dotazník ohledně současného 
postavení a budoucího směrování časopisu na www.vodnihospodar-
stvi.cz
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Využití GIS 
a distribuovaných 
srážko‑odtokových modelů 
v odhadu hydrologických 
parametrů malých povodí. 
Případová studie 
z NP České Švýcarsko 
a Jetřichovického potoka
Vladimír Fárek, Jan Unucka, Veronika Říhová, Radek Pallós

Abstrakt
Malá povodí jsou důležitými zdrojnicemi vody nejen za extrém‑

ních odtokových fází. Přesto právě během extrémních hydrosynop‑
tických situací je nutné znát anebo alespoň odhadnout produkci od‑
toku z těchto oblastí. Toto je úkol, se kterým se potýká hydrologická 
prognóza a povodně z let 2009–2013 nutnost studia těchto povodí 
jen zdůraznily. Tato případová studie se zabývá malými povodími 
v NP České Švýcarsko, jmenovitě Červeným, Jetřichovickým a Kout‑
ským potokem, dále pak Dlouhou, Suchou a Jetřichovickou Bělou. 
Tato povodí charakterizuje extrémní reliéf skalních měst a absence 
monitorovací sítě. 

Pro morfometrické a hydrologické analýzy byly využity programo‑
vé prostředky GIS, jako jsou ESRI ArcGIS, GRASS GIS a SAGA GIS. 
Následně byly vybudovány plně distribuované modely v SIMWE 
a MIKE SHE. Výsledky z dosavadních etap řešení prezentuje tento 
článek.

Klíčová slova
NP České Švýcarsko – distribuované srážko-odtokové modely – MIKE 
SHE – GRASS GIS – SAGA GIS 

Úvod
Stanovení hydrologických charakteristik a následné predikce prů-

toků za povodňových epizod na malých povodích, která jsou navíc 
méně vybavená staniční sítí, jsou důležité nejen v kontextu hydrolo-
gické prognózy, ale i proto, že jakkoliv jsou tato povodí často méně 
významná z vodohospodářského hlediska, 
stávají se stejně často zdrojovými oblastmi 
zvýšených hodnot odtoku na povodích vyš-
šího řádu, popř. se přímo v těchto povodích 
odehrají rychlé kulminace z povodní z kon-
vektivních i stratiformních srážek včetně 
možných ničivých dopadů na přírodu i socio-
ekonomické aktivity člověka. Proto je žádoucí 
tato povodí a jejich charakter analyzovat co 
nejpřesněji. 

Analýza a stanovení vybraných hydrologic-
kých parametrů těchto povodí se poté nutně 
odehrává za pomoci GIS a hydrologických 
modelů, které umožňují nejen prostorové 
analýzy morfometrických (sklony svahů, 
orientace, vertikální a horizontální křivosti 
apod.), ale i hydrologických parametrů povo-
dí (např. prostorová distribuce odtokového 
součinitele, hodnot CN křivek apod.). Dalším 
krokem, který již míří k podpoře hydrologické 
prognózy, je pak budování či parametrizace 
srážko-odtokových modelů. 

Fenoménem tvorby srážko-odtokových mo-
delů na tzv. neměřených (angl. ungauged) po-
vodích se systematicky zabýval zejména [23], 

popř. [2, 3, 4]. Využitím plně distribuovaných modelů nejen v těchto 
podmínkách se intenzivně zabýval [21, 1]. Protože jsou tato povodí 
zejména v pohraničních oblastech situována na lesním půdním fondu, 
lze také v tomto kontextu zmínit práce [11, 6, 18]. V tomto článku autoři 
prezentují výsledky z dosavadních etap řešení – tzn. terénní průzkum, 
prostorové analýzy pilotních povodí v GIS a distribuované srážko-od-
tokové modelování. Další fáze bude zejména parametrizace a verifikace 
srážko-odtokových modelů (např. retenční křivky, revize Manningových 
koeficientů a batymetrie koryt) pomocí terénního měření.

Zkoumaná oblast
Zkoumané povodí Jetřichovického potoka se nachází v centrální 

části Národního parku České Švýcarsko u hranic s Německem (obr. 1). 
Z hlediska geomorfologického členění je zkoumaná oblast součástí 
provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorská soustava, 
oblast Krušnohorská hornatina, celek Děčínské stěny. Je součástí 
hydrogeologického rajonu 4660 – Křída Dolní Kamenice a Křinice. 
Číslo hydrologického pořadí (ČHP) dílčího povodí je 1-15-01-0120. 
Nejvyšší nadmořská výška povodí (odvozená z DEM) činí 487 m n. 
m., střední nadmořská výška povodí je 335 m n. m., nejnižší nadmoř-
ská výška povodí (ústí do Křinice v oblasti Zadních Jetřichovic) činí 
243,7 m n. m. Plocha povodí odvozená z DEM pomocí r. watershed 
činí 13,75 km2. Výškové poměry povodí ve vztahu k ostatním povodím 
Národního parku České Švýcarsko znázorňuje graf 1 (hypsografické 
křivky hlavních povodí NPČS). Povodí je tvořeno svrchno-křídovými 
pískovcovými sedimenty, usazenými na starém podloží krystalinic-
kých ortorul východního okraje krušnohorské jednotky. Reliéf je pak 
tvořen kvádrovou strukturou turonských pískovců, jejímuž formování 
přispěla vulkanická činnost během terciéru. Kromě postupně 
obnažovaných, původně podzemních vulkanických výplní, je reliéf 
formován vulkanickými elevacemi, které přispívají k jeho vertikální 
zonalitě. Z velkých struktur dominují strukturní plošiny a kaňony 
(zejm. Labe, Kamenice, Křinice). Pro oblast je charakteristický výskyt 
kolmých skalních stěn, abri, skalních věží a plošin. Dna soutěsek 
a roklí jsou zpravidla vlhká, se sníženou insolací a výskytem mrazo-
vých kotlin. Zkoumané povodí je v podstatě zcela pokryto převážně 
jehličnatými lesy s redukovaným bylinným patrem, u nichž cílenými 
lesnickými zásahy dochází k postupné přeměně na lesy smíšené. 
Vzhledem k malému spádu údolnic roklí i značné propustnosti pod-
loží mají povrchové toky často efemerní, nespojitý charakter. Podle 
typologie lze zkoumané segmenty zařadit do skupin 1.1 Pramenná 
oblast lesní, 1.6 Pramenná oblast mokřadní, slatinná a rašeliništní, 2.1. 
Přirozená podhorská bystřina – lesní trať a 2.4 Přirozená podhorská 
bystřina – skalní trať, rokle [19]. Krom samotné morfologie údolnic 
a tvarů koryt hrají podstatnou roli ve formování odtoku a následně 
tvaru hydrogramu i parametry inundace. Toto se autorský kolektiv 
snažil zohlednit kombinací srážko-odtokového modelu MIKE SHE 
s hydraulickým modelem MIKE 11. Základní charakteristiky zájmo-
vých povodí ilustruje tab. 1.

Obr. 1. Přehledová mapa zájmových povodí
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Základní principy modelování 
povrchového odtoku

Povrchový odtok vzniká překročením infil-
trační kapacity půdy (angl. infiltration excess 
– Hortonův odtok), překročením retenční 
kapacity – odtok ze saturace (angl. satura-
tion excess – Dunneho odtok) a opětovnou 
exfiltrací vody v nižších částech svahu (angl. 
return flow) [3]. Pomocí různých algoritmů se 
z digitálního výškového modelu území (dále 
DEM) získávají parametry Flow direction 
(dále FD) – směr odtoku a následně Flow 
accumulation (dále FA) – akumulace odtoku. 
FD určuje způsob, směr jakým je uskutečněn 
odtok z buňky do další/dalších níže polo-
žených buněk a globálně tak modeluje tok 
materiálu terénem. Takto lze hovořit o cestě, 
dráze odtoku – flow path. FA potom určuje, 
kolik buněk je odvodňováno přes konkrétní 
buňku. Protože jsou buňky navzájem spojené, 
lze určit kumulativní množství materiálu, 
který projde každou buňkou. V principu se 
FD určuje dvěma skupinami metod:
• SFD – Single flow direction – každá buňka 

má odtok pouze do jedné sousední, níže 
umístěné buňky;

• MFD – Multiple flow direction – odtok 
z buňky je umožněn do více níže položených buněk, disperzní 
odtok.
FD je řešen v rastru 3 x 3 buňky a oba principy (MFD a SFD) jsou 

řešeny řadou algoritmů. 
Nejjednodušším je SFD algoritmus D8, kdy je odtok realizován 

do jedné z 8 sousedních buněk s nejvyšším rozdílem výšek (∂z). 
Diagonální buňky jsou násobeny √2, aby byla kompenzována jejich 
nižší hodnota. U varianty RhoD8 je diagonálním buňkám přiřazová-
na pseudonáhodná hodnota (s průměrem √2), u varianty D∞ je pak 
odtok umožněn do jedné buňky, ale v (relativně) jakémkoliv úhlu 
(0–360˚). U MFD algoritmů je odtok pomocí různých algoritmů rea-
lizován do více buněk, zpravidla dle váhy vycházející z míry jejich 
∂z vůči středové buňce. Od těchto základních principů je odvozena 
řada algoritmů i teoretických prací, implementovaných v různých 
SW (HEC-HMS, GRASS GIS, SAGA GIS, uDig, ESRI ArcGIS, DHI 
MIKE SHE). V momentě, kdy je uspokojivě realizován rastr se směry 
a akumulacemi odtoků, tzv. local drain direction map, je možné pro 
získání reálného odtoku vynásobit buňky příslušnými akumulační-
mi operátory. Ty podle použitého SW různými postupy a za použití 
řady rovnic (např. SCS-CN, Green-Ampt, Saint Venant, Muskingum, 
Manning apod.) popisují a vyčíslují zbylé skupiny dat. 

Metodika, použité programové prostředky GIS 
a hydrologického modelování

Mezi využité programové prostředky patřily ESRI ArcGIS, GRASS 
GIS, SAGA GIS na úrovni geografických informačních systémů, na 
úrovni hydrologických modelů pak plně distribuované srážko-odtoko-
vé modely SIMWE, HEC-HMS, MIKE SHE a hydraulický model MIKE 
11. Detailní popisy jednotlivých programových balíků lze nalézt na 
stránkách výrobců či vývojářských komunit v případě open source 
SW GRASS GIS a SAGA GIS. Dílčí popisy těchto nástrojů ve vztahu 
k tomuto typu analýz diskutuje i autorský kolektiv, např. [7, 20]. Dů-

Název povodí Hydrologické pořadí Hypsometrický integrál Meltonův index Plocha  
[ha]

Střední výška  
[m n. m.]

Lesnatost  
[%]

Červený potok 1-15-01-0100-0-00 0,566 0,084 783,4 388,3 99,5

Suchá Bělá 1-14-05-0260-0-00 0,535 0,249 252,5 378,7 99,2

Jetřichovická Bělá 1-14-05-0200-0-00 0,349 0,085 12,0 291,0 99,0

Jetřichovický potok 1-15-01-0120-0-00 0,377 0,066 1377,0 335,5 99,5

Koutský potok 1-14-05-0220-0-00 0,435 0,120 558,0 289,7 97,0

Dlouhá Bělá 1-14-05-0260-0-00 0,432 0,156 797,5 313,2 98,1

Grosser Zschandbach - 0,423 0,118 978,4 350,4 95,2

Bílý potok 1-14-05-0080-0-00 0,578 0,109 435,7 419,5 79,0

Kachní potok 1-14-05-0240-0-00 0,343 0,209 484,4 316,7 92,3

Tab. 1. Základní charakteristiky pilotních povodí

ležitým faktorem využití plně distribuovaných srážko-odtokových 
modelů je právě možnost distribuce hydrologických parametrů povodí 
pro jednotlivé buňky rastru – tzv. gridu v GIS a výpočetního gridu (sítě, 
angl. grid či mesh) v rámci schematizace srážko-odtokového modelu. 
Je zjevné, že prostorová přesnost je pak primárně dána velikostí těchto 
buněk. Jedním ze zásadních faktorů (i s přihlédnutím k problematice 
tzv. extrémního reliéfu) je existence kvalitního digitálního modelu 
terénu (DMT), respektive reliéfu (DMR). Pro zájmové území byl 
využit DMR získaný laserovým skenováním pilotního území (tzv. 
LiDAR) o rozlišení 1 x 1 m. Takový vstupní DMR je předpokladem 
pro malou míru nejistoty vstupních dat o terénu, v podstatě se jedná 
o nejkvalitnější technologii získávání DMR pro tento typ studií a po-
dobné případové studie to potvrzují, viz např. [9]. Pro morfometrické 
a hydrografické analýzy pilotních povodí byly zvoleny nástroje ESRI 
ArcHydro a Spatial Analyst, morfometrické analýzy v GRASS GIS po-
mocí modulů r.terraflow, r.watershed, r.topidx a r.slope.aspect. V SAGA 
GIS byly provedeny další morfometrické analýzy jako hloubka a šířka 
údolí, vlhkostní index a index topografické konvergence. Detailnější 
dokumentaci výše uvedených analýz a konkrétních modulů lze nalézt 
na webových stránkách jednotlivých GIS platforem také v [10, 13, 
14, 15, 22]. Morfometrické analýzy a schematizace distribuovaných 
modelů SIMWE a MIKE SHE byly provedeny na všech zájmových 
povodích. Komplexní schematizace HEC-HMS a MIKE SHE i se sche-
matizací hydraulického modelu MIKE 11 pak byla provedena v této 
fázi výzkumu na povodí Jetřichovického potoka (obr. 2).

Srážko-odtokové modely HEC-HMS a MIKE SHE jsou stejně jako 
hydraulický model průmyslovými standardy FEMA/NFIP. Model 
SIMWE má pak zajímavý potenciál coby poměrně robustní nástroj 
plně distribuované simulace povrchového odtoku z příčinné srážky. 
Pro hydraulickou transformaci byla v modelech MIKE SHE/11 a HEC-
-HMS zvolena kinematická vlnová aproximace, dále metody Green-
-Ampt a lineární nádrže. 

vh 1/20142

Graf 1. Hypsografické křivky dílčích povodí Českého Švýcarska. SB – Suchá Bělá, DB – Dlouhá 
Bělá, KP – Koutský potok, JB – Jetřichovická Bělá, CP – Červený potok, JP – Jetřichovický potok



Výsledky na pilotním povodí 
Jetřichovický potoka

Obr. 3 znázorňuje výsledky analýz hloubek 
údolí povodí Jetřichovického potoka. Jedná se 
o výsledek morfometrických analýz v SAGA 
GIS. 

Vstupním předpokladem pro tuto analýzu 
bylo, že hloubka, šířka a sklon údolí ovlivňují 
velikost odtoku a tvar hydrogramu. Hloub-
ka údolí je pak také odrazem litologických 
a morfostrukturních aspektů povodí s tím, že 
v litologicky prakticky homogenním území 
je hloubka údolí zejména odrazem geomor-
fologické a erozní činnosti tekoucí vody, tzn. 
fluviální eroze. 

Spolu s dalšími analýzami, jako je definice 
rastru akumulace odtoku, SAGA vlhkostního 
indexu, topografického indexu [3] ad., lze 
potom odvodit „významnost“ jednotlivých 
částí pilotního povodí z hlediska produkce 
povrchového a popř. přímého odtoku. Tyto 
výsledky byly konfrontovány s výsledky 
simulací SIMWE a MIKE SHE/MIKE 11, což 
znázorňují obr. 4–6. 

Nižší hodnoty simulovaného povrchového 
odtoku v MIKE SHE (2,32 m3.s-1) jsou pravdě-
podobně projevem vyšší komplexnosti modelu, 
který na rozdíl od SIMWE (2,66 m3.s-1) uvažuje 
a simuluje i hypodermický a základní (podzem-
ní) odtok. Simulovaná srážko-odtoková epizoda 
byla ve všech případech epizoda 6/2013.

Obr. 7 pak znázorňuje závislost mezi hloub-
kou údolí vygenerovanou analýzou v SAGA 
GIS a časem koncentrace vygenerovaným 
v rámci preprocesingu HEC-HMS v ArcGIS. 
Koeficient determinace dosáhl hodnoty 0,23 
při zvolení všech buněk rastru, nikoliv jen 
samplovacích bodů. Pokud byly zvoleny sam-
plovací body v údolnicích metodou bufferu, 
hodnota regrese vzrostla na 0,71.

V tab. 2 lze nalézt srovnání výsledků simu-
lací modelů HEC-HMS, MIKE SHE a SIMWE 
ve srovnávacích bodech (obr. 2). Je patrné, 
že i když byly použity rozdílné programové 
prostředky HEC-HMS, MIKE SHE/MIKE 11 
a SIMWE a rozdílné metody a přístupy ke 
schematizaci, výsledky jsou srovnatelné 
a statisticky v dobré korelaci.

Diskuse
Z uvedených výsledků je patrné, že byla 

potvrzena vstupní hypotéza závislosti hodnot 
povrchového a přímého odtoku na vybraných 
morfometrických parametrech pilotního po-
vodí. Vhodnost využití plně distribuovaných 
srážko-odtokových modelů a popřípadě konti-
nuálních metod v tzv. neměřených povodích 
uvádějí mimo jiné i autoři jako [5, 8, 12, 17]. 
V práci [17] je mimo jiné akcentován význam 
podobných studií z hlediska simulace a pre-
dikce dopadu flash floods, na což koneckonců 
poukazují i zkušenosti z let 2009–2013 v pi-
lotních povodích. Zásadními monografiemi 
v tomto ohledu zůstávají práce [2, 3, 4, 23]. 
Jedním z nejdůležitějších faktorů v tomto 
ohledu je dostupnost a kvalita vstupních dat 
(vyjma operativních hydrometeorologických 
v případě neměřených povodí) a zároveň po-
užitý software zejména na úrovni srážko-odto-
kového modelování. Zde je bezesporu jedním 
z nejrobustnějších nástrojů MIKE SHE,už kvůli 
možnosti propojení s hydraulickým modelem 
MIKE 11 (a tedy simulaci odtoku v korytech 
s reálnou geometrií a nikoliv s náhradním 
tvarem) a modely proudění podzemích vod 

Obr. 2. Schematizace MIKE SHE, MIKE 11 a HEC‑HMS Jetřichovického potoka

Obr. 3. Hloubka údolí povodí Jetřichovického potoka. Výsledek analýz SAGA GIS

Obr. 4. Povrchový odtok generovaný srážko‑odtokovým modelem SIMWE pro GRASS GIS
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Srovnávací 
bod S‑JTSK X S‑JTSK Y MIKE SHE/11 HEC‑HMS SIMWE

1 -734992 -953184 2,32 2,40 2,66

2 -735281 -953934 0,12 0,10 0,14

3 -734761 -953709 2,11 2,30 2,59

4 -733858 -954571 0,94 1,10 1,09

5 -733309 -955410 0,87 0,90 0,95

6 -733852 -955794 0,33 0,41 0,45

Tab. 2. Srovnání simulovaných Q ve zvolených srovnávacích bodech

Obr. 6. Povrchový odtok generovaný srážko‑odtokovým modelem MIKE SHE

Obr. 5. Výška povrchového odtoku před závěrovým profilem v inundaci. Výsledek simulace 
MIKE SHE a MIKE 11

Obr. 7. Regresní analýza mezi časem koncentrace HEC‑HMS a hloub‑
kou údolí generovanou v SAGA GIS

MODFLOW/FEFLOW. Výhodou je i využití 
kontinuálních a nikoliv událostních metod, 
což je skutečnost, kterou zdůrazňují i [8]. 
Význam MIKE SHE pro komplexní a plně 
distribuované analýzy, simulace a predikce 
diskutují i [3, 16]. Obecnými aspekty využití 
plně distribuovaných modelů se zabývá ze-
jména [21]. Nevýhodou využití MIKE SHE ve 
srovnání se SIMWE je řádově vyšší náročnost 
na výkon hardware a také na parametrizaci 
modelu, kterou nelze označit za triviální ze-
jména v kombinaci s MIKE 11 a MODFLOW. 
Beven [3] navíc poukazuje na tu skutečnost, že 
jednoduché robustní modely mohou v někte-
rých případech a v určité kombinaci fyzicko-
-geografických podmínek a hydrosynoptické 
situace produkovat před kalibrací uspokojivější 
výsledky. Toto diskutují i [16].

Závěr
Výše uvedené předběžné výsledky řešení 

poukazují na několik zajímavých skutečností. 
Předně lze konstatovat, že vstupní hypotéza 
důležitosti verifikace výsledků GIS analýz 
pomocí plně distribuovaných srážko-od-
tokových modelů byla ověřena. K tomuto 
ověření byly využity průmyslové standardy 
FEMA/NFIP HEC-HMS, MIKE SHE a MIKE 
11 a plně distribuovaný open source model 
SIMWE pro platformu GRASS GIS. Zejména 
v případě HEC-HMS a MIKE SHE/MIKE 11 
existuje již bezpočet případových studií, takže 
lze konstatovat, že oba modely jsou verifi-
kovány a validovány (i v rámci FEMA/NFIP 
hodnocení). V případě modelu SIMWE pro 
GRASS GIS bude ještě žádoucí zvýšení počtu 
případových studií, k čemuž se snažil přispět 
i tento článek. Zároveň lze konstatovat, že open 
source GRASS GIS a SAGA GIS se stávají stále 
robustnějšími platformami pro morfometrické 
a hydrologické analýzy DMT/DMR. Pokud je 
splněn předpoklad kvalitních a přesných dat 
o výškopise území (LiDAR), výsledky jsou, 
dle názoru autorského kolektivu, plně uspokojivé, v dobré prostorové 
shodě a realistické dle ověření terénním průzkumem a simulací v plně 
distribuovaných srážko-odtokových modelech. Ať již bereme v úvahu 
relativně jednoduché stanovení FD a FA (zde notně komplikované 
extrémním reliéfem pilotních povodí) anebo sofistikovanější analýzy, 
jako jsou hloubka údolí, šířka údolí, křivost reliéfu a údolnic, časy 
koncentrace, topografický index nebo vlhkostní indexy. Logickým 
dalším krokem výzkumu pilotních povodí bude měření vybraných 
hydrologických charakteristik a další parametrizace modelu MIKE 
SHE. V neposlední řadě je důležitým aspektem i příspěvek k poznání, 
kvalifikaci a kvantifikaci parametrů hydrografické sítě v hůře dostup-
ných pohraničních oblastech.
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Abstract
Small river basins are important not only such sources of water 

during the extreme runoff phases. Not only during the extreme hy‑
drosynoptical situations, it is necessary to know or at least estimate 
the production of runoff from these areas. This is the task facing the 
hydrological forecast service and floods of 2009‑2013 further study 
of these basins just accented. This case study deals with small ba‑
sins in NP Czech Switzerland, namely Červený, Jetřichovický and 
Koutský brook, then a Dlouhá, Suchá and Jetřichovická Bělá. These 
basins are characterized by extreme relief rock formations together 
with basically absence of the network of monitoring gauges. For 
morphometric and hydrological analysis were used GIS software 
products, such as ESRI ArcGIS, GRASS GIS and SAGA GIS. Subse‑
quently, the development of fully distributed models SIMWE and 
MIKE SHE was next step. Results of the actual phases of research 
are presented in this article.

Key words
NP Czech Switzerland – distributed rainfall-runoff models – MIKE 
SHE – GRASS GIS – SAGA GIS
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Střednědobé předpovědi 
průtoků povrchových toků
Jiří Sázel, Miloš Starý

Abstrakt
Článek popisuje předpovědní model pro vydávání střednědobých 

předpovědí povrchových toků. Ten vytváří předpověď na základě 
nalezení nejvíce podobného historického případu. Účelnost modelu 
je demonstrována pro řízení jedné izolované nádrže v profilu Osla‑
vany na řece Oslava.

Klíčová slova 
střednědobé předpovědi průtoků – průtok – předpověď – předpovědní 
model – přítok – vodní nádrž – optimalizace

1  Úvod
V návaznosti na klimatické změny a jejich vliv na vydatnost vod-

ních zdrojů [1] roste v současné době potřeba zapojení progresivních 
metod řízení provozu zásobní funkce nádrže. Snahou do budoucna je 
současné způsoby řízení doplnit o plně automatizované řízení zalo-
žené na optimalizačním modelu. Optimalizační model však vyžaduje 
odhad budoucích přítoků vody do nádrže. 

Článek popisuje vytvořený předpovědní model pro vydávání 
střednědobých předpovědí průtoků povrchových toků vyvinutý 
v rámci disertační práce s názvem Střednědobé předpovědi průtoků 
povrchových toků, prováděnou v rámci prezenčního studia Ing. Jiřím 
Sázelem na Fakultě stavební VUT Brno. 

Předpoklad využití vytvořeného modelu je optimalizace provozu 
vodohospodářské soustavy. Paralelně s výzkumem střednědobých 
předpovědí průtoků povrchových toků, byl prováděn výzkum za-
měřený na automatizaci řešení zásobní funkce vodohospodářské 
soustavy [2], jehož předmětem je vytvoření softwaru s názvem 
SOMVS [3], který umožní automatizovaně sestavit optimalizační 
a simulační model systému zásobení vodou a řešit na něm úlohy 
optimálního řízení a optimálního rozvoje. V průběhu vývoje před-
povědního modelu byly také podrobně identifikovány vazby mezi 
odtokovými procesy povodí a metodou jejich předpovídání, které 
pomáhají k obecnému porozumění odtokovým procesů povodí a vy-
tváření jejich předpovědí.

2  Předpovědní metoda
Předpovědní metoda vytváří předpověď nalezením historicky po-

dobných situací, na základě grafické podobnosti aktuálních a histo-
rických záznamů. Zvolená metoda rozpozná podobnost podle polohy 
bodů historického a aktuálního záznamu a je pojmenovaná princip 
odchylek nebo model podobnosti. Pracuje s časovou řadou s měsíčním 
časovým krokem a k vytvoření předpovědi využívá průtokovou, sráž-
kovou, teplotní časovou řadu. Předpovědní model vytváří bodovou 
předpověď. 
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Obr. 1. Schéma předpovědi modelem odchylek

Řeka Profil Stát Délka dat Délka toku Sběrná plocha Průměrný 
průtok

[roky] [km] [km2] [m3/s]
Dunaj Ceatal Rumunsko 88 2 860 817 000 6 500

Rýn Lobith Nizozemí 76 1 233 170 000 2 000

Umpqua Elkton USA 59 179 12 018 208

Morava Strážnice ČR 47 151 9 145 60

Jihlava Ptáčov ČR 42 91 963 5,5

Oslava Oslavany ČR 48 97 861 3,5

Tab. 1. Předpovědní profily, na kterých byly stanoveny kalibrační vzory

Aktuální záznam je měření pozorované před okamžikem vydávání 
předpovědi a historické záznamy jsou množinou měření pozorova-
ných v minulosti ve stejné oblasti, jako je aktuální záznam. Všechny 
body ležící před okamžikem vydávání předpovědi patří do tzv. po-
rovnávané množiny (včetně okamžiku vydávání předpovědi). Body 
ležící za okamžikem vydávání předpovědi patří do předpovídané 
množiny, viz obr. 1.

Matematická formulace předpovědi principem odchylek je násle-
dovná. Nechť je aktuální záznam dán vektorem

 (1)

kde n = počet vstupních měsíců (tj. počet bodů časové řady náležící 
do porovnávané množiny). 

Historické záznamy tvoří matici

 (2)

kde n = počet vstupních měsíců, v = počet výstupních měsíců (počet 
výstupních měsíců určuje množství bodů náležící do předpovídané 
množiny), m = počet historických záznamů. Nechť je dán vektor vah

 (3)

kde n = počet vstupních měsíců, wi ϵ <0, 1>.

Váha v bodě vydávané předpovědi má vždy hodnotu rovnou jedné. 
Další hodnoty vah se zmenšují se vzdáleností od okamžiku vydávání 
předpovědi. Potom vzájemná podobnost aktuální a historické časové 
řady při vydávání předpovědi za použití modelu odchylek bude vy-
hodnocena podle kritéria

 (4)

pro j = 1,2,…m.

Čím je podobnost sj menší, tím je aktuální a historický záznam 
více podobný. Kritérium podobnosti sj je tedy postupně vypočítáno 
pro všechny historické záznamy. Ze všech vypočítaných hodnot sj je 
vybráno několik nejvíce podobných historicky podobných řad a je-
jich aritmetický průměr v oblasti porovnávané množiny představuje 
předpověď modelem podobnosti. 

Ve své nejjednodušší formě vytváří model podobnosti předpověď 
pomocí podobnosti časových řad průtoku. V předpovědních profilech 
na území České republiky vycházelo hodnocení přesnosti předpovědi 
vytvořené hledáním podobností pouze průtokových řad stejně nebo 
hůř jako odhad budoucích přítoků aritmetickým průměrem předcho-
zích měření (koeficient determinace kolem nuly). S předpokladem 
zlepšení předpovědi modelem podobnosti byl model rozšířen o mož-
nost hledat nejvíce podobný historický případ na základě podobnosti 
průtokové, srážkové a teplotní časové řady. 

Postup popsaný v předchozí kapitole je rozšířen o nalezení podob-
nosti pro všechny tři časové řady. 

 (5)

kde:
qai, qhi – aktuální a historický záznam prů-

toku,
sai, shi – aktuální a historický záznam srážek,
tai, thi – aktuální a historický záznam teplot, 
vp, vs, vt ϵ < 0, 1 > – vliv průtokové, sráž-

kové, teplotní časové řady na 
podobnost. 

3  Kalibrace předpovědní metody
Model podobnosti má tři skupiny para-

metrů:
•	 PST (vp, vs, vt) – vliv podobnosti průtokové, 

srážkové, teplotní řady na určení nejvíce 

podobného historického případu
•	 NPHP – počet nejvíce podobných historických případů hledaných 

modelem podobnosti pro vytvoření předpovědi 
•	 W (w1, …, wn) – váhy, určují vliv jednotlivých měření v porovnávané 

oblasti na stanovení podobnosti
Protože je zkoumaný jev zatížen značnou náhodností, není použití 

optimalizačních metod k nalezení parametrů modelu podobnosti 
vhodné (dochází k nalezení lokálních extrémů). Proto jsou parametry 
modelu podobnosti hledány subjektivně na základě zobrazení mřížky 
výsledků pro všechny kombinace parametrů modelu podobnosti. 
S ohledem na 6 milionů kombinací parametrů modelu podobnosti 
představuje subjektivní volba parametrů modelu podobnosti, časově 
náročný proces. Zkušenosti s hledáním vhodných parametrů na 6 
předpovědních profilech (viz tab. 1) jsou popsané v sadě pravidel 
nazvaných kalibrační vzory. Kalibrační vzory popisují vazbu mezi 
odtokovými poměry povodí předpovědního profilu a volbou para-
metrů modelu podobnosti a mohou být využity k volbě parametrů 
modelu podobnosti, která díky tomu není tak časově náročná. Jedna ze 
skutečností, které umožňuje zjednodušení kalibrace pomocí kalibrač-
ních vzorů je, že kalibrační parametry modelu podobnosti jsou dobře 
představitelné z hlediska zkoumaného jevu. Například skutečnost, že 
pro vytvoření předpovědi v jarních měsících má vliv změna parametru 
týkající se teploty, je mnohem lépe představitelná, než jak se projeví 
na výsledku změna jedné synapse neuronové sítě. Kalibrační vzory 
mohou být využity k jednodušší volbě parametrů modelu podobnosti, 
ale také představují detailní popis vztahů mezi odtokovými procesy 
povodí a modelem podobnosti.

Ukázku ze souboru kalibračních vzorů lze nalézt v tab. 2, kde 
je uvedena volba parametrů modelu podobnosti pro předpověď na 
jeden krok dopředu od okamžiku předpovědi v profilu Oslavany na 
řece Oslava. Povodí Oslava má velmi krátkou dobu odtoku, která je 
přibližně kolem jednoho týdne. Při časovém kroku řešení jeden měsíc 
to znamená, že odchylku průměrného měsíčního odtoku od normálu 
určuje množství srážky spadlé na povodí. Předpověď pomocí modelu 
podobnosti je tedy vytvořená nalezením podobných srážkových scéná-
řů, což je patrné v tab. 2 podle volby parametru PST-srážka v zimních, 
jarních i letních měsících. Vliv teploty v povodí nad předpovědním 
profilem má vliv na vytvoření přesné předpovědi pouze v jarních 
měsících (březen, duben), kdy dochází k tání sněhové pokrývky 
v povodí. Volbu parametru NPHP lze zvolit podle dvou kritérií. Čím 
více jsou procesy v povodí zatíženy náhodností, tím vyšší je potřeba 
volit hodnotu parametru NPHP. To velmi úzce souvisí se skutečností, 
že volba parametru NPHP přesně opisuje tvar průběhu aritmetického 
průměru v jednotlivých měsících všech realizací měřených průtoků 
a hodnota NPHP jde podle průměru zvolit. Volba parametru W je pro 
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všechny měsíce stejná. Zápis parametru W jde v tab. 2 číst následovně: 
podobnost posuzována v okamžiku vydávání předpovědi má hodnotu 
váhy rovnou 1;  podobnost posuzována v bodě nastalém jeden krok 
před okamžikem předpovědi má váhu rovné 0,4. Vliv vah na určení 
podobnosti je zřejmý z rovnice (4). Z volby parametru W je vidět, že 
pro nalezení nejvíce podobných historických případů není potřeba 
příliš dlouhé porovnávané období.

4  Ukázka aplikace pro řízení nádrže
Ukázka aplikace modelu podobnosti pro zvýšení efektivity řízení 

vodní nádrže je provedena pro fiktivní nádrž umístěnou v profilu 
Oslavany na řece Oslava. Tato fiktivní nádrž má stejné parametry jako 
nádrž Mostiště ležící na horním toku řeky Oslavy.

Pro řízení provozu nádrže je použit software SOMVS, který řeší 
úlohu pomocí adaptivního simulačního modelu s optimalizací řízení. 
Jako lokální a globální kriteriální funkce jsou použity rovnice 

 (6)

 (7)

kde: 
Op – součet nalepšeného odtoku z nádrže a odběru z nádrže 
Os – skutečný odtok vody z nádrže (představuje pokrytí hodnoty Op)
τ = 1, 2, … n, … N – N je počet kroků vytvářené předpovědi, tj. počet 
prvků množiny předpovídaných bodů
T = 2, 3, … t, … L – L je počet kroků, ve kterých je prováděna simu-
lace provozu nádrže

Celkové řešení je prováděno v L krocích globálního modelu (globál-
ní kroky jsou měsíce). V každém kroku globálního modelu je hledán 
optimální plán vypouštění vody z nádrže, tj. hledáno minimální πlok, T. 
Rozdíl mezi plánem a skutečně nastalým stavem je hodnocen globální 
kriteriální funkcí. 

Pro profil Oslavany jsou k dispozici 48 let dlouhé záznamy měření 
průtoků, srážek a teplot. Adaptivní řízení je prováděno na 11 letech 
posledně měřených dat ve 120 adaptivních krocích (tj. 10 let krát 12 
měsíců). Historicky podobné případy jsou hledány modelem podob-
nosti v období 37 let od počátku veškerých 
záznamů. Parametry modelů podobnosti jsou 
nastaveny podle kalibračních vzorů popsa-
ných v předchozí kapitole.

Pro řešení je vytvořena hypotetická situace, 
v rámci které je zvolena hodnota odtoku Op = 
4,0 m3/s, která je záměrně vyšší, než by byla 
pravděpodobně volena u nádrže s parametry 
nádrže Mostiště a průměrným ročním pří-
tokem 3,5 m3/s. Zájem je vytvořit napjatou 
hydrologickou situaci ke zřetelnějšímu roz-
poznání výhodnosti předpovědi. 

Pro předpověď je zvoleno následující 
schéma:
•	 Předpověď je vytvářena na 7 kroků dopředu 

od okamžiku vytváření předpovědi.
•	 Hodnoty předpovědi v předpovědních 

krocích 2 až 7 od okamžiku vytváření 
předpovědi jsou vytvořeny modem (tj. 
hodnotou nejvyšší četnosti výskytu jevu) 
pro příslušné měsíce.

•	 V okamžicích vytváření předpovědi duben 
až prosinec je první krok předpovědi vytvo-
řen modelem podobnosti.

•	 Jakékoliv předpovědi pro měsíce únor až duben (buď první krok 
předpovědi, nebo jakýkoliv jiný) je vytvořen aritmetickým průmě-
rem pro příslušný měsíc.
Pro body vzdálené dva a více kroků od okamžiku předpovědi je 

velmi obtížné dosažení lepší přesnosti předpovědi než předpověď 
statisticky pravděpodobnou hodnotou (jako je třeba aritmetický prů-
měr nebo modus) – toto je zvlášť patrné u profilů ležících na území 
České republiky. Z toho důvodu jsou předpovědi v krocích 2 až 7 od 
okamžiku vytváření předpovědi nahrazeny modem nebo aritmetickým 
průměrem. Modus je volen v měsících květen až leden, kde histogram 
četnosti indikuje polohu nejvíce pravděpodobného výskytu průtoku 
v oblasti modu. Naopak aritmetický průměr je zvolen v měsících únor 
až duben, kde histogram četnosti indikuje nejvíce pravděpodobné 
hodnoty průtoku kolem aritmetického průměru.

Pro předpověď prvního kroku před okamžikem předpovědi na mě-
síce květen až leden je použit model podobnosti. V měsících únor až 
duben jsou odtokové procesy v povodí tak náhodné, že použití modelu 
podobnosti nepřispívá k efektivnějšímu hospodaření nádrže. Tudíž je 
vhodnější prohlásit, že předpověď na jeden krok dopředu v únoru až 
dubnu není přesná, a nahradit ji aritmetickým průměrem.

Tabulka 3 ukazuje shrnutí efektivity hospodaření nádrže v profilu 
Oslavany s využitím nejjednoduššího způsobu řízení nádrže (na 
prvním řádku) a různých způsobů předpovědí (na dalších řádcích). 
Z tabulky 3 je zřejmé, že jakákoliv zmíněná metoda předpovědi je 
vhodnější než řízení na plánovaný odtok. Předpověď aritmetickým 
průměrem poskytuje srovnatelnou předpověď, jako je předpověď 
pomocí modu. Rozdíl mezi nimi lze považovat za malý. Kombinace 
metod předpovědi pomocí aritmetického průměru a modu poskytuje 
více efektivní hospodaření s nádrží.

Nejefektivnější hospodaření zajišťuje předpověď s využitím modelu 
podobnosti, který dosahuje hodnoty π = 1198. V porovnání s ryze 
statistickou předpovědí pomocí aritmetického průměru a modu na 
řádku 4 je vidět, že doplnění tohoto modelu o předpovědi modelem 
podobnosti na jeden krok dopředu zvyšuje efektivitu hospodaření 
nádrže a použití modelu podobnosti má své opodstatnění.

Rozdíl mezi zlepšením ryze statistickým modelem pomocí modu 
a aritmetického průměru a modelem využívajícím model podobnosti 
je 8 (rozdíl k řízení na nalepšený odtok je 36). I když se rozdíl mezi 
modely může zdát nízký, interval předpovědi modelem podobnosti je 
krátký a použití modelu podobnosti je omezeno v jarních měsících, je 

Měsíc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PST-průtok 0,3 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 1 1 1 0,4

PST-srážka 0,7 0,9 1 1 0,9 0,9 0,9 0,5 0 0 0 0,6

PST-teplota 0,2 0,2 0,7 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2

NPHP 5 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4

W (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1) (0,4, 1)

Tab. 2. Volba parametrů modelu podobnosti pro profil Oslavany na řece Oslava

Č. Model π
Rozdíl  

k prvnímu 
řádku

Rozdíl  
k předchozímu 

řádku
1 Řízení na plánovaný odtok 1230

2 Předpověď aritmetickým průměrem 1214 16 16

3 Předpověď pomocí modu 1211 19 3

4 Předpověď pomocí modu a aritmetického průměru 1206 24 5

5 Předpověď s využitím modelu podobnosti 1198 32 8

6 Předpověď s využitím reálných dat 1118 112 80

1. Řízení na plánovaný odtok je nejjednodušší způsob řízení vodní nádrže (pokud je v nádrži dostatek vody, 
je vypouštěn nalepšený odtok, jinak nastává porucha).

2. V případě metody předpovědi aritmetickým průměrem jsou všechny hodnoty v předpovídané množině 
dat tvořeny aritmetickým průměrem pro příslušný měsíc.

3. V případě metody předpovědi modem jsou všechny hodnoty v předpovídané množině dat tvořeny modem 
pro příslušný měsíc.

4. V případě předpovědi pomocí modu a aritmetického průměru jsou předpovědi v měsících květen až 
leden tvořeny modem a v případě měsíců únor až duben tvořeny aritmetickým průměrem.

5. Jedná se o předpovědní schéma popsané výše v kapitole.
6. Předpověď, kde jsou pro všechny hodnoty v předpovídané množině dat poskytnuty skutečně měřené 

hodnoty průtoku. Žádná předpověď nemůže dosáhnout lepší efektivity hospodaření než s využitím 
skutečně měřených průtoků.

Tab. 3. Shrnutí efektivity hospodaření nádrže
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nutno podotknout, že předpovídaný profil Oslavany na řece Oslava 
má velice nejednoznačné odtokové poměry a vytváření předpovědi 
v tomto profilu je velmi obtížné. Je předpokládáno, že na všech dalších 
profilech s jednoznačnějšími odtokovými poměry bude předpověď 
modelem podobnosti způsobovat efektivnější hospodaření nádrže 
(vyšší rozdíl v π oproti statistickým modelům nebo řízení na pláno-
vaný odtok) a bude využívat delší předpovědní interval (ne pouze 
díky předpovědi na jeden krok dopředu), bez vynechání použití v ně-
kterých měsících. Ověření výše popsaného předpokladu je otázkou 
dalšího výzkumu zaměřeného na aplikaci modelu podobnosti pro 
řízení provozu nádrže nebo vodohospodářské soustavy. 

5  Závěr
Model podobnosti představuje jednu z nových alternativ k vytváření 

střednědobých předpovědí průtoků povrchových toků. Je speciálně 
vyvinutý pro tuto aplikaci, což může být jeho výhodou oproti jiným 
obecně použitelným modelům. V průběhu vytváření a aplikace 
modelu podobnosti byly podrobně prozkoumány vazby mezi zkou-
maným jevem a modelem podobnosti, což napomáhá k porozumění 
odtokovým procesům povodí s měsíčním časovým krokem a jejich 
předpovědi. Aplikování modelu podobnosti pro řízení vodní nádrže 
vede ke zvýšení efektivnosti jejího provozu. 
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Middle-term prediction of water streamflow (Sázel, J.; Starý, 
M.)

Summary
Article describes prediction model for making mid-term forecasting 

of water streamflow. Model creates prediction based on finding the 
most similar historical event. Usefulness of the model is demonstrated 
on management example of one isolated reservoir in gauge profile at 
Oslavany on Oslava stream. 
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Význam parametru POC 
při stanovení organického 
uhlíku
Hana Kaňková, Vladimír Sýkora, Hana Kujalová

Abstrakt
Prezentovaná práce se zaměřuje na posouzení významnosti 

parametru POC (odtěkatelný organický uhlík) pro instrumentální 
stanovení organického uhlíku. V řadě reálných vzorků byl stanoven 
rozpuštěný organický uhlík přímým způsobem jako NPOC a dife‑
renčním způsobem jako DOC, výsledky byly následně zhodnoceny 
a parametry porovnány. Práce též nastiňuje možnosti přímého 
stanovení parametru POC. 

Klíčová slova
odtěkatelný organický uhlík – stanovení organického uhlíku

Úvod
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality vody je obsah orga-

nických látek. Ten může být stanoven pomocí analytických metod 
a vyjádřen buď jako chemická spotřeba kyslíku (COD), nebo celkový 
organický uhlík (TOC). Metody stanovení rozpuštěného organického 
uhlíku (DOC) jsou založeny na termické oxidaci organicky vázaného 
uhlíku až na CO2, který se analyticky stanovuje nejčastěji analýzou 
v infračervené oblasti. Při termickém způsobu se oxidují všechny 
organické látky, což je jednou z výhod stanovení DOC proti stanovení 
COD. Tímto způsobem se stanoví organické látky bez ohledu na to, 
zda se biologicky rozkládají či nikoli.

Parametr TOC (veškerý organický uhlík) je mírou obsahu rozpuš-
těné a nerozpuštěné organické hmoty obsažené ve vodě. Metody pro 

stanovení organického uhlíku jsou založeny na oxidaci všech orga-
nických látek na oxid uhličitý buď termickou oxidací, nebo oxidací 
na mokré cestě (chemickou nebo fotochemickou) [1]. Vzniklý oxid 
uhličitý lze stanovit analýzou v infračervené oblasti spektra nebo 
po konverzi vodíkem na metan plameno-ionizačním detektorem. 
Výsledky se udávají v mg uhlíku na litr.

Při vyhodnocení koncentrace uhlíku ve vodách se používají ná-
sledující symboly [1]:
TC (Total Carbon) – celkový uhlík
TOC (Total Organic Carbon) – celkový organický uhlík
TIC (Total Inorganic Carbon) – celkový anorganický uhlík
DOC (Dissolved Organic Carbon) – rozpuštěný organický uhlík
NPOC (Non-purgeable Organic Carbon) – neodtěkatelný organický 

uhlík
POC (Purgeable Organic Carbon) – odtěkatelný organický uhlík* 
(* symbol POC se dříve používal pro nerozpuštěný organický uhlík 
– Particulate Organic Carbon, zatímco těkavý organický uhlík – Vo-
latile Organic Carbon – byl označován zkratkou VOC).

Instrumentální stanovení organického uhlíku
Jedním ze skupinových stanovení organických látek ve vodách 

je stanovení celkového organického uhlíku. To je v současné době 
prováděno téměř výlučně instrumentálně, ačkoliv se na trhu objevila 
i možnost stanovení organického uhlíku zkumavkovými metodami, 
které využívají oxidaci na mokré cestě.

Instrumentální stanovení celkového uhlíku je obecně založeno 
na principu oxidace organických látek na oxid uhličitý. Oxidace je 
u většiny současných analyzátorů prováděna termicky při teplotách 
650 °C až 1000 °C za přítomnosti katalyzátorů [2]. Při tomto způsobu 
se oxidují všechny organické látky, což je jednou z výhod stanovení 
koncentrace organického uhlíku proti stanovení CHSK [1]. Některé 
analyzátory, určené zejména pro stanovení koncentrací organického 
uhlíku menších než 3 mg·l-1, využívají chemickou nebo fotochemic-
kou oxidaci na mokré cestě [2]. Vzniklý oxid uhličitý je stanoven 
přímo analýzou v infračervené oblasti spektra nebo nepřímo po 
konverzi vodíkem na metan v plameno-ionizačním detektoru. Ně-
které analyzátory využívají coulometrické, potenciometrické nebo 
konduktometrické metody detekce [2].
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Experimentální část

Použité přístroje
Při měření byl používán analyzátor Shimadzu TOC-VCPH, který 

je konstruován pro stanovení rozpuštěného organického uhlíku 
metodami DOC a NPOC. V případě diferenčního stanovení DOC se 
hodnota celkového rozpuštěného uhlíku stanovuje termickou oxidací 
při teplotě 680 °C za vzniku oxidu uhličitého. Stanovení obsahu an-
organického uhlíku začíná v „IC reaktoru“, kde v prostředí kyseliny 
fosforečné dochází k přeměně anorganických forem uhlíku na CO2. 
Vzniklý oxid uhličitý je v obou případech unášen nosným plynem na 
vysokocitlivý NDIR detektor. Podobně probíhá stanovení NPOC, kdy 
po odvětrání anorganického uhlíku vstupuje alikvotní podíl vzorku 
do spalovací trubice o teplotě 680 °C, kde dochází k termické oxi-
daci organického uhlíku na oxid uhličitý, který je detekován. Kromě 
stanovení DOC a NPOC umožňuje přístroj Shimadzu TOC-VCPH také 
stanovení parametru POC.

Kalibrace analyzátoru pro stanovení organického a anorganického 
uhlíku byla prováděna ředěním standardních roztoků hydrogenfta-
lanu draselného a hydrogenuhličitanu sodného. Kalibrace POC se 
provádí ředěním standardního roztoku hydrogenuhličitanu sodného, 
modul obsahující LiOH je po dobu kalibrace odstaven, analyzátor si 
kalibrační roztok okyselí a odvětrá oxid uhličitý vzniklý z anorga-
nického uhlíku do detektoru. 

Při samotné analýze vzorků s obsahem POC probíhá analýza 
podle popisu výše.

Příprava vzorků bez předpokládaného obsahu POC
Srovnávány byly vzorky povrchové vody (odebrané z Vltavy), 

modelové vzorky připravených roztoků a reálné neznámé vzorky 
od různých zadavatelů.

Vlastní práce spočívala ve stanovení koncentrace organického 
uhlíku v reálných vzorcích pomocí obou metod. Vialky s 20 ml vzor-
ku, ve kterém byl organický uhlík stanovován NPOC metodou, byly 
okyseleny přídavkem 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 
2 mol·l-1. Vialky byly poté vloženy do analyzátoru tak, aby střídavě 
probíhala metoda NPOC a diferenční stanovení DOC. Při zpracování 
vzorku metodou NPOC proběhlo ve vialce nejprve probubláváním 
nosným plynem po dobu deseti minut pro odstranění anorganických 
forem uhlíku.

Příprava vzorků s obsahem POC
V první fázi práce byly připravovány modelové vzorky obsahující 

hydrogenftalan draselný a/nebo hydrogenuhličitan sodný a jako těka-
vou složku toluen. Dále byly v laboratoři k dispozici reálné vzorky, 
u nichž se prokázal obsah těkavých organických látek.

Vialky analyzátoru byly opatrně naplněny po okraj a přikryty 
aluminiovou folií. Do analyzátoru byly umístěny tak, aby střídavě 
probíhalo stanovení diferenční a stanovení NPOC společně s POC. 
Vzorky nebyly okyseleny.

Před zahájením vlastní práce bylo nutné na analyzátoru Shimad-
zu TOC-VCPH udělat několik servisních zásahů, při nichž byl mj. 
vytvořen nový mód, ve kterém analýza POC probíhá. V této úpravě 
je připojen modul pro stanovení POC a nelze při stanovení NPOC 
provádět odvětrávání anorganických forem uhlíku přímo ve vialce, 
k okyselení a odvětrání oxidu uhličitého dochází pouze uvnitř 
analyzátoru. Toto uspořádání značně zpomaluje analýzy NPOC, 

Jak již bylo uvedeno výše, většina analyzátorů využívá pro sta-
novení termickou oxidaci, která probíhá při teplotách nad 650 °C. 
Při těchto teplotách se na celkovém množství detekovaného oxidu 
uhličitého podílí také anorganický uhlík, který je nutné pro získání 
správné hodnoty koncentrace organického uhlíku eliminovat. Toto 
lze provést okyselením vzorku (na pH 2) a následným vytěsněním 
CO2 vzniklého z anorganických forem uhlíku, což se zajistí probub-
láváním vzorku inertním plynem (syntetický vzduch, dusík) před 
vlastním stanovením organického uhlíku. Tento přímý způsob je 
označován jako metoda NPOC. Druhým, ve většině analyzátorů 
použitým způsobem, je diferenční způsob vyhodnocení. 
Diferenční metoda

Tento způsob je založen na principu samostatného stanovení cel-
kového rozpuštěného uhlíku (DC) termickou oxidací při teplotách 
650 °C až 1000 °C za přítomnosti katalyzátoru a na odděleném sta-
novení anorganického uhlíku (DIC) v prostředí kyseliny fosforečné, 
kdy se hydrogenuhličitany rozkládají na CO2. Při této teplotě se ale 
nerozkládají kyanidy, kyanatany a thiokyanatany, které se stanoví 
společně s organickým uhlíkem [1]. Hodnota TOC je poté vypočtena 
z rozdílu obou stanovení podle vztahu (1):

DOC = DC – DIC (1)

Přímá metoda NPOC
Při tomto stanovení je vzorek nejprve okyselen a vzniklý CO2 ze 

vzorku odvětrán např. dusíkem nebo syntetickým vzduchem. Nevý-
hodou tohoto způsobu je ovšem i možnost odvětrání odtěkatelných 
organických látek a tím snížení koncentrace organického uhlíku ve 
vzorku. Obsah těchto odtěkatelných organických látek (označova-
ných jako POC) bývá často zanedbáván a celkový organický uhlík je 
poté určen pouze ze stanovení neodtěkatelných organických slouče-
nin (označovaných jako NPOC). U této metody je důležité dodržení 
hodnoty pH v rozmezí 2 až 3, jinak by přeměna hydrogenuhličitanů 
a uhličitanů na oxid uhličitý byla nedokonalá, stejně tak je důležité 
dodržení dostatečně dlouhé doby provzdušňování pro úplné odstra-
nění vzniklého oxidu uhličitého ze vzorku. Při neúplném odvětrání 
nebo neúplné přeměně hydrogenuhličitanů a uhličitanů je tento 
zbývající anorganický uhlík stanoven spolu s organickým a tím 
dochází k navýšení jeho stanovené hodnoty [3, 4]. 

Mezi koncentracemi organického uhlíku získanými diferenčním 
způsobem jako DOC a přímou metodou jako NPOC platí vztah (2):

DOC = NPOC + POC (2)

kde jako NPOC jsou označovány neodtěkatelné organické sloučeniny 
a jako POC odtěkatelné organické sloučeniny. [3]

U většiny typů vzorků vod ale předpokládáme, že platí vztah (3):

DOC = NPOC  (3)

Obsah odtěkatelných organických látek (POC) považujeme u vět-
šiny vzorků za zanedbatelný. Tyto látky mohou být při přímém 
stanovení koncentrace organického uhlíku (metodou NPOC) během 
odvětrávání oxidu uhličitého z anorganických forem uhlíku odstra-
něny, tudíž finální hodnota stanovené koncentrace organického 
uhlíku je o koncentraci POC snížena. V poslední době se ale kromě 
typických matric vzorků vod objevují i vodné výluhy, u nichž je 
požadováno stanovit koncentraci organického uhlíku. Stanovení 
organického uhlíku u tohoto typu vzorků mohou doprovázet značné 
potíže. U některých výluhů pocházejících například ze sanací zemin 
znečištěných značným množstvím ropných, fenolických a dalších 
látek může zanedbání koncentrace odtěkatelných organických látek 
způsobit určitou chybu.

Parametr POC
Jako POC je označován organický uhlík, který lze ze vzorku vy-

těsnit pomocí proudu plynu. Standardizace vytěsňovacích postupů 
nebyla dosud provedena. Dnes již jsou některé nové analyzátory 
vybaveny možností stanovit ve vzorku kromě NPOC také POC, a to 
následujícím způsobem (viz obr. 1). Po nástřiku vzorku, obsahují-
cího jak organický, tak anorganický uhlík, do reaktoru analyzátoru 
dochází v kyselém prostředí reaktoru k přeměně anorganického 
uhlíku na CO2. Reaktor je probubláván nosným plynem a tím do-
chází k uvolnění POC a CO2 z nastříknutého vzorku. Nosný plyn 
unáší POC a CO2 přes absorbér s LiOH, který selektivně zachytí 
CO2. Z absorbéru postupuje nosný plyn s obsahem POC do pece, 
kde probíhá termická oxidace těchto organických látek na CO2, kte-
rý je kvantifikován na NDIR detektoru. Zbylý vzorek je z reaktoru 
vypuštěn do odpadu, případně je v něm stanovena koncentrace 
organického uhlíku jako NPOC.

Obr. 1. Zjednodušené schéma průběhu stanovení POC a NPOC 
v analyzátoru Shimadzu TOC‑VCPH
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e‑mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

a proto je nevýhodné pro vzorky, u kterých lze prokazatelně zane-
dbat obsah POC. Pokud není připojen modul pro stanovení POC, 
je TOC-VCPH schopen vzorek z jedné vialky analyzovat a v druhé 
vialce odvětrávat anorganický uhlík ze vzorku. U vzorků, ve kterých 
není očekáván obsah těkavých organických látek, je tedy výhodné 
používat při analýzách NPOC a DOC mód s odstaveným modulem 
pro stanovení POC.

Výsledky a diskuse

Porovnání DOC vs. NPOC na reálných vzorcích bez 
předpokládaného obsahu POC

Stanovené koncentrace organického uhlíku, vyjádřené jako DOC 
a jako NPOC, byly porovnány a graficky zpracovány.

Při stanovení organického uhlíku ve formě NPOC a DOC nezís-
káváme ve většině případů zcela shodné výsledky (viz obr. 2). Po 
vyloučení hrubé chyby stanovení zůstávají dva nejpravděpodob-
nější důvody odchylky. Prvním z nich je možný obsah organických 
těkavých látek ve vzorku, které jsou při provzdušňování odvětrány 
ze vzorku, a proto koncentrace NPOC vyjde úměrně nižší. Druhým 
důvodem může být relativně vysoká koncentrace anorganického uh-
líku ve vzorku, která ovlivňuje jak hodnotu NPOC, tak hodnotu DOC. 

V případě stanovení NPOC existuje možnost nedostatečně nízké 
hodnoty pH a z toho plynoucí pomalé nebo nedokonalé přeměny 
hydrogenuhličitanů na oxid uhličitý, případně nedostačující doby 
provzdušňování potřebné pro odstranění vzniklého CO2 ze vzorku. 
V tomto případě jsou získány poněkud vyšší hodnoty NPOC oproti 
DOC. 

U většiny vzorků ale nejsou rozdíly významné oproti případům, 
kdy vzorky prokazatelně obsahovaly odtěkatelné formy organického 
uhlíku.

Porovnání DOC vs. NPOC u vzorků obsahujících POC
Pokud vzorky obsahují těkavé organické látky, dochází během 

analýzy NPOC při provzdušňování k jejich částečnému či úplnému 
odtěkání ze vzorku. Tato část organického uhlíku následně není de-
tekována a stanovená hodnota NPOC je o tento podíl menší. Avšak 
je-li koncentrace organického uhlíku stanovována diferenčně, není 
odvětráním těkavých forem tolik ovlivněna, pouze nesprávnou 
manipulací se vzorkem může dojít k nežádoucímu odvětrání tě-
kavých látek. Na obr. 3 jsou porovnány koncentrace organického 
uhlíku stanovené diferenčně jako DOC, jako NPOC a jako suma 
NPOC a POC. Uvedená data potvrzují, že při stanovení organického 
uhlíku metodou NPOC nebyly zachyceny odtěkatelné organické 
látky přítomné ve vzorku. Naopak u modelových vzorků o známém 
složení odpovídá stanovená koncentrace organického uhlíku určená 
diferenční metodou předpokládaným výsledkům, protože po při-
čtení stanovené koncentrace POC ke stanoveným hodnotám NPOC 
získáváme u všech vzorků hodnoty srovnatelné s koncentracemi 
organického uhlíku stanovenými diferenčně.

Závěr
Při stanovení organického uhlíku ve vzorcích s neznámou matricí 

je vhodné alespoň orientačně porovnat koncentraci organického uh-
líku získanou diferenčně jako DOC a přímo jako NPOC. V případě, že 
je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami významný, je nutné prověřit 
příčinu chyby stanovení. Ta může spočívat buď v relativně vysoké 

koncentraci anorganického uhlíku ve vzorku, nebo ve významném 
obsahu těkavých organických látek, které při stanovení NPOC nelze 
zachytit.

Při analýze vzorků obsahujících těkavé organické látky se parametr 
POC jeví jako významný, a proto jej v tomto případě nelze zanedbat. 
Avšak u většiny běžných vzorků rozdíl v koncentracích organického 
uhlíku stanovených diferenčním způsobem a přímou metodou není 
významný, tzn. hodnoty DOC a NPOC téhož vzorku jsou srovnatelné.

Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumné-
ho záměru MSM 6046137308 financovaného MŠMT ČR a grantu 
GAČR 203/09/1349.
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Significance of POC parameter in organic carbon determi-
nation (Kaňková, H.; Sýkora, V.; Kujalová, H.)

Abstract
Presented work focuses on the assessment of the significance 

parameter POC (purgeable organic carbon) in instrumental deter‑
mination of organic carbon. In many real samples was determined 
dissolved organic carbon as NPOC and as DOC, the results were 
evaluated and compared parameters. The work also outlines the 
possibility of direct determination of the parameters POC.

Key words
purgeable organic carbon – determination of organic carbon

Obr. 2. Porovnání stanovené koncentrace organického uhlíku přímou 
metodou (NPOC) a diferenční metodou (DOC) u reálných vzorků 
neobsahujících těkavé organické látky

Obr. 3. Porovnání koncentrace organického uhlíku stanovené pří‑
mou metodou (NPOC) a diferenční metodou (DOC) u modelových 
i reálných vzorků, které obsahují těkavé organické látky
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Integrované systémy hrubého předčištění pro USA – část II.

Počátkem minulého roku dodala firma Fontana R, s.r.o., do USA na Floridu dvě jednotky integrovaného hrubého 
předčištění typu IHP 200. Každá jednotka disponuje kapacitou 200 l.s‑1 odpadních vod. Dodávka, s ohledem na míst‑
ní venkovní prostředí a umístění na dvoumetrové ocelové konstrukci, byla značně odlišná od dodávek, které firma 
realizuje v oblasti střední a východní Evropy. Zejména požadavky na vysokou odolnost proti větru (oblast hurikánů) 
a agresivnímu slunečnímu záření si vyžádaly mimo jiné: nadstandardní dimenzování, zvýšenou povrchovou ochranu 
a volbu materiálu, plasty s vysokou ochranou proti UV záření atd. 

Z hlediska vybavenosti se jednalo o plně vybavené zařízení IHP, 
což značí: 
• vstupní uklidňovací nádoba se samočisticími česlemi s lisem na 

shrabky, doplněné bypassem přes ruční česle; 
• provzdušňovaný lapák písku včetně zdroje vzduchu od firmy Ku-

bíček VHS; 
• zachycování a sběr tuků s následnou dopravou tuků čerpáním; 

výstupy shrabků a písku do samostatných kontejnerů a alternativní 
gravitační odvod tuků. 
V průběhu léta provedli pracovníci odběratele hrubou montáž cel-

kové sestavy včetně napojení na přívodní a odvodní potrubí. Šéfmon-
tér a technici firem Fontana a Kubíček provedli v listopadu kontrolu 
sestavení, rozvodů a elektrického zapojení pohonů. Po této kontrole, 
s důrazem na bezpečnost, bylo v amerických podmínkách nezbytné 
opatřit zařízení bezpečnostními štítky na riziková místa pro pohyb 
obsluhy. Texty těchto výstražných tabulek jsou pro Evropana mnohdy 
až úsměvné, např. zákaz plavání v nádrži, zákaz pití odpadní vody 
apod. Následoval zkušební provoz s optimalizací časových parametrů 
chodu jednotlivých zařízení. Po doladění parametrů a připomínek 
odběratele bylo zařízení uvedeno do trvalého chodu. Souběžně s tím 
byla průběžně zaškolována obsluha a sledovány výstupy. 

Specifickou odlišností amerických čistíren je velký obsah tuků 
v odpadní vodě způsobený stravovacími návyky Američanů. Třícen-

timetrová vrstva tuků na hladině, zachycená nornou stěnou během 
několika hodin, nebyla ničím neobvyklým. 

Parametry na výstupu z IHP, jako například stupeň odvodnění 
a redukce shrabků, čistota a vlhkost zachyceného písku, jsou pro 
odběratele příjemnou skutečností. Míra spokojenosti byla umocněna 
porovnáním s dosavadním zařízením hrubého předčištění, které 
způsobovalo značné komplikace v dalším technologickém procesu 
čistírny. 

Na základě dosažených výsledků bylo zástupcům dodavatele umož-
něno provést prezentaci výrobku pro odbornou veřejnost. O dodávce 
informoval také regionální tisk. 

Ukázalo se, že i náročné trhy je možné absolvovat s úspěchem. Vy-
žaduje to však mimořádný přístup dodavatele od nabídky s příslibem 
a splněním všech i neobvyklých požadavků odběratele. Zvláštností 
této dodávky je i fakt, že provozovatel spoléhá na náš servis s vědo-
mím, že budeme v přijatelném čase na místě. 

Ing. Ondřej Prax
FONTANA R, s.r.o. 

Příkop 843/4, 602 00  Brno 
tel.: 545 175 854, 602 758 256
e‑mail: fontanar@fontanar.cz
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ČOI – Kontroly domovních čistíren odpadních vod

Monika Košlerová 

Od dubna 2012 do června 2013 provedla 
Česká obchodní inspekce celoplošnou kon-
trolní akci u 47 výrobců balených a/nebo 
na místě montovaných čistíren odpadních 
vod do 50 EO a prefabrikovaných septiků. 
Kontroly byly provedeny na základě podnětu 
Ministerstva životního prostředí, Odboru 
ochrany vod, a také podnětů nebo dotazů 
spotřebitelů. Pro tuto výrobkovou oblast 
je kontrolním orgánem Česká obchodní 
inspekce, která kontrolu zaměřila na dodr-
žování zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované 
CE. Při kontrolách využili inspektoři dokla-
dovou dokumentaci výrobců, kterou pro 
kontrolní účely poskytly vodoprávní úřady, 
jimž byla předložena v rámci stavebního 
řízení. Při kontrolách inspektoři ČOI pro-
kázali mimo jiné, že někteří výrobci v ES 
prohlášení o shodě uváděli nepravdivé údaje. 
Nadhodnocovali účinnost čištění ve srovnání 
s výsledky dosaženými při počáteční zkoušce 
typu a vedli dvojí dokumentaci – jednu pro 
ČOI a druhou pro stavební úřady. Se závěry 

kontrolní akce bylo seznámeno Ministerstvo 
životního prostředí a vodoprávní úřady.

Od roku 2010 platí novela vodního záko‑
na (zák. č. 254/2001 Sb., o vodách), která 
zakotvila (§ 15a) ve vztahu k vodním dílům 
určeným pro čištění odpadních vod do ka‑
pacity 50 EO (ekvivalentních obyvatel) mož‑
nost jejich ohlášení dle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. Podmínkou je splnění náleži‑
tostí stanovených vodním zákonem a přísluš‑
nými nařízeními vlády (č. 61/2003 Sb. – pro 
případy vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, kanalizací a č. 416/2010 Sb. 
– pro případy vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních). Základním zákonným 
požadavkem je, aby vodní dílo určené pro 
čištění odpadních vod do kapacity 50 EO 
bylo z podstatné části tvořeno výrobkem 
označovaným CE podle zákona č. 22/1997 Sb. 
Povolení k ohlášení stavby vydává místně 
příslušný vodoprávní úřad na základě 
ohlašovatelem předloženého „Prohlášení 
o shodě“ (od 1 7. 2013 „Prohlášení o vlast‑
nostech“) vydaného výrobcem. Vodoprávní 
úřad na základě prohlášení o shodě posuzu‑
je, zda zařízení – výrobek domovní čistírna 

odpadních vod (DČOV) splňuje nařízeními 
požadovanou účinnost čištění.

Vodoprávní úřady zaznamenaly uvádění 
nepravdivých údajů v předložených prohlá-
šeních o shodě. Jednalo se o nadlepšování 
prezentovaných výsledků výrobcem ve srov-
nání se skutečně dosaženými výsledky při 
počáteční zkoušce typu. Výrobci nejsou v sou-
časné době povinni předkládat vodoprávním 
úřadům protokoly o počáteční zkoušce typu 
a vodoprávní úřady si tuto informaci nemo-
hou vyžádat u oznámených subjektů (dříve 
notifikovaných osob), které váže k výrobcům 
obchodní vztah. Česká obchodní inspekce je 
kontrolním orgánem, kterému jsou výrobci ze 
zákona povinni předložit protokoly o počáteč-
ní zkoušce typu výrobku.

Česká obchodní inspekce na základě to-
hoto podnětu zahájila kontroly uvedených 
stavebních výrobků. Inspektoři při kontrolách 
ověřovali pravdivost údajů uváděných v pro-
hlášení o shodě, a to účinnost čištění vzhle-
dem k předloženým protokolům o počáteční 
zkoušce typu a splnění dalších náležitostí 
vyplývajících ze zákona o technických poža-
davcích na výrobky a příslušných prováděcích 
a technických předpisů. 

Na stavební výrobky – domovní čistírny 
odpadních vod a septiky se vztahuje ČSN 
EN 12566‑3+A1 Balené a/nebo na místě 
montované domovní čistírny odpadních vod 
do 50 EO a ČSN EN 12566‑1+A1 Prefabriko‑
vané septiky, používané k částečnému čištění 
splaškových odpadních vod do 50 EO. U těch‑
to stavebních výrobků je kontrola zaměřena 
na plnění povinností stanovených zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
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výrobky, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE. (K 1. 7. 
2013 bylo toto nařízení zrušeno a nahrazeno 
nařízením EP a Rady č. 305/2011).

V České republice pro uvedené výrobky 
platí související požadavky dle nařízení vlády 
č. 23/2011, kterým se mění nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a od‑
padních vod, náležitostech povolení k vypou‑
štění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlá‑
dy č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních vod a ná‑
ležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních. Tyto předpisy stano‑
vují jednotlivé třídy nebo kategorie výrobků 
a podmínky, ke kterým je nutno prokázat 
účinnost čištění podle CHSK, BSK5, NL nebo 
podle CHSK, BSK5, NL, N‑NH4

+ a Pcelk.
Z celkem 47 výrobců domovních čistíren 

odpadních vod (dále DČOV) bylo vytipováno 
a následně do konce roku 2012 zkontrolováno 
29 subjektů, včetně 3 kontrol u zahraničních 
výrobců ve spolupráci se Slovenskou ob-
chodní inspekcí. Do konce června 2013 bylo 
zkontrolováno zbývajících 18 výrobců, včetně 
zjišťování informací ohledně jednoho zahra-
ničního výrobce (Velká Británie). 

Výsledky kontrol
Při kontrolách prováděných v roce 2012 

odhalili inspektoři řadu chyb v předložené 
dokumentaci, včetně neexistence protokolů 
o zkoušce (ITT) u některých výrobků. Z celko-
vého počtu 29 výrobců (z toho 3 slovenských, 
kontrolovaných SOI), bylo u 15 z nich zjištěno 
porušení zákona o technických požadavcích 
na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.). Největší 
počet pochybení se týkal označení CE, které 
nebylo doprovázeno všemi stanovenými 

údaji a charakteristikami. Na základě podkla-
dů poskytnutých vodoprávními úřady byla 
potvrzena domněnka ČOI o existenci dvojí 
dokumentace – jedné pro ČOI a druhé pro 
stavební úřady. Výrobci v rámci stavebního 
řízení předložili úřadům další ES prohlášení 
o shodě, ve kterých uváděli jiné hodnoty účin-
nosti čištění, případně další hodnoty účinnos-
ti čištění, které neměli podloženy zkušebními 
protokoly (N-NH4

+ a Pcelk). Ve třech případech 
bylo zjištěno, že výrobci uváděli na trh výro-
bek bez posouzení shody. V jednom z případů 
s padělaným ES prohlášením o shodě, kdy 
jako podklad výrobce použil ES prohlášení 
o shodě jiného výrobce. Z uvedených důvodů 
byla kontrola prodloužena a bylo rozhodnuto 
zkontrolovat všechny výrobce uvedené MŽP.

Zbývajících 18 výrobců bylo zkontrolováno 
v období od 2. 1. do 28. 6. 2013 a byla zjiš-
těna další pochybení týkající se předložené 
dokumentace, zejména náležitosti označení 
CE a nedostatečných pokynů k montáži vý-
robků. I při těchto kontrolách se potvrdilo, že 
výrobci předkládají jiné prohlášení o shodě 
ke stavebnímu řízení a jiné při kontrole ČOI. 
Ve dvou případech byla odhalena neexistence 
protokolu o počáteční zkoušce typu (ITT), bez 
něhož nelze výrobek uvést na trh EU.

Ze 47 kontrolovaných subjektů, včetně 4 
zahraničních, porušilo 20 výrobců (tj. cca 
45 %) zákon o technických požadavcích na 
výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.). V 5 případech 
inspektoři zjistili, že výrobci uváděli výrobky 
na trh bez posouzení shody, v jednom pří-
padě s padělaným ES prohlášením o shodě. 
Ostatní výrobci provedli posouzení shody 
stanoveným způsobem (v souladu s požadav-
ky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a ČSN EN 
12566-3+A1) a vydali ES prohlášení o shodě, 
ve kterém uváděli vlastnost účinnost čištění 
parametry shodnými s naměřenými hodno-
tami v protokolech o počáteční zkoušce typu, 
vydaných notifikovanou osobou.

V 15 případech bylo kontrolované osobě 
v postavení výrobce uloženo opatření ve sta-
novené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, 
případně učinit nezbytná opatření k nápravě 
a informovat následně orgán dozoru o při-
jatých opatřeních. Osmi výrobcům byly za 
zjištěná porušení uloženy pokuty příkazem 
vydaným na místě v celkové výši 55 000 Kč. 
V 1 případě byla pro porušení povinnosti 
výrobce uložena pokuta ve výši 150 000 Kč 
a s 11 výrobci je vedeno nebo bude zahájeno 
správní řízení. 

Závěr
Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní 

akce zjistila a prokázala, že někteří výrobci v ES 
prohlášení o shodě uváděli nepravdivé údaje. 
Nadhodnocovali účinnost čištění ve srovnání 
se skutečně dosaženými výsledky při počáteční 
zkoušce typu. Někteří výrobci rovněž nepravdi-
vě uváděli, že výrobky splňují i požadavky na 
vyšší účinnost čištění (třídy II – DČOV u nichž 
je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého zne-
čištění a stabilní nitrifikace a třídy III – DČOV 
u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstraně-
ní fosforu), a rovněž v rozporu se skutečností 
uváděli, že výrobky splňují požadavky kategorie 
certifikovaného výrobku určeného k čištění od-
padních vod, z nichž mohou být odpadní vody 
vypouštěny do podzemních vod. Se závěry 
kontrolní akce bylo po uzavření všech kontrol 
seznámeno Ministerstvo životního prostředí 
a vodoprávní úřady.

Ing. Monika Košlerová 
Ústřední inspektorát České obchodní 

inspekce
Štěpánská 567/15

Praha 2 – Nové Město
120 00 Praha 2 

www.coi.cz

Ad: Publish or perish!

František Kožíšek

Se zájmem jsem si přečetl úvodník „Publish 
or perish!“ (VH 12/2013) a rozhodl se přispět 
do diskuse, bude-li jaká. S panem šéfredakto-
rem mohu v některých věcech souhlasit, v ji-
ných rozhodně ne, ale celkově jeho naštvané 
pozici rozumím: kvalitních autorů obecně 
ubývá, Vodní hospodářství (VH) autorům za 
články nic neplatí a nyní z rozhodnutí Rady 
vlády pro VaV mizí i předposlední drobný 
autorský benefit v podobě pár bodíků za re-
cenzovaný článek do RIVu. To hrozí dalším 
úbytkem kvalitních článků či některých 
autorů vůbec, což zase může ovlivnit zájem 
o časopis, resp. jeho existenci jako takovou, 
pokud se nechce stát jen reklamní či inzertní 
Vodohospodářskou anoncí (mimochodem, 
někdy mi to při listování už skoro tak připadá).

Jsem autor, který publikuje převážně v čes-
kých recenzovaných časopisech, ale občas 
mám i publikace v zahraničních impaktova-

ných časopisech. Body se mně (resp. mému 
zaměstnavateli) také počítají, ale nejsem na 
nich naštěstí existenčně závislý. To jen abych 
objasnil svou pozici.

S panem šéfredaktorem souhlasím v tom, 
že současný systém hodnocení výzkumu, jak 
je nastavený českými grantovými agenturami 
či zmíněnou radou vlády, je velmi bezohledný 
k přenášení poznatků výzkumu do naší národ-
ní praxe a s tím spojeným celoživotním vzdě-
láváním příslušných odborných pracovníků 
v praxi právě o nové vědecké poznatky. Resp. 
ten systém takovou potřebu prakticky opomíjí. 
Články v „klasických“ vědeckých časopisech, 
jak správně zmiňuje úvodník, tuto potřebu 
většinou nemohou naplnit, ať už z důvodu 
velmi úzké specializace, jazykové bariéry (bo-
hužel) či spíše akademického zaměření. Proto 
je důležité, aby existoval pro daný obor (zde 
vodní hospodářství) specializovaný odborný 

časopis v národním jazyce určený pro praxi, 
do kterého by na jednu stranu přispívali sdě-
leními z praxe sami pracovníci „provozních“ 
organizací (včetně dodavatelských firem), na 
druhou stranu akademičtí či jiní výzkumní 
pracovníci s výsledky výzkumu (ať už jejich 
vlastního, obvykle úžeji zaměřeného, nebo 
cizího ve formě obecnějších přehledových 
článků). Forma článků by neměla být rozho-
dující, klíčovým kritériem by měla být srozu-
mitelnost a užitečnost.

Časopisy výzkumné (impaktované) jsou 
ovšem o něčem jiném. Vzácně mohu také 
obsahovat nějakou kazuistiku (zajímavý pří-
pad z praxe), pokud z ní vyplývá nějaké nové 
poučení, nebo obecnější články typu „review“ 
(shrnující stav poznání v dané oblasti), „policy 
paper“ (jak by společnost měla k danému pro-
blému přistupovat), metodické diskuse apod., 
ale hlavním obsahem budou ty stále úžeji 
a úžeji zaměřené články přinášející nějaký nový 
poznatek na základě výzkumu autorů. Články 
díky jasné struktuře (uvedení do problému 
a jeho kontext – popis metody zkoumání – pre-
zentace a diskuse výsledků) jsou transparentní 
a srozumitelné pro toho, kdo se danou proble-
matikou aspoň částečně zabývá. Ale jsou či by 
měly být uchopitelné i čtenářem, který není 
na tuto oblast úzce specializovaný, i když to 
si samozřejmě může vyžadovat potřebu studia 
dalších souvisejících textů.
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Pokud se podaří českým autorům publikace 
v takovém mezinárodním impaktovaném 
časopise a článek zaujme jiné autory, kteří se 
na něj odkáží ve svém článku, můžeme říci, 
že se český výzkum začlenil (začleňuje) do 
proudu světové vědy, i kdyby ten inovační 
příspěvek byl třeba jen velice drobný. Díky 
obvykle velmi přísnému recenznímu proce-
su je publikování v impaktovaném časopise 
přínosné zejména pro autory článku, a to 
z několika hledisek, z nichž zmíním jen dvě 
a pominu body, slávu, vyšší šanci získat nový 
grant apod. Protože se často stává, že rukopis 
je nejméně jednou vrácen redakcí k doplnění, 
úpravě či přepracování (pokud není vůbec 
odmítnut), je to nezaplatitelná škola logického 
myšlení i psaní pro to, aby se autor vyjadřoval 
jasně, srozumitelně, výstižně a přitom stručně. 
Ne že by se v impaktovaném časopise nikdy 
nenašel slabý článek nebo článek s chybami, 
stává se to – záleží na kvalitě, odpovědnosti 
a náročnosti recenzentů a redakce (což vše 
roste s rostoucím impakt faktorem /IF/) – ale 
díky pravidlům recenzního procesu je to 
omezeno na snesitelné minimum. A když 
už se to stane, někdo z široké čtenářské obce 
často poukáže na chybu nebo slabinu formou 
komentáře či dopisu editorovi. Samozřejmě 
čím lepší časopis (vyšší IF), tím je recenzní 
síto přísnější, počet odmítnutých článků 
vyšší a slabé články se prakticky nevyskytují. 
Jen pro zajímavost, protože také funguji jako 
recenzent pro některé impaktované časopisy: 
např. za poslední rok jsem pro časopis Jour-
nal of Water and Health (IF = 1,394, což není 
nijak moc vysoká hodnota) dělal tři recenze. 
V jednom případě jsem doporučil článek vrátit 
k menším úpravám (asi s 20 připomínkami), 
v jednom případě jsem doporučil článek ne-
přijmout, dokud nebudou podstatně rozšířena 
experimentální data, na kterých je postaven, 
a v posledním případě jsem doporučil článek 
zcela odmítnout, protože naměřených výsled-
ků bylo sice dost, ale autoři měli zjevně potíž 
s jejich interpretací a zasazením do právního 
a odborného kontextu.

Druhý užitek autorů z publikace v mezi-
národním časopise je, že se jim rozšíří okruh 
odborníků, se kterými mohou své úzce za-
měřené výzkumné téma konzultovat. Opět 
uvedu jednu osobní zkušenost. Před několika 
lety jsme se s ostravskými kolegy zabývali pro-
blematikou výskytu netuberkulózních myko-

bakterií v teplé vodě některých nemocničních 
oddělení. Nenašli jsme v ČR nikoho, s kým by 
šlo naše nálezy diskutovat. Po uveřejnění naší 
studie v Canadian Journal of Microbiology se 
nám postupně ozvalo z různých částí světa 
několik lidí, kteří se tímto problémem také 
zabývali.

V této souvislosti pak musím zásadně ne-
souhlasit s myšlenkou pana Stránského, že 
impaktované časopisy nemohou nabídnout 
tak široký okruh čtenářů jako VH. Opak je 
pravdou (chci-li se vyjádřit kulantně)! Praktic-
ky všechny impaktované časopisy mají dnes 
na webu zveřejňované abstrakta svých článků, 
mnohé též plné texty. Díky různým rešeršním 
službám je velice snadné dostat každý měsíc 
„na stůl“ výběr desítek či stovek abstraktů 
právě publikovaných článků, které se zabývají 
tématem, které výzkumníka zajímá. Pokud 
nemá přístup k časopisu (k celému článku), 
není problém poslat mail autorovi s prosbou 
o zaslání kopie – a druhý den ji obvykle máte 
v počítači. Odhaduji, že např. obsah takového 
Water Research sledují měsíčně až statisíce 
čtenářů různého zaměření (vědců, firem, vo-
dohospodářů) z celého světa. Schválně, kolik 
je to asi u VH?

Samozřejmě, že ne všichni čtou všechno, ale 
při množství informací si vybírají, co je aktuál-
ně zajímá. Stejná bude ale i situace s VH, které 
je tematicky dost rozkročeno (voda v krajině, 
vodovody, kanalizace, odpady…); pochybuji, 
že by někdo mimo redakci četl celé číslo. Já 
osobně mám průměr tak 1 článek/číslo, ale 
přiznávám, že nejsem typický čtenář.

Abych se ale vrátil k podstatě – řešení. My-
slím, že nějaká lobby (nevím však, kdo a jak 
by ji měl poskládat) by měla apelovat na Radu 
vlády pro VaV, aby systematičtěji podporovala 
přenos poznatků výzkumu do naší národní 
praxe. Třeba tím, že autor výzkumu by jako 
podmínku splnění grantu musel vedle publi-
kace v mezinárodním impaktovaném časopise 
také připravit informační článek zaměřený 
na praxi a ten otisknout v českém odborném 
časopise. Pokud by to byla jasná podmínka 
plnění grantu, tak by pak ani nemusela být 
oceněna body (ale mohla). Přičemž i tyto 
„praktické články“ by měly procházet recenz-
ním řízením.

A časopis jako VH by se pak musel rozhod-
nout, zda chce být časopisem „vědeckým“, 
nebo „praktickým“. Osobně si myslím, že 

zde žádné velké rozhodování být nemůže, 
protože vydávání kvalitního vědeckého 
(impaktovaného) časopisu v českém jazyce 
naráží na těžko překonatelný problém malého 
národa. Pojem „malý národ“ pak chápu čistě 
početně, nikoliv podle TGM1. Počtem malý 
národ znamená omezený okruh odborníků 
v dané specializaci (o vědcích nemluvě) čili 
malý počet autorů a nízký počet článků (aby 
si šlo moc vybírat), dále více než malý počet 
nezávislých recenzentů a omezený okruh 
čtenářů, kteří by byli zase schopni zveřejněný 
článek citovat ve své vědecké práci. Znamená 
to také malý tlak na autory, aby své publikace 
vylepšovali, a tomu, bohužel, odpovídá někdy 
i dost nízká úroveň českých odborných člán-
ků. Dosud se mně nikdy nestalo, že by mně 
nějaký český časopis můj rukopis do tisku 
nepřijal nebo mně ho vrátil k výraznému pře-
pracování (i když někdy, když je v časovém 
presu šit horkou jehlou, by si to i zasloužil), 
zatímco u zahraničních časopisů se mně to 
stalo opakovaně.

Z tohoto úhlu pohledu se mi zdá pokus 
o SCOPUSování VH jako snaha víceméně zby-
tečná. Osobně bych s anglickými články pro-
blém neměl, protože 90 % odborných článků 
čtu v angličtině, ale myslím, že zde to nikomu 
moc nepomůže, ani autorům, ani čtenářům, 
ani redakci VH k větší slávě. Problém VH je 
problém nejasné identity (komu vlastně chce 
v prvé řadě sloužit a jak, resp. komu je vlastně 
určen?) na straně jedné a problém odborného 
časopisu malého národa na straně druhé.

Doporučoval bych redakci VH v prvé řadě 
ujasnit si svou identitu a pak hledat tu vhod-
nou lobby, která by se snažila přesvědčit radu 
vlády, že systematické vzdělávání lidí z praxe 
o nové poznatky výzkumu má minimálně 
stejný smysl jako občasný vynález nové paten-
tované technologie. A mezitím jí přeji, aby při 
redakční práci měla bystré okolo, aby se ani 
v nerecenzovaných článcích neobjevovaly od-
borné hlouposti, jako se to stalo právě v č. 12 
na str… (jestlipak na to někdo z širokého okru-
hu pozorných čtenářů redakci upozorní?).

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha

e‑mail: voda@szu.cz

1 Viz T.G.Masaryk: Ideály humanitní – Problém ma-
lého národa.

Koncepce časopisu

Tomáš Kvítek

Moje reakce navazuje na příspěvek Komen-
tář k hodnocení publikační činnosti v rámci 
výzkumu od Ing. Václava Davida v časopise 
VH 11/2013. 

Souhlasím s autorem příspěvku, že časopis 
Vodní hospodářství patří do kategorie recen-
zovaných časopisů. Přál bych si, aby tomu 
tak bylo i nadále, dle mého názoru není třeba 
měnit něco, co funguje a funguje výborně. 

Dokonce si dovoluji vyjádřit názor, že jsem 
zásadně proti, aby byl časopis měněn do kate-
gorie Scopus. Časopis Vodní hospodářství byl 
a je časopisem inženýrským a současně i „stře-
dostavovským“, informujícím o dění v celé šíři 
oblasti vodního hospodářství. Kdo v Čechách 
bude číst časopis v angličtině zabývající se 
pouze a jen vědou? Pouze vědci! Lidé z praxe 
však potřebují informace o konferencích, in-

formace z ministerstev, o inovacích přístrojů 
a staveb, o práci Povodí, rozhovory s předními 
odborníky, sem tam výsledky vědecké, pře-
žvýkané do odborného jazyka. Kde najdou 
takovéto informace? Vždy jsem si myslel, že 
VH je zaměřen pro praxi. Pořád nevidím smysl 
takovéto změny. Když chce někdo publikovat 
anglicky, má na „vědeckém trhu“ na výběr 
minimálně 20 časopisů s IF z oblasti vodního 
hospodářství, a to s IF od malé hodnoty až po 
vysoké hodnoty. Často je k slyšení, že mladí 
vědci nemají kde publikovat. Ptám se jak to? 
Časopisů s IF je dost, časopisů ve Scopusu 
taky (např. český časopis Soil and Water, 
dlouho ve Scopusu, dnes s IF). Otázkou není, 
že nemohou, otázkou je jen a jen kvalita jejich 
díla. Ani ve výše zmíněném časopise nešlo 
publikovat „jen tak bokem“, recenzní řízení 
bylo tvrdé a dlouhé. Mnoho příspěvků bylo 
vždy zamítnuto. Kdo z těch „co nemají šanci“ 
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publikovat četl http://www.ncsu.edu/project/
posters/documents/betterauthor.pdf? Pokud 
někdo informuje o problémech v publikační 
činnosti a o tom, co se děje na školách, tak 
to není nic nového, to je trend. Všichni na 
školách budou muset mít impakty. Příležitostí 
mají dost, jen musí dělat vědu, aby to někdo 
vzal k publikování. A v tom jim VH nepomů-
že, za něj se neschovají, recenzní řízení musí 
být pro kategorii Scopus opravdu tvrdé, nebo 
pokud nebude, tak nebude ani Scopus. Taková 
je nepříjemná pravda. Sanfranciská deklarace 
je deklarací jiné kategorie, jiného významu. 
Ta tvrdí, že když již má někdo vynikající 
příspěvky v časopise s IF, měl by se posunout 
někam dál, k patentům, užitným vzorům. Aby 
z výzkumu, který je financován z veřejných 
prostředků, měla užitek i celá společnost. 
Přece cílem každého „moudrého obyvatele 
planety – vědce“ nemůže být jen a jen nový 
poznatek, ale především nový výrobek. To je 
inovace, to je pokrok, který přináší a zajišťuje 
zaměstnanost méně moudrých či schopných, 
vyšší HDP, možnost zlepšení života obyvatel. 
Ale jak dělat nový výrobek, když nemám nový 
poznatek? 

Trend zkvalitňování výsledků 
v resortu zemědělství

Současný ministr resortu zemědělství Toman 
řekl: „V resortu ministerstva zemědělství (MZe) 
je příliš mnoho výzkumných ústavů. Ty navíc 
nemají výsledky odpovídající financím, které 
jim stát každoročně dává. Je proto potřeba ústa-
vy restrukturalizovat“. Zdroj: http://byznys.
lidovky.cz:80/vyzkumnych‑ustavu‑je‑hodne‑
‑tvrdi‑toman‑sloucit‑je‑ale‑nemuze‑ptq‑/statni‑
‑pokladna.aspx?c=A131105_204416_statni‑
‑pokladna_jzl.

Má ministr dobré podklady, nebo si vy-
mýšlí? Ač nerad, musím mu částečně dát za 
pravdu. Důvody? Jedná se o výzkumné ústavy, 

které se mají zabývat aplikovaným výzkumem. 
K potvrzení toho, jestli je člověk opravdu 
odborník v daném oboru, musí sloužit pouze 
jeho výsledky vědecké práce, a ne tlachání 
a plkání (např. různé kvalitou a často nepouži-
telné metodiky pro praxi, opsaná skripta a jiné 
čtyřstránkové hrůzy). Jaké výsledky dokazují, 
že je někdo úspěšný v daném oboru? Dle 
mého názoru je to jen jeden typ výsledků, a to 
články v časopisech s IF, které dokazují, že ten, 
kdo něco zkoumá, ví, co zkoumá, jak to chce 
zkoumat, jde do hloubky za danou problema-
tikou a výsledkem jsou zcela nové vědecké 
poznatky. Nemusí být teoretického charakteru, 
mohou a často i jsou aplikovaného charakteru. 
V časopise s IF nikomu nevezmou článek, 
který v sobě nemá nové vědecké poznatky, 
který opakuje již poznané a snaží se vědu 
pouze předstírat, maskovat. Těmito výsledky 
se potvrzuje vědecká odbornost osoby, popř. 
týmu, a ne blafáním a plkáním. Kdo má šanci 
tedy uspět? Mimořádně pracovití a nadaní 
jedinci s dobrým myšlením, dobrým tahem 
na bránu, s kvalitními nápady, se smyslem 
a citem pro vědeckou práci, kteří obětují i svůj 
soukromý čas vědě. Podmínkou je dostatek 
finančních zdrojů těmto týmům, a ne alokace 
finančních prostředků všem, bez ohledu na 
výsledky, popř. podpora pracovníkům, kteří 
vůbec nechtějí, nemají na výzkum čas nebo 
neumějí. Kdo z pracovníků resortů má články 
s IF a je na prvním, druhém, popř. třetím místě 
jmen dané publikace, není připsán v pořadí za 
to že něco organizuje? On si to přece zaslouží, 
on sehnal to a to, ale dělá vědu? Musíme jej 
připsat, to je často k slyšení!

Pokud má vědec, v aplikovaném výzkumu, 
ve svém portfoliu alespoň každé dva roky 
jeden článek v časopise s IF, ukazuje to, že 
nepodvádí, nekamufluje vědu, dělá ji poctivě 
a zasloužil by si finanční prostředky na další 
výzkum. Napsat potom metodiku, článek do 

recenzovaného časopisu či vytvořit patent je 
již „hračka“, když má dostatek nových kvalit-
ních poznatků.

Jaká je často – netvrdím, že vždy – praxe 
v resortním výzkumu? Hlavně psát metodiky, 
vyrábět patenty, které nikdy nedostanou licen-
ci, neboť proč a kdo by je vyráběl, když nemají 
potenciál uspět na trhu. Na vysvětlenou: pod-
mínkou při podávání TAČR je příslib výstupu 
formou patent, užitný vzor. Nikdo se však již 
nezajímá, zda patent je licencován, takže vzni-
kají pouze kulaté čtverečky na papíře. Zvykem 
je psát články do různých „recenzovaných ča-
sopisů“, někdy s pochybnou kvalitou redakční 
rady, psát to, co již každý ví, zná, slyšel, bez 
nových poznatků, pouze jinak přebásněných 
příspěvků. Taková je často praxe! Toto asi 
nebylo cílem při zavádění do RIV. Spíše to 
bylo zneužito k prezentaci nekvalitní práce. 
Samozřejmě, že pro výzkum resortní jsou 
důležité i další typy výsledků, ale ty se musejí 
opírat nejdříve o kvalitu (to znamená článek 
v časopise s IF) a teprve potom je možno tvořit 
pro praxi. To je v praxi pak skutečné naplnění 
Sanfranciské deklarace.

Samozřejmě, že výše uvedené kritické hod-
nocení se netýká všech, ale pouze některých. 
Avšak ti „někteří“ právě dodávají munici všem 
kritikům resortního výzkumu. Znám mnoho 
poctivých, pracovitých, obětavých vědeckých 
pracovníků resortního výzkumu MZe, kteří 
se za nic nemusejí stydět, ale ti to „odnesou“ 
pravděpodobně nejdříve, protože vědecky 
pracují a nemají čas na vytváření vazeb se 
šíbry a na rychloprodukci zcela nehodnotných 
a dlouhodobě se opakujících výzkumných 
projektů.

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
člen redakční rady časopisu  

Vodní hospodářství
e‑mail: kvitekggg@volny.cz

Stáž v Jordánsku

Marie Vojíková 

Když jsem se přihlásila na praxi přes stu-
dentskou organizaci IAESTE, nebyla jsem si 
jistá úspěšnou akceptací, jelikož v ostatních 
požadavcích na přihlášce stálo „žadatel musí 
být mužského pohlaví“. Přihlášku se všemi 
potřebnými dokumenty jsem poslala i přesto 
a čekala, zda budu právě já vybrána. Po dvou 
měsících čekání mi přišel e-mail z IAESTE 
v kterém stálo, že se mohu připravit na praxi. 
Praxe v Jordánsku trvala 8 týdnů, které mohu 
shrnout jako nejlepší léto mého života.

Praxi jsem strávila ve společnosti Jordan 
Phosphate Mines Company (JPMC), která sídlí 
v Jordánsku, s oficiálním názvem Jordánské 
hášimovské království. Sídlo společnosti se 
nachází v hlavním městě Jordánska, Ammanu. 
JPMC vlastní 3 aktivní doly na těžbu fosfátu 
a průmyslový komplex na výrobu chemických 
hnojiv, kyseliny sírové, kyseliny fosforečné 
a fluoridu hlinitého. Jde o doly Al-Hessa, Al-

-Abiad a Eshidiya, které se nacházejí na jih od 
Ammanu. Průmyslový komplex byl vystavěn 
18 km za městem Al-Aqaba směrem na Saúd-
skou Arábii. Více se o firmě dočtete na www.
jpmc.com.jo.

Fosfáty byly v Jordánsku objeveny už roku 
1908, ale první soukromá společnost na jejich 
těžbu byla založena až v roce 1949. Byla to 
právě JPMC. Pro růst firmy potřebovala vlastní 
kapitál, a proto byla roku 1953 přeměněna 
na akciovou společnost. Akcionáři k tomuto 
roku jsou Kuwait Investment, držící 9 %, Služ-
by sociálního zabezpečení Jordánsko s 16%, 
Ministerstvo financí Jordánsko s 26%, Kamil 
Holding Ltd s 37% podílem a zbylých 12 % 
mají ve vlastnictví ostatní drobní akcionáři. 

JPMC vytěží přes 7 milionů tun fosfátů roč-
ně. To řadí Jordánské hášimovské království 
na šesté místo ve světové těžbě této suroviny, 
v produkci chemických hnojiv se řadí Jordán-

sko na 2. místo. V letech 1952–2005 dosáhla 
společnost kumulativních zisků 228 milionů 
jordánských dinárů a v letech 2006–2009 čis-
tého zisku ve výši 394 milionů jordánských 
dinárů, což je cca 11,4 miliard českých korun. 

Průmyslový komplex na jihu země byl 
založen za účelem konverze fosfátové rudy 
do výrobku, a tedy maximalizace přidané 
hodnoty. Tento komplex je jedním z největších 
na výrobu fosfátových hnojiv na Blízkém vý-
chodě a zahrnuje následující oddělení:
•	 oddělení, která poskytují potřebné služby 

pro provoz výrobních jednotek,
•	 dvě jednotky na výrobu kyseliny sírové,
•	 jednotka na výrobu kyseliny fosforečné,
•	 dvě jednotky na výrobu hnojiva – hydrogen-

fosforečnanu diamonného, 
•	 jednotka na výrobu fluoridu hlinitého,
•	 oddělení manipulace s materiálem, která se 

skládá z dvou částí: průmyslový přístav, který 
má západní a východní dok, a balící oddělení. 

Produkce Jordan Phosphate Mines 
Company

Produkce hydrogenfosforečnanu diamon‑
ného je 1 500 tun/den z každé výrobní jednot-
ky. Toto hnojivo je vyráběno s 18% obsahem 
dusíku a 46% obsahem oxidu fosforečného, 
což zaručuje jeho vysokou rozpustnost, a tedy 
dobré vstřebávání rostlinami. Amoniak, který 
je použit na výrobu tohoto hnojiva, je dovážen 
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ze zahraničí námořní dopravou a je čerpán 
14˝ trubkami do dvou zásobních nádrží 
s kapacitami 30 000 tun a 10 000 tun, kde je 
udržována konstantní teplota -33 °C. Odtud 
je amoniak čerpán do reaktoru, kde reaguje 
s koncentrovanou kyselinou fosforečnou za 
vzniku suspenze. Ta je odčerpávána ke granu-
laci. Amoniak se přidává ještě do granulace, 
aby se dosáhlo požadované hodnoty směsi. 
Hnojivo je poté odvedeno do sušárny, kde se 
vysuší, a poté se na sítech dosahuje potřebné 
velikosti granulí.

Pro výrobu fluoridu hlinitého je zapotřebí 
hydroxidu hlinitého, který je dovážen ze 
zahraničí, zejména z Austrálie, Indie nebo 
Francie. Hydroxid hlinitý je transportován ze 
skladu o kapacitě 14 000 tun pásovými jeřáby 
do sušárny, kde se suší. Takto vysušený hyd-
roxid hlinitý je exportován do 4 reaktorů, kde 
se mísí s kyselinou hexafluorokřemičitou. Po 
ukončení reakce vznikne rozpuštěný fluorid 
hlinitý, který je exportován do jednoho z 8 
krystalizátorů. Zde je separován na filtračních 
pásech a poté sušen.

Kyselina sírová je vyráběna v množství 
2 500 t/den z každé výrobní jednotky. Kyselina 
je vyráběná ze síry, která je dovážena z okol-
ních arabských zemí, Saúdské Arábie a Iráku, 
ale i z Ruska. Síra se ze skladu, který má ka-
pacitu 35 000 tun, transportuje buldozery do 
speciálních „bazénů“, kde je rozpuštěna při 
středním tlaku par. 

Takto rozpuštěná síra se čistí a následně je 
uložena v nádržích při teplotě 135 °C. Kapalná 
síra je čerpána do pece o teplotě 1 000 °C, kde 
se spaluje za přítomnosti suchého okolního 
vzduchu a vzniká oxid siřičitý. Reakce je sil-
ně exotermní, proto je vyprodukované teplo 
použito k výrobě vysokotlaké páry. Takto 
vyrobená pára představuje 75 % celkově vy-
robené páry v celém průmyslovém komplexu. 
Oxid uhličitý je přiváděn do reaktoru, kde se 

plyn převede na oxid sírový. Tento plyn dále 
reaguje s vodou za vzniku 98,5% kyseliny 
sírové, která je ochlazována a uskladňována 
v nádržích o objemu 24 000 tun. 

Kyselina fosforečná se vyrábí v rozmezí 
900–1300 t/den. Fosfát je dopravován z dolů 
v denní kapacitě 6 500 t/den a je pásy přesu-
nut do 2 skladů, kapacita každého z nich je 
18 000 tun. Fosfát je transportován do mlýna 
s výkonem 200 t/hod. Granule o maximální 
velikosti 500 µm reagují v reaktoru s kyselinou 
sírovou a vzniklý roztok kyseliny fosforečné 
a sádrovce se filtruje pomocí UCEGO filtrů. 
Koncentrace kyseliny fosforečné se zvyšuje 
pomocí výměníků tepla z 28 na 52 % za po-
užití vakua ve třech koncentračních linkách. 

Utility Plant
Jako studentka oboru Technologie vody na 

Vysoké škole chemicko-technologické v Praze 
jsem svoji praxi vykonávala v oddělení Utility 
Plant, které se skládá z následujících částí: 
•	 koloběh průmyslové vody,
•	 koloběh chladicí vody,
•	 zásobování průmyslového komplexu pitnou 

vodou,
•	 demineralizace vody,
•	 úprava vody pro výrobu páry,
•	 výroba elektrické energie.

Průmyslová voda a pitná voda se získávají 
z podzemního zdroje a jsou zabezpečovány 
společností Aqaba Water Company. Jako 
druhý zdroj se používá voda mořská, která 
se používá pro chlazení výrobních procesů. 

Stanice pro odběr mořské vody se nachází 
mimo průmyslový komplex, kde je odebírá-
na z Rudého moře. Voda prochází hrubými 
a jemnými česlemi pro odstranění nečistot a je 
pumpována čerpadly. Část takto „upravené“ 
vody jde přímo do 2 hlavních kondenzátorů 
a do jednotky na výrobu kyseliny sírové, a část 
prochází přes pískové filtry do dvou elektroly-

zérů, kde probíhají následující reakce: 
•	 na anodě: 2 Cl- → Cl2,
•	 na katodě: 2 H2O + O2 +4 e- → 4 OH-,
•	 NaOH + Cl2 + → NaOCl + H2O +NaCl. 

Takto připravený chlornan sodný jde do zá-
sobníku, z kterého je čerpán do sacího kanálu 
před hrubé česle, pro účely dezinfekce moř-
ské vody. Obvykle je přidáván po dobu 18 h 
denně. Voda je z komplexu odváděna zpět do 
moře, kde se vypouští ve vzdálenosti 120 m od 
břehu s teplotní odchylkou max. 3 °C. 

Demineralizace vody je složena ze čtyř kato-
dických a anodických výměníků, odplyňovače 
a dvou kondenzačních stanic. Nejprve se voda 
přivádí do katodického výměníku, kde je prys-
kyřice kladně nabitá R-H (kde H je organická 
část) a reaguje s kationty následovně: R-H + 
Na+ → R-Na + H+. V odplyňovači je odstra-
něn oxid uhličitý, který má korozivní účinky 
a vzniká v procesu rozpouštění kyseliny 
uhličité: H2CO3 ↔ CO2 + H2O. V anodickém 
výměníku je pryskyřice záporně nabitá a ob-
sahuje skupinu OH-, která reaguje s anionty 
následovně: R-OH + Cl- → R-Cl + OH-. Vý-
sledkem tohoto procesu je demineralizovaná 
voda: H+ + OH- → H2O. Po ukončení tohoto 
procesu je nastaven proces regenerace.

Demineralizovaná voda je v zásobní nádr-
ži smíchána s vodou, která byla při výrobě 
chemikálií použita ke kondenzaci. V nádrži 
je obsažena jak kladně, tak i záporně nabitá 
pryskyřice na odstranění zbylých iontů. Po 
ukončení tohoto procesu je přidávána chemi-
kálie na zvýšení pH a zabránění koroze zaříze-
ní, od společnosti NALCO, která je označena 
názvem Tri-Act 1 800. 

Voda, která je zbavena všech iontů a CO2, 
je přiváděna do odplyňovače, kde je voda 
zahřívána nízkotlakou párou na odstranění 
kyslíku pro zabezpečení zařízení proti korozi. 
Je známo, že rozpustnost plynů ve vodě klesá 
s rostoucí teplotou. Po odstranění kyslíku je 

Prezentace pro řešení nízkého pH vody v procesu Poslední den se Švýcarem Christianem (úplně vpravo) v JPMC

Průmyslový komplex JPMC u Rudého moře S mými kolegy v centrální laboratoři Potápění s ostatními studenty pod dohledem 
profesionálů
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voda transportována do nádrže, kde je udržo-
ván konstantní tlak 2,1 baru a teplota 135 °C. 
Odtud je pak čerpána do boileru a do jednotky 
na výrobu kyseliny sírové. Ještě před tím, než 
je voda přivedena do odplyňovače, je do ní 
přidáván hydrazin, jelikož ten reaguje s od-
straněným kyslíkem podle následující reakce: 
N2H4 + O2 → H2O + N2, a tak je odstraňován 
i dusík. 

V dalších procesech probíhá citlivější úpra-
va vody. Takto upravená voda je vháněna do 
dvou generátorů, které vyrábějí elektrickou 
energii. Vysokotlaká pára jde nejprve do první 
turbíny, kde se mění v nízkotlakou páru. Část 
této páry odchází do výrobního komplexu 
a zbytek jde pod tlakem 4–4,5 bar do druhé 
turbíny. Lopatkové kolo turbíny se pohybuje 
rychlostí 7 500 ot/min. Alternátor vytváří 3 
fáze střídavého proudu s frekvencí 50 Hz a 
napětím 6,6 kV. 

Jaká byla denní rutina a jak jsem 
prožila pracovní stáž?

Jordánské hášimovské království je pokryto 
z 95 % pouští a polopouští a je třetí nejchudší 
zemí na zdroje vody. Nejvíce lidí žije ve měs-
tech, ale stále zde jsou beduíni, kteří žijí na 
okrajích měst či v poušti, kde jejich majetkem 
je spíše velbloud a ovce, než jejich příbytek. 
Jelikož je Jordánsko zemí nejen arabskou, 
ale i muslimskou (žije zde asi 8 % křesťa-
nů), jeví se vám chování lidí spíše pozitivní 
než negativní. Sama jsem zažila oba druhy 
chování, ale z 98 % bylo kladné. Praxi jsem 
vykonávala s dalšími deseti studenty – muži. 
Byli z Evropy, ale také z Tuniska, Turecka či 

Ománu. Mým vedoucím ve společnosti JPMC 
byl inženýr Firas Awayan, který studoval 
chemické inženýrství na Jordánské univerzitě 
vědy a technologie v Irbidu. 

Každé ráno nás vyzvedl autobus v 6.30 hod 
a zavezl nás do společnosti, kde jsem praco-
vala společně s mým vedoucím Ing. Firasem. 
Museli jsme mít ochranné pomůcky – helmu, 
boty, brýle a dlouhé rukávy a nohavice. Z to-
hoto hlediska to bylo trošku náročnější, jelikož 
teploty dosahovaly již od 7 hod. ráno 36–40 °C 
a 30 dní probíhal muslimský svátek Ramadán, 
což znamenalo od rozednění do soumraku 
nepožít žádné jídlo, ani tekutiny.

Na začátku pracovního dne se dělala analý-
za vyrobeného množství páry, spotřeby vody 
a paliva za každý uplynulý den a směnu. 
Navštěvovali jsme kontrolní stanice a řešili 
problémy s „ajťáky“ při nefunkčnosti PLC 
systému. Denně se chodilo na inspekci Utility 
Plant, kde se řešily problémy a nedostatky 
s čerpadly, chladicími věžemi atp. Vyřešit jed-
notlivé části nebylo vždy jednoduché, jelikož 
se musela zaručit kontinuita procesu i s dal-
šími výrobními jednotkami. Kromě mé práce 
v Utility Plant jsem také působila v centrální 
laboratoři, kde jsme analyzovali vzorky vody 
z jednotlivých výrobních oddělení a kvalitu 
síry. Z naší práce jsme zpracovávali reporty 
a k tomu jsme měli za úkol zpracovávat od-
borná témata a prezentovat je před kolegy 
a vedoucími. 

V 15.00 hod. nás odvážel autobus zpět do 
apartmánů, které byly 5 minut chůze od cent-
ra města Al-Aqaba s výhledem přímo na moře. 
Často jsme si vzali věci na plavání a potápění 

již s sebou do práce a po cestě domů se ne-
chali vysadit u pláže, kde jsme si užívali 40 °C 
a průzračně čistou vodu s hojným mořským 
životem. Večer jsme sportovali nebo navštěvo-
vali kavárny na pláži i v centru, kde bylo na 
denním pořádku, že se vedle Vás promenoval 
velbloud či arabský poník. Jordánské jídlo je 
opravdu velice chutné a rozmanité. Platy jsou 
v Jordánsku o polovinu vyšší, než v České 
republice, se stejnými či nižšími cenami jako 
u nás. Mentalita lidí je od té naší české velice 
rozdílná, ale co stojí za povšimnutí, je pod-
pora rodiny, od starších k mladším i naopak. 
Rodiče dávají cenné rady dětem a se vším jim 
pomáhají, nejen finančně. Na druhou stranu 
v Jordánsku nenajdete domovy důchodců či 
dětské domovy. Pohostinost je u Arabů na 
prvním místě. Pokud řeknete, že se Vám něco 
líbí, tak Vám to okamžitě koupí nebo podarují 
ze svého.

Prožila jsem neskutečně krásné chvíle, 
řešila problémy i dlouze cestovala. Mohla 
bych se rozpovídat na hodiny. Co všem na 
závěr doporučuji? Nebát se praxe, stáže nebo 
jazykových bariér a vyjet! Prostě, zdržet se 
nějakou chvilku v zahraničí. Nejenže musíte 
jednat v cizím jazyce, zpracovávat zprávy, 
protokoly a prezentovat se, ale také se musíte 
naučit vycházet s lidmi z úplně jiných koutů 
světa, s jinými návyky a kulturami. Pobyt 
v zahraničí, ať už má průběh i samotný konec 
jakýkoliv, vždy Vás posune dopředu a nikdy ne 
zpátky. Věřte si!

Bc. Marie Vojíková 
e‑mail: m.vojikova@gmail.com

Během léta a raného podzimu 2013 se pod 
patronátem DWA uskutečnily dva pětidenní 
semináře na mezinárodní úrovni s tématy Ma-
nagement of a Wastewater Treatment Plant (Ří-
zení ČOV) a Project Cost Appraisal – Economic 
Efficiency in Planning and Operating of Water 
Supply and Wastewater Disposal Systems 
(Oceňování nákladů projektu – ekonomická 
účinnost při plánování a provozu systémů 
zásobování vodou a odvádění odpadních vod). 
V rámci přátelských vztahů a dobré spoluprá-
ce byla účast členů CzWA plně hrazena ze 
strany DWA. Semináře se konaly v sídle DWA 
v Hennefu a probíhaly v angličtině. 

Autor příspěvku, který je i vedoucím OS 
TZVC při CzWA, absolvoval oba dva semi-

Semináře DWA pro členy CzWA

Robert Armič‑Sponza

náře a hodnotí je takto: V průběhu prvního 
semináře jsme byli seznámeni s chodem DWA 
a její činností, systémem hospodaření s vo-
dami v Německu a se systémem vzájemného 
altruistického proškolování – předávaním 
znalostí a výměnou zkušeností typu „nauč se 
od souseda“, jak na lokální, tak na regionální 
úrovni. Při probírání vhodného přístupu 
k provozování ČOV a UV jsme byli konfron-
továni s věcnou diskusí týkající se oborových 
problémů, které měl každý z nás aktuálně na 
srdci a hledal jejich řešení. Za zmínku stojí též 
návštěva hennefeské a kolínské čistírny, stejně 
jako i posezení na břehu Rýna (asi 3–4 metry 
pod nejvyšší zaznamenanou hladinou, ale 
pozor! Při zimních záplavách) a pozorování 

toho toku hmoty, pardon vody. Kromě toho 
jsme stihli i exkurzi na ÚV Siegelsknippen 
pro bonnskou oblast, která je navržena na 
předupravenou surovou vodu z vodní nádrže 
Wahnbach. Fosfor je vysrážen před akumulací 
ve vodní nádrži, aby se minimalizoval proces 
eutrofizace, což vnímám jako rozhodně velmi 
zajímavý způsob uvažování.

Seminář o oceňování nákladů projektu byl 
zaměřen na hodnocení investice z hlediska 
dlouhodobého výhledu, jak ekonomického, 
tak provozního, sociálního atd. Na závěr 
účastníci měli příležitost použít získané zna-
losti při hodnocení skutečného příkladu, pre-
zentaci jeho výsledků, včetně jejich obhajoby. 
V rámci reálných aplikací jsme byli seznámeni 
s investičním plánováním údržby a rozvoje 
kanalizační sítě pro město Kolín a rovněž 
nám byla prezentována jeho protipovodňová 
opatření. 

Tato zkušenost byla pro mě velmi přínos-
ná a můj názor sdílejí i ostatní účastníci. 
Jednoznačně převládá shoda, že společným 
jmenovatelem těchto seminářů byla perfektní 
organizace, vysoká pedagogická, didaktická 
a odborná úroveň učitelů s velmi srozumi-
telnou angličtinou, aktivní a individuální 
přístup ke každému bez ohledu na jazykovou 
bariéru a teoretické lekce aplikované na sku-
tečné praktické příklady. Rád bych využil tuto 
příležitost, abych poděkoval CzWA a DWA za 
tuto možnost obohatit své dosavadní znalosti 
a rozšířit pohled na vodohospodářskou pro-
blematiku.

Ing. Robert Armič‑Sponza, Ph.D. 
vedoucí OS TZVC při CzWA

sponza@seznam.cz
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Zařízení  
na úpravu  
vody

Komplexní nabídka
• Návrhy standardních  

zařízení
• Výroba zařízení  

(certifikace ISO 9001,  
ISO 14001)

• Poskytnutí související 
dokumentace

• Údržba a servis zařízení
• Vývoj nových zařízení

Široká škála použití
• Předúprava vody
• Napájecí voda do kotlů
• Chladící voda
• Procesní vody
• Procesní vody pro speciální 

aplikace
• Odpadní vody
• Opětovné využití vyčištěné 

vody

Standardní jednotky úpravy vody dle použité technologie
Nabídka více než 500 standardních jednotek zahrnující širokou škálu technologií úpravy a čištění vody

Filtrace
6 typových řad filtrů  
od 0,7 do 141 m3/h

Změkčení
4 typové řady změk-
čovacích zařízení od 
0,5 do 68 m3/h

Výhody našich zařízení
Snížení vodní stopy
• Nízká spotřeba surové vody
• Redukce odpadních vod

Snížení spotřeby energie
• Nízká spotřeba energie
• Efektivní využití energie

Snížení spotřeby chemikálií
• Optimalizace procesů
• Použití „zelených“ chemikálií
Snadná montáž a údržba 
zařízení

Společnost VWS MEMSEP nabízí zařízení 
na úpravu vody, jejichž použití je velmi 
široké a zahrnuje celou řadu technologií 
úpravy vody. 

V této oblasti nabízíme:
• Standardní jednotky úpravy vody
• Systémy vyráběny dle specifických 

zákaznických požadavků
• Dodávky náhradní dílů a spotřebního 

materiálu



Reverzní osmóza
7 typových řad  
od 10 l/h do 105 m3/h

Ultrafiltrace
2 typové řady 
ultrafiltračních 
jednotek  
od 2 do 44 m3/h

Deionizace
3 řady deionizačních 
zařízení od 60 l/h  
do 18 m3/h

Elektrodeionizace
2 typové řady zařízení 
od 1,4 do 100 m3/h

Multitechnologická 
zařízení
Zařízení kombinující  
více technologií  
umístěných v jednom 
rámu. Od 360 l/h  
do 25 m3/h

Čiření a flotace
Čiřiče Actiflo  
od 3 do 1700 m3/h, 
flotační jednotky  
od 1 do 440 m3/h

Odparky
Několik typových řad 
odparek  
od 3 do 250 m3/den

Náhradní díly a spotřební materiál
> Svíčkové filtry
> RO, UF membrány
> Ionexy
> Chemikálie
> Aktivní uhlí a náplně 

do filtrů

> CEDI moduly
> Dávkovací systémy
> UV systémy
> Testovací sady



Chemické ošetření vody značkovými chemickými přípravky Hydrex™

Chemické produkty Hydrex™ slouží na cca 5000 zařízení pro úpra-
vu vody většinou u těchto aplikací:
• chlazení
• ohřev vody
• produkce páry
• protikorozní ochrana
• boj s bakteriemi
• ošetření proti nánosům
Hydrex™ zajišťuje:
• omezení nepotřebných odstávek
• zajištění maximální produktivity
• předcházení a omezení rizik pro životní prostředí 
• umožňuje úsporu energie 
Náš výzkumný a vývojový tým neustále inovuje a přináší nové che-
mikálie a technologie, které poskytují optimální řešení problémů ži-
votního prostředí a také nejvyšší přínos pro podnikání našich klientů. 
Chemikálie Hydrex™ jsou vyráběny tak, aby splňovaly všechna che-
mická nařízení (Reach a Směrnice Evropského společenství – uvádění 
biocidních přípravků na trh). 

mědělství. Produkty Hydrex™ se používají ve vodárnách, na čistírnách 
odpadních vod a v nemocnicích. Aplikací je mnoho a výčet by nebral 
konce. Důležité pro provozovatele je, že společnost VWS MEMSEP 
disponuje odborníky, kteří dokáží navrhnout správné chemické pří-
pravky a vybavení pro dávkování a dále servisovat každou aplikaci.

Chemické přípravky řady 1000 slouží pro ošetření vody pro potře-
by ohřevu v teplovodních a horkovodních systémech, pro produkci 
páry a ošetření kondenzátu. Chemická charakteristika vstupní vody 
často nezaručuje, že se voda bude chovat dle předpokladu provozo-
vatele, že nebude způsobovat zanášení systémů a korozi. Chemické 
prostředky lze vhodně doplňovat technologiemi VWS MEMSEP pro 
eliminaci vzniku úsad a koroze. Pro předcházení těmto problémům 
se většinou nasazují účinné filtry, membrány a odplynění. Dále jsou 
dodávány antiscalanty a dispergátory pro zamezení vzniku vodního 
kamene a vazače kyslíku. Pro ochranu parokondenzátních částí kotel-
ního systému je možno dávkovat neutralizanty a aminy. Při návratu 
kondenzátu je možno provádět jeho další úpravu – pH a filtraci.

Chemické přípravky řady 2000 a 7000 slouží pro chladicí systémy, 
zde se provozovatelé také setkávají s vážnými problémy. Většinou zde 
dochází k tvorbě úsad a tím snížení účinnosti chlazení. Pro bezproblé-
mový chod se aplikují také antiscalanty a dispergátory a pro redukci 
oživení (mikroorganismy, řasy, houby a bakterie) se nasazují biocidní 
přípravky. Pro problémy s korozí se nasazují inhibitory koroze.

Biocidní přípravky jsou schváleny pro použití v celé Evropské unii 
a také v ČR. 

Chemické přípravky řady 3000 a 6000 se aplikují pro čištění pitné 
a odpadní vody. Přípravky slouží především ke srážení nerozpuštěných 
látek a odvodnění. K srážení používáme koagulační přípravky na bázi 
železa a hliníku, dále jako podpůrný koagulační přípravek může být 
aplikován polymerní organický koagulant při potřebě snížení vnášeného 
množství solí anorganickým koagulantem a dále se jedná o systémové 
polymerní flokulanty – kationické a anionické. Tyto přípravky mohou 
být použity pro technologie VWS MEMSEP – Actiflo a flotace.

Chemické přípravky řady 4000 se používají výhradně pro procesy 
úpravy vody s potřebou velice čisté vody od mikrofiltrace až po re-
verzní osmózy. Přípravky slouží jako vazače chlóru, jako přípravky 
pro snížení zanášení membrán, zabránění vzniku biofilmu na mem-
bránách a k jejich čištění. Přípravky jsou na bázi antiscalantů (látek 
zamezujících usazování nečistot na povrchu kovů a membrán), bio-
cidů, kyselých a zásaditých látek pro čištění membrán a redukčních 
činidel pro vyvázání chlóru.

Přípravky řady 5000 jsou přípravky pro údržbu. Většinou se jedná 
o přípravky na čištění tanků a rezervoárů na pitnou vodu. Ve vodá-
renské praxi se setkáváme s úsadami na vnitřních částech zásobních 
tanků a rezervoárů. Chemické přípravky HydrexTM jsou aplikovány 
při čištění takto zanesených povrchů pro zajištění nezávadnosti pitné 
vody. Čištění se provádí při odstávkách. Ze stěn je odstraňován vodní 
kámen, biofilm, rez a nečistoty.

Chemické přípravky 8000 jsou speciální přípravky pro ošetření 
povrchu kovů v náročných podmínkách, např. při sterilizaci nebo 
při vysokém tlaku. 

Řídicí jednotky Aqua Vista – výroba a dávkování chemikálií se 
v moderní době neobejde bez sofistikovaného systému dávkování 
na základě výsledků měření korozní rychlosti a zjišťování obsahu 
chemických látek proti vodnímu kameni. Společnost VWS MEMSEP 
disponuje řídicími systémy, které dokáží měřit požadované chemické 
parametry chladicí vody, řídit dávkování chemikálií a kvalitu vody – 
převážně odluhováním.

Některé aplikace přípravků 
Chladicí stanice pro nákupní centra

Moderní doba přináší celou řadu změn v osobním životě každého 
člověka. Se změnou životního stylu dochází k výstavbě velkých multi-
funkčních nákupních center, kde je výrazná spotřeba energií – chladu 
pro osvěžení vnitřních prostor a tepla pro ohřev v zimních měsících. 
Chladicí centra mají k dispozici otevřené a uzavřené chladicí okruhy. 

Obr. 1. Automatické dávkování tekutých přípravků Hydrex pro 
ochranu chladicího systému proti tvorbě úsad a korozi

  Výroba, distribuce
Chemikálie Hydrex™ jsou vyráběny podle moderních receptur. 

Přípravky jsou vyráběny s ohledem k nejvyšší možné šetrnosti vůči 
životnímu prostředí, dle předpisů ISO 14 001. V ČR disponuje spo-
lečnost VWS MEMSEP skladovými prostory, z nichž je v předstihu 
dodávána požadovaná chemikálie. Logistika zboží je dále směřována 
přímo k zákazníkovi na jeho provozní jednotku.

Rozdělení chemických přípravků dle použití
Chemických přípravků pro ošetření vody jsou tisíce, a proto je nutné 

jednotlivé přípravky dělit na řady podle použití:
Řada 1000 – ošetření kotelní vody
Řada 2000 – ošetření chladicí vody
Řada 3000 – pitná voda
Řada 4000 – membránové systémy
Řada 5000 – chemikálie na údržbu
Řada 6000 - odpadní voda
Řada 7000 – biocidy
Řada 8000 a 9000 – speciální chemikálie

Využití v průmyslových odvětvích
Chemické přípravky mají široké uplatnění. Obecně lze říci, že 

všude, kde se používá voda, je možné aplikovat Hydrex™. Nejčastější 
využití je v energetice na úpravu vstupní vody do procesu, dále pro 
chlazení a ohřev vody. V průmyslu se přípravky používají na úpravu 
vody či produktů – papírny, rafinerie, výroba oleje, potravinářství, ze-
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Tyto vodní okruhy je nutné ošetřovat chemickými přípravky pro zabrá-
nění problémům, které doprovázejí všechny chladicí okruhy – koroze, 
biologické nárůsty a vodní kámen. Nově se musí kontrolovat chladicí 
okruhy i na přítomnost bakterie Legionella.

Pro nové aplikace je vhodné nasazovat technologie řízení Aqua 
Vista.

Městské výtopny a teplárny
V dálkovodech bývá voda ošetřována přípravky Hydrex proti úsa-

dám a vodnímu kameni. Městské výtopny a teplárny s centrálním 

zdrojem vytápění v současnosti přecházejí na decentralizované zdroje 
bez nutnosti používání dálkovodů. V případě potřeby umí VWS 
MEMSEP předložit návrh na malé nezávislé zdroje.

Čiřené vody
Pro čiření vody je nutné aplikovat chemické přípravky pro srážení. 

Společnost VWS MEMSEP nabízí chemikálie nejen ke svým techno-
logiím čiření – Actiflo. Chemické přípravky Hydrex™ se dávkují pro 
tvorbu mikrovloček a vloček, které ve vodě sedimentují a jsou z ní 
odstraňovány jako kal. Patentovaná technologie Actiflo zatěžkává 
vločky pomocí mikropísku.

Snížení prašnosti
Aplikace, které je nutné ochránit proti prašnosti – např. vnos 

uhelného prachu z deponie do chladicí vody, lze ošetřit přípravky, 
které způsobují aktivní shlukování deponovaných částic, a při větru 
pak nedochází k odletu drobných nečistot. Pro odstranění nečistot 
z chladicí vody je možno také použít i technologie VWS MEMSEP 
– boční filtrace, či sedimentace odvětvené části vody. Pro shluknutí 
chemických částic se aplikují chemikálie Hydrex™ ke srážení jemného 
prachu do větších celků, které již vítr neodnáší.

Odstranění znečištění v chladicích systémech
Při havarijních situacích, kdy dojde k průniku chlazeného média 

do chladicí vody, může dojít ke znečištění chladicího systému. Pro 
vyčištění systému se mohou nasazovat speciální chemické přípravky 
pro odstranění nečistot z povrchů zásobních nádrží, potrubí a tepel-
ných výměníků.

Tyto přípravky jsou na bázi organických čisticích látek s příměsí 
chlornanu sodného.

Ing. Milan Janouch
chemik specialista, VWS Memsep s.r.o.

milan.janouch@memsep.cz

Realizace projektů inženýrských 
sítí VWS MEMSEP 

Nadnárodní společnost SADE (člen skupiny Veolia Environnement) 
působící prostřednictvím 9000 zaměstnanců ve zhruba 20 zemích se 
mimo jiné specializuje také na projektování, výstavbu, sanaci a údrž-
bu inženýrských sítí (vodovody, úpravny vody, kanalizace včetně 
čistíren odpadních vod, telekomunikační, plynárenské a elektrické 
sítě) a souvisejících staveb pro zákazníky z veřejného, průmyslového 
a soukromého sektoru. 

Společnost SADE realizuje zmíněné zakázky v České republice 
pomocí své dceřiné společnosti VWS MEMSEP s.r.o. s využitím za-
hraničních zaměstnanců přenášejících potřebné zkušenosti. 

Působnost společnosti SADE dle jednotlivých oborů 
a projektů
Vodárenství

Společnost SADE je nejvýznamnějším evropským subjektem v ob-
lasti stavby vodovodů a kanalizací a již více než 90 let se podílí na 
všech etapách vodárenského cyklu, který zahrnuje jímání a čerpání 
vody z přírodních zdrojů, přepravní a rozvodné sítě, odvádění a čiš-
tění odpadních vod a výstavbu přípojek a souvisejících objektů.

Pitná voda
Vrty, jímací a čerpací stanice, tlaková vodovodní a kanalizační 

potrubí, vodní díla (retenční a skladovací nádrže, vodojemy, čerpací 
stanice), přípojky, opravy úniků vody, vodoměry, instalatérské práce, 
opravy a úpravy vodárenských zařízení, výstražné stanice, související 
objekty (jímací vrty, přístupové otvory).

Čištění odpadních, přírodních a dešťových vod
Kanalizace, kolektory, související objekty (odlehčovací nádrže, 

čerpací stanice odpadních vod, čisticí zařízení), čistírny a čističky 
odpadních vod.

Používané technologie provádění na projektech
Klasické technologie formou otevřených výkopů, bezvýkopové 

technologie, razicí štíty do průměru 2000 mm, klasické tunely a štoly 
a další.

Ing. Robert Pažout 
ředitel projektů inženýrských sítí, VWS Memsep s.r.o.

robert.pazout@memsep.cz

Obr. 2. Zásobník na mikropísek pro urychlení sedimentace v čiřiči 
Actiflo® Turbo
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K článku Ing. Jaroslava Kubce, CSc., Vodní koridor 
Dunaj – Odra – Labe z hlediska vodního hospodářství 
(VH 11/2013)

Tomáš Just

K možnému vlivu tzv. koridoru D–O–L na 
povodně příspěvek uvádí možnost získání 
souběžné povodňové průtočné kapacity. Příliš 
stručně ale odbývá skutečnost, že taková ka-
pacita může být žádoucí jenom v některých 
dílčích úsecích říčního území, hlavně zasta-
věných, zatímco v úsecích volných niv může 
naopak nevhodně omezovat příznivý efekt 
přirozeného povodňového rozlivu. Poukazuje 
na možnost kompenzovat omezení inundací 
výstavbou poldrů. Takové pojetí ovšem postrá-
dá vnímání odlišných přirozených podmínek, 
působících v různých úsecích vodních toků. 
Může i podporovat opomíjení a ničení při-
rozených jevů, působících v krajině, a jejich 
nahrazování velmi nákladnými opatřeními 
technického charakteru, jejichž účinnost 
navíc může být v některých aspektech pro-
blematická. 

Pokud jde o zlepšování vodohospodářské 
bilance, plavební koridor je představován jako 
prvek, který může sloužit přečerpávání vody 
z níže položených oblastí do soustavy nádrží, 
rozmístěných v našich povodích. Jistěže po-
kud by došlo na reálná jednání o financování 
koridoru, nutně by padaly rozmanité navazu-
jící otázky, v příspěvku neřešené. Jak má být 
dosažitelný efekt dopravování určitých obje-
mů vod na určitá místa reálně využíván a v ja-
kém poměru mohou být náklady, potřebné 
k zajišťování takového efektu, k dosažitelným 
výnosům? Vystávají otázky distribuce a uží-
vání těchto vod, kdo bude provádět a z čeho 
bude platit nalepšování říčních průtoků a tak 
podobně. Podstatné ale také je, že se příspěvek 
vůbec nezabývá hydroekologickými otázkami, 
které nutně musejí vznikat při úvahách o tak 
velkorysých změnách v průtokovém režimu 
zejména Moravy („řeka poteče občas proti 
proudu a poteče v ní voda, jaká v ní nikdy 
netekla“)!

Rozsah a hloubka záběru pasáže „Revita-
lizace toků a obnova vlhkých biotopů“ jsou 
ve značném nepoměru k tomu, jak výraznou 
morfologicko-ekologickou degradaci vod-
ních toků znamenají zesplavňovací úpravy 
jak uvažované, tak již provedené. Nabízené 
možné přínosy podává příspěvek značně 
schematicky. Teze 1 – paralelní povodňová 
průtočná kapacita průplavních úseků usnadní 
revitalizaci souběžných říčních úseků – má 
omezenou platnost. 

Naopak za obecnější lze pokládat situace, 
kdy žádoucí součástí obnovy přirozeného 
charakteru říčních úseků bude též obnova 
přírodě bližších podmínek provádění povod-
ňových průtoků. K tomu patří přirozeně málo 
kapacitní a členitá koryta, tlumivé rozlévání 
povodňových průtoků do niv, povodňová 
korytotvorba. Teze 2 – plavební výstavba je 
příležitostí pro „vytváření přirozeného vod-
ního prostředí“ – je v zásadě pozitivní. Ale 

v zájmu serióznosti by se vždy měl vnímat 
rozsah prováděných ekologických opatření 
v poměru k negativním vlivům stavebního zá-
měru na přírodu, krajinu a vodní režim. Tedy 
mělo by se rozlišovat, co může být přiměřená 
kompenzace, a co jenom slabá úlitba. Rovněž 
by se mělo rozlišovat, co jsou jen dílčí opatření 
ke zmenšení škod, a co je zásadní zlepšení, 
přinášející jakousi novou kvalitu přírodního 
stavu a vodního režimu krajiny. Zde je možné 
říct, že i v tomto  příspěvku jsou poněkud nad-
neseně interpretována opatření, která dopro-
vázejí bavorský kanál Dunaj – Mohan. Většina 
„ekologických prvků“ této stavby, postranních 
ramen, mokřadních biotopů atp. nevznikla 
jako nějaký dar zesplavňovací stavby krajině. 
Hlavně na dolním toku řeky Altmühl se jed-
ná převážně o zbytky původního prostředí 
ekologicky zmasakrované řeky a nivy. Osví-
cenost stavebníků kanálu spočívala v tom, 
že některé prvky původní říční krajiny neza-
sypali a některým z nich ponechali otevřené 
spojení s kanálem (což je samozřejmě pokrok 
třeba proti naší labské plavební cestě, kde 
je dosud poměrně důsledně hájen ustrnulý 
koncept jednoznačného technického vyme-
zení plavební dráhy). Nepochybně vědomí 
ekologické újmy, způsobené dolnímu toku 
Altmühl výstavbou kanálu, v dnešní době 
podporuje velkorysé revitalizační projekty, 
probíhající v horních částech povodí této řeky, 
pod Gunzenhausenem. I když tyto revitalizace 
nemají s kanálem přímé vazby a odehrávají se 
desítky kilometrů daleko, ekologicky vnímavá 
bavorská veřejnost je bere jako jistou formu 
dodatečné kompenzace. (Bohužel u nás to 
zatím vypadá spíš tak, že vedou „poctivé“ 
zesplavňovací projekty, které přiznávají barvu 
a než by se snižovaly k nějakým podřadným 
ekologickým kamuflážím, raději pro morfo-
logický stav vodního toku nedělají vůbec nic. 
Takový je podle všeho největší zesplavňovací 
projekt, který u nás byl v poslední době dove-
den až k realizaci – úpravy Vltavy v Českých 
Budějovicích. Tento projekt jenom stabilizoval 
přírodě výrazně vzdálené, geometrizované ko-
ryto, přestože měl prostor k jistému rozvolnění 
přechodů mezi kynetou a bermami atp. Máme 
u nás reprezentativnější ukázku toho, jak se 
nositelé zesplavňovacích staveb doopravdy 
chovají, když dostanou příslušný prostor a pe-
níze? Samozřejmě výklad v tom duchu, že „to 
byl projekt plavební a protipovodňový, a ne 
revitalizační", je nutno odmítnout jako… zů-
staňme u slušných slov, nepřijatelně zpozdilý.) 

Příspěvek bohužel nedospívá ani k rozli-
šení základních pojmových okruhů, které 
by rozlišovány být měly v souvislostech jak 
hodnocení stavu vodních toků, tak vodohos-
podářského plánování, přípravy, financování 
a provádění různých typů opatření. Prvním 
okruhem je zajištění ekologické udržitel‑

nosti již provedených zesplavňovacích 
úprav. (Jistě vystupuje jako párový problém 
s technickou a provozní udržitelností starých 
plavebních cest. Má-li mít v budoucnu plavba 
na našich řekách vůbec místo, bude obojí 
představovat velké nároky na prostředky – což 
je možná důvod, proč se nyní, kdy nechceme 
veřejnost, politiky a národohospodáře popudit 
proti novým investičním záměrům, ani o jedné 
z těchto záležitostí radši moc nemluví.) Pod-
mínkou ekologické udržitelnosti existujících 
plavebních úprav hlavně na Labi a na Vltavě 
je významné zlepšení morfologického stavu 
postižených úseků. Koncept úprav těchto 
úseků pochází z dob před druhou světovou 
válkou a je poznamenán dobovými přístupy, 
výrazně jednostranně technicky zaměřenými. 
Enormně geometrizované koryto, technicky 
řešené břehy, vytlačení břehových porostů 
z říčního perimetru, výrazné oddělení řečiště 
s plavební dráhou od okolní nivy a navazují-
cích vodních prvků atd. Tvrdošíjné udržování 
takto charakterizovaných plavebních cest 
v rámci správy vodních toků je v porovnání 
s přístupy, dneska obvyklými ve vodohos-
podářsky pokročilejších zemích Evropy, už 
opravdu překonané. Nelze akceptovat před-
stavy, že tuto degradaci budeme natrvalo 
přijímat jako nějaký vydržený stav nebo že 
ji bude možné řešit nějakými kosmetickými 
úpravami – pomístným ukládáním ptačích 
kamenů, vysazením sem tam nějakého stromu 
na břeh či podobně. Druhým okruhem pak je 
ekologicky přijatelné pojednání případných 
nových zesplavňovacích záměrů. Alespoň 
teoreticky by tu měly být rozlišovány dva 
dílčí požadavky: minimalizace nepříznivých 
vlivů na říční prostředí, a jejich kompenzace. 
A z hlediska jak kvantity, tak kvality by se tu 
mělo rozlišovat, co je opravdu účinné a přimě-
řené, a co je jenom kosmetické vylepšování.

Ing. Tomáš Just
vodohospodář, Praha 7

e‑mail: vodni.brouk@seznam.cz

XXXIV.  
PRIEHRADNÉ DNI 2014

1. cirkulár a vyžiadanie abstraktov
24.–26. jún, Horný Smokovec

Téma 1: Úlohy vodných nadrží v extrém‑
nych podmienkach – povodne a sucho 
Téma 2: Malé vodné nádrže a ich budúc‑
nosť 
Téma 3: Monitoring a technicko‑bezpeč‑
nostný dohľad 
Téma 4: Rekonštrukcie a sanácie vod‑
ných stavieb 
Téma 5: Iné (ostatné)

Dôležité termíny: 
28. február – vyplnenie elektronickej 
predbežnej prihlášky a zaslanie abstrak-
tu príspevku na e-mail pd2014@svp.
sk (elektronický formulár predbežnej 
prihlášky a pokyny pre spracovanie ab-
straktov dostupné na webovej stránke or-
ganizátora http://www.svp.sk/bah sekcia 
Priehradné dni 2014)
30. marec – rozoslanie 2. cirkulára s po-
kynmi pre účastníkov 
15. máj – zaslanie príspevkov a záväz-
ných prihlášok

Písomná korešpondencia: 
pd2014@svp.sk
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Poznatky z konference Městské vody 2013

Petr Hlavínek

Pod záštitou odborné skupiny Odvodnění 
urbanizovaných území CZWA a města Velké 
Bílovice pořádala firma ARDEC s. r. o. ve 
dnech 3.–4. října 2013 ve Velkých Bílovicích 
již XIII. ročník konference Městské vody – Ur‑
ban Water. Mediálním partnerem konference 
byl tradičně časopis Vodní hospodářství.

Partnery konference byly firmy ACO Sta-
vební prvky, AQUA PROCON s. r. o., DHI 
a. s., ENVI-PUR s. r. o., GRUNDFOS, HUBER 
CS, spol. s r.o., Jihomoravská armaturka spol. 
s r. o., LAVI ENGINEERING s. r. o., Mott Mac-
Donald CZ, spol. s r. o., Pipelife Czech, s. r. o., 
Pőyry Environment, a. s., SKANSKA a. s., 
SWECO HYDROPROJEKT, VODA CZ, Wavin 
OSMA a Zemský Rohatec. Organizátoři konfe-
rence děkují partnerům za podporu, bez které 
by nebylo možno konferenci uspořádat na tak 
vysoké úrovni, na kterou jsou návštěvníci akce 
Městské vody – Urban Water již zvyklí.

Konference Městské vody 2013 si tradičně 
zachovala vysokou úroveň přednesených 
příspěvků. Program konference byl rozdělen 
do čtyř bloků. Celkem bylo předneseno 35 
příspěvků, v posterové sekci bylo prezento-
váno 8 posterů. 

První společný blok byl zahájen příspěv-
kem Miroslava Kose „Vývoj investic v oboru 
vodovodů a kanalizací“, na kterou navázal 
Ondřej Dušek s příspěvkem „Budoucí finan-
cování vodohospodářských projektů“ a Miro-
slav Vykydal s příspěvkem „Cena a hodnota 
vody“. Po přestávce spojené s občerstvením, 
během které probíhala řada neformálních 
diskusí v kuloárech i u stánků partnerských 
a vystavujících firem, vystoupila Hana Kula-
nová s příspěvkem „Odkanalizování a územní 
plán hl. m. Prahy“, Petr Prax a Vladimír Habr 
s příspěvkem „Vliv výstavby retenčních nádrží 
na systém odvodnění města Brna“, Tomáš 
Metelka s příspěvkem „Řešení problematiky 
dešťových vod v rámci Generelu odvodnění 
města Sopron (HU)“ a Richard Kuk s příspěv-
kem „Koncepce řešení přeložek kmenových 
stok a potoka v rámci výstavby městského 
okruhu v Praze“.

Odpolední sekce ve velkém sále byla zahá-
jena příspěvkem Lukáše Mejzlíka „Příklady 
objektů pro vsakování, retenci a regulované 
odvádění srážkových vod“. Dále vystoupil 
Zdeněk Brázda s příspěvkem „Materiály pro 
odlitky průmyslových armatur“, Vlastislav 
Kolečkář s příspěvkem „Yunus Emre 2x145 
MW – Surová voda pro tepelnou elektrárnu“, 
Juraj Barborik s příspěvkem „Příprava a rea-
lizace vysokotlakého potrubního přivaděče 
z jímacího území Malínský les s energetickým 
využitím vody v MVE“ a Jan Růčka s příspěv-
kem „Navrhování tlakové kanalizace“. Po 
přestávce na kávu vystoupil Václav Hodaň 
s příspěvkem „Zajištění spolehlivosti pomocí 
sledování a vyhodnocování provozních údajů 
a stavů“, Pavel Horák s příspěvkem „UV ap-
likace pro čištění odpadních vod“, Jiří Vičan 
s příspěvkem „Infrastruktura budoucnosti – 

šachtové poklopy CityTop systém Bituplan“, 
Michal Skalický s příspěvkem „Využití koro-
zivzdorné oceli ve vodárenství“ a Filip Horký 
s příspěvkem „Hodnocení stavu vodárenské 
infrastruktury – objekty pro akumulaci vod“.

Odpolední sekce v malém sále byla zaháje-
na příspěvkem Daniela Vilíma „Provozování 
komunální MBR a optimalizace energetické 
náročnosti“. Dále vystoupil Pavel Burianek 
s příspěvkem „Hodnocení spotřeby elektric-
ké energie na ČOV do 500 EO“, Miroslav 
Drtil s příspěvkem „Dusík v kalových vodách 
a reálné alternativy jeho odstraňování“, 
Karel Hartig s příspěvkem „Dopad termické 
destrukce kalu na životní prostředí“ a Jan 
Ševčík s příspěvkem „Solární nebo pásové 
sušení čistírenských kalů – optimální řeše-
ní pro kalovou koncovku“. Po přestávce na 
kávu vystoupil Jaroslav Pollert s příspěvkem 
„Porovnání vlivu odlehčovací komory před 
a po rekonstrukci na recipient pomocí měření 
a matematického modelu“, Ivana Kabelková 
s příspěvkem „Nový informační systém dešťo-
vých oddělovačů a jejich vliv na vodní toky“, 
Ivana Novotná s příspěvkem „Vliv kanalizací 
na hydrogeologické poměry v intravilánech“ 
a Lucie Doležalová s příspěvkem „Sledování 
toxických kovů v nádrži ovlivněné městskou 
čistírnou odpadních vod“.

Páteční dopolední sekce ve velkém sále 
byla pořádána u příležitosti zasedání pro-
jektu VISEGRAD FUND „Trvale udržitelné 
hospodaření s dešťovými vodami v zemích 
Visegradské čtyřky“. Přednášky zahájil David 
Stránský s příspěvkem „Přehled problematiky 
hospodaření s dešťovými vodami v ČR“. Dále 
vystoupil Jiří Vítek s příspěvkem „Chaos – kdo, 
kdy a jak má při své práci hospodařit s dešťo-
vou vodou?“, Jozef Dziopak z Rzeszov Uni-
versity s příspěvkem „Retence dešťových vod 
v urbanizovaných oblatech“, Sabina Kordana 
z Rzeszov University s příspěvkem „Přehled 
právních předpisů v hospodaření s dešťový-
mi vodami v Polsku“, Daniela Káposztásová 
z STU Košice s příspěvkem „Systém řízení 
rizik HDV“, Martina Zeleňáková z STU Ko-
šice s příspěvkem „Hospodaření s dešťovými 
vodami ve vybraných oblastech východního 
Slovenska“ a Veronika Čížová s příspěvkem 
„Optimalizace provozu dešťových zdrží“.

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

V rámci konference proběhla doprovodná 
výstava, kde se prezentovala řada význam-
ných firem působících v oboru. Kromě 
partnerů konference vystavovaly firmy AVK 
VOD-KA, DISA, v. o. s., EUTIT, s. r. o., GEREX 
Liberec, s. r. o., HENNLICH s r. o., INNOVIZE, 
IN-EKO Team, LIT Czech Republic, Prostředí 
a fluidní technika, s. r. o., Prefa Brno, a. s. 
a Tran-Sig-Ma, spol. s r. o.

První den konference byl zakončen spole-
čenským večerem na státním zámku Lednice. 
Společenský večer poskytl prostor pro řadu 
neformálních diskusí i získání osobních kon-

taktů mezi účastníky konference. K poslechu 
hrála cimbálová hudba Břeclavan, celý večer 
moderovala Darja Hrubá. Pro účastníky byla 
přichystána ochutnávka moravský vín ze 
špičkových vinařství – Vinařství Stanislav 
Mádl, Vinařství Baloun, Vinařství Jakub Šam-
šula a Rodinného vinařství Sedlák. Program 
společenského večera byl okořeněn módní 
přehlídkou „Top Designer“ Ivety Řádkové 
doplněnou obuví STUDIA IVI. Na této pře-
hlídce předváděla modely i Miss Earth 2012 
Tereza Fajksová. Příjemný večer doplnila oh-
ňová show skupiny Historika, která proběhla 
na prostranství krásného prostředí zámku. 
Tento ročník byl obohacen o premiéru nové 
cateringové firmy Royal Party servis, která 
nám připravila vynikající rautové občerstvení, 
které bylo k dispozici až do ukončení spole-
čenského večera.

Třináctý ročník konference potvrdil, že obo-
ry městské odvodnění a čištění odpadních vod 
jsou stále živým tématem, o čemž svědčí velmi 
aktivní účast téměř 299 delegátů z výzkum-
ných ústavů a vysokých škol, projekčních i do-
davatelských firem, provozovatelů kanalizací 
i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. 
Výběr fotografií přibližující atmosféru konfe-
rence, přednáškového sálu, výstavního sálu 
i společenského večera s bohatým kulturním 
programem je možno nalézt na barevné dvoj-
straně uvnitř tohoto čísla, galerie fotografií je 
také umístěna na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/.

Přípravy XIV. ročníku konference a výstavy 
Městské vody – Urban Water, která se bude 
konat 2. a 3. října 2014, již byly zahájeny. 
Programový výbor konference bude pracovat 
ve složení prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, 
Ing. Vladimír Habr, Ph.D., Ing. Aleš Mucha 
MBA, Ing. Petr Prax, Ph.D., Ing. Karel Pryl, 
Ing. David Stránský, Ph.D. a Ing. Petr Hluštík, 
PhD. Konference „Městské vody 2014“ bude 
tradičně zaměřena na vodní hospodářství 
v roce 2014, systémy zásobování vodou, vodní 
zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních 
zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, 
městské vodní toky, protipovodňovou ochranu 
ve vztahu k městskému odvodnění, progresiv-
ní technologie čištění odpadních vod, techno-
logické procesy ČOV a zkušenosti z realizace 
staveb městského odvodnění.

Společenský večer se bude konat opět 
v krásném prostředí státního zámku Ledni-
ce. Velkou pozornost věnujeme opět výběru 
špičkových vinařství stejně jako přípravě spo-
lečenského programu konference. Další infor-
mace je možno získat na stránce mestskevody.
ardec.cz. Těšíme se na setkání ve Velkých Bí-
lovicích na konferenci Městské vody – Urban 
Water 2014 ve dnech 2.–3. října 2014.

Petr Hlavínek
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Konference VODNÍ TOKY 2013

Jan Plechatý

Článek shrnuje výsledky konference s me-
zinárodní účastí Vodní toky 2013, která pro-
běhla ve dnech 26. a 27. listopadu v Hradci 
Králové. Hlavní témata byla orientována na 
zkušenosti z červnových povodní 2013, fi-
nancování staveb na ochranu před povodně-
mi a zlepšení vodního režimu v krajině i na 
prezentaci konkrétních příkladů projektů.

Česká vědeckotechnická vodohospo-
dářská společnost, státní podniky Povodí 
a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., 
ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR, 
připravily na dny 26. a 27. listopadu již tra-
dičně v Hradci Králové odbornou konferenci 
s mezinárodní účastí „Vodní toky 2013“. 

Na konferenci se přihlásilo 320 účastníků 
z řad správců povodí, správců vodních toků, 
projektových a inženýrských firem, doda-
vatelů a výrobců a též zástupců samospráv 
a státní správy, včetně zástupců garanta 
konference Ministerstva zemědělství. Stejně 
jako v minulých letech se konference konala 
v hotelu Černigov, jehož příjemné prostředí 
splnilo i tentokrát očekávání organizátorů 
i účastníků konference. 

Již tradičními hlavními partnery letošní 
konference byly významné stavební firmy 
působící ve vodním hospodářství – Metrostav 
a. s., SMP CZ a. s.,VCES a. s. a POHL cz, a. 
s. V čestném předsednictvu konference při-
vítal zástupce organizátorů Ing. Jiří Valdhans 
náměstka primátora města Hradec Králové 
PaeDr. Jindřicha Vedlicha, Ph.D., vrchního 
ředitele sekce vodního hospodářství Minis-
terstva zemědělství RNDr. Pavla Punčocháře, 
CSc., a prof. Ing. Vojtěcha Brožu, DrSc., 
předsedu České vědeckotechnické vodohos-
podářské společnosti. Konferenci slavnostně 
zahájili zdravicí a krátkým vystoupením 
PaeDr. Jindřich Vedlich, Ph.D, a prof. Ing. 
Vojtěch Broža, DrSc. 

Odborné přednášky 1. bloku zahájil svojí 
prezentací Pavel Punčochář, který připo-
mněl účastníkům konference „Vodohospodář-
ský rok 2013 na Ministerstvu zemědělství“. 
Informoval o záměru ministerstva novelizo-
vat vodní zákon s ohledem na nový občanský 
zákoník, a to v záležitosti určení vodních děl 
za „stavby“. Dále informoval o stavu přípravy 
a realizace procesu plánování v oblasti vod, 
mezinárodních aktivitách sekce vodního 
hospodářství a o stavu přípravy III. etapy Pro-
gramu prevence před povodněmi. Představil 
i založení pracovní skupiny „Voda“, složenou 
ze zástupců různých oblastí zemědělství, 
s cílem integrovat aktivity ve prospěch vod-
ního hospodářství (zadržení vody v krajině, 
omezení eroze a odtoku ze zemědělsky vyu-
žívaných ploch i posílení realizace opatření 
proti dopadům sucha). 

Shrnul též novinky z oblasti vodohospo-
dářské legislativy, a to vydání:
• vyhlášky č. 252/2013 Sb., o informačním 

systému veřejné správy – rozsahu údajů 
a způsobech evidence,

• vyhlášky,  která nahradí  vyhlášku 
č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci – 
rozsahu a způsobu vedení evidencí roz-
hodnutí, souhlasů, stanovisek apod.,

• novely vyhlášky č. 24/2011 Sb., o pláno-
vání (plány povodí a plány pro zvládání 
povodňových rizik).
Na přednášku Pavla Punčocháře mělo 

navázat vystoupení zástupce Ministerstva 
životního prostředí na téma „Priority MŽP 
v oblasti ochrany před povodněmi a zlepšení 
vodního režimu v krajině pro programové 
období OPŽP 2014-2020“. Přednášející 
však z organizačních důvodů svoji prezen-
taci odvolal, avšak dohodl s předsedajícím 
úvodního bloku konference Ing. Plechatým, 
že účastníky konference informuje o posled-
ních dokumentech přípravy Programového 
dokumentu.

Jan Plechatý představil strukturu navrže-
ných prioritních os, z nichž problematiky 
„vody“ se týkají: 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody 
a snižování rizika povodni
• Specifický cíl 1: snížit množství vypouš-

těného znečištěni do povrchových i pod-
zemních vod a zajistit dodávky pitné vody 
v odpovídající jakosti a množství,

• Specifický cíl 2: snížit vnos znečišťujících 
látek z průmyslu a zemědělství do povr-
chových a podzemních vod,

• Specifický cíl 3: zajistit povodňovou ochra-
nu v intravilánu a ve volné krajině,

• Specifický cíl 4: podpořit preventivní pro-
tipovodňová opatření.
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu 

a krajinu
• Specifický cíl 1: posílit biodiverzitu,
• Specifický cíl 2: posílit přirozené funkce 

krajiny,
• Specifický cíl 3: zlepšit kvalitu prostředí 

v sídlech,
• Specifický cíl 4: snížit environmentální 

rizika způsobená geofaktory.
Další přednášející – Naděžda Kozlová, 

vedoucí oddělení odboru vodohospodář‑
ské politiky MZe, rekapitulovala vývoj 
koncepčních dokumentů, legislativy a me-
todik připravených ministerstvem v oblasti 
ochrany před povodněmi, včetně programů 
finančních podpor za posledních deset let. 
Zmínila připravovaný program Prevence 

před povodněmi – III. etapa, který bude pri-
oritně zaměřen na podporu retence (řízené 
rozlivy, poldry, vodní nádrže s retencí) s tím, 
že opatření budou orientována přednostně do 
území s potenciálním významným povodňo-
vým rizikem. Předpokládá se finanční rámec 
cca 4,5 mld. Kč.

Zkušenosti z průběhu katastrofální po‑
vodně v červnu 2013 a účinek realizovaných 
protipovodňových opatření ve spolkové 
zemi Sasko‑Anhaltsko a v městě Drážďany 
postupně prezentovali Frank Friedrich ze 
Zemského podniku pro povodňovou ochra‑
nu a vodní hospodářství Saska‑Anhaltska 
a Christian Korndörfer z Úřadu životního 
prostředí města Drážďany. 

Povodňové události v Sasku-Anhaltsku 
vedly v řadě dílčích povodí k doposud nikdy 
nenaměřeným stavům vod. V letech 1992 až 
2013 bylo investováno do protipovodňových 
opatření, zejména do ochranných hrází, přes 
530 milionů eur. Před záplavami v červnu 
odpovídala více než polovina ochranných 
zařízení platným technickým předpisům. 
Bezprostředně po těchto událostech bylo 
na hrázích v délce více než 80 km zjištěno 
310 poškozených míst, z toho 17 velkých 
protržení hrází. Na 53 místech bylo nutno 
hráze odtěžením či odstřelem otevřít, aby 
voda mohla odtéci. Byla zaplavena plocha 
55 000 ha, rovnající se takřka ploše měst 
Magdeburg, Halle a Dessau-Roßlau; muselo 
být evakuováno 60 000 obyvatel. Celkem bylo 
povodní postiženo 93 000 obyvatel.

Přes všechna zlepšení od roku 2002, pou-
kázaly červnové povodně v Sasku-Anhaltsku 
na některé nedostatky:
• musí být zlepšena informovanost obyvatel-

stva, za tímto účelem je potřeba využívat 
služeb moderních informačních médií – 
internetu a dalších sociálních sítí, jako je 
Facebook a Twitter,

• je nezbytné usnadnit proces žádostí o sta-
vební povolení,

• musí být zajištěny finanční prostředky na 
realizaci protipovodňových opatření,

• musí být zajištěn dostatek kvalifikovaného 
personálu.
Z prezentace Franka Friedricha zaujalo 

zejména video o průběhu poruchy na jedné 
z ochranných hrází a její sanace v průběhu 
povodně.

Christian Korndörfer popsal ve své pre-
zentaci průběh červnové povodně ve městě 
Drážďany i činnost Úřadu životního pro-
středí v průběhu povodně. Území Drážďan 
postihla povodeň, která se svým objemem 
blížila katastrofální povodni z roku 2002. 
Dne 6. června bylo dosaženo kulminačního 
průtoku Labe na vodočtu Drážďany s vodním 
stavem 878 cm, tzn., že se jednalo druhou 
největší labskou povodeň od začátku pozo-
rování, a to na úrovni cca 50leté vody. Díky 
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četným opatřením z Plánu protipovodňové 
ochrany Drážďan, realizovaným od roku 
2002, nedošlo však k žádným extrémním 
stavům. Všechna technická protipovodňová 
opatření se osvědčila.

Přednášející vyzdvihl i spolupráci s český-
mi úřady a státním podnikem Povodí Labe 
v průběhu povodně. Na základě včasného 
sledování vývoje srážek a odtoků ve střed-
ních a severních Čechách, varoval Úřad 
již 31. 5. před vážnou povodní. Následně 
byly v Drážďanech zahájeny přípravné 
práce k ochraně před povodní, čímž získaly 
nasazené síly i občané dvoudenní časový 
předstih. Přispělo to k tomu, že celkové škody 
v Drážďanech byly relativně nízké – dosáhly 
výše cca 170 mil. eur, oproti 1 350 mil. eur 
v roce 2002. 

Poslední přednášející úvodního bloku 
konference Petr Kubala, generální ředitel 
státního podniku Povodí Vltavy, uvedl velmi 
zajímavou prezentaci s názvem „Sobota, 1. 
června 2013 v sedm hodin ráno“. Vzpomněl 
loňský mezinárodní seminář v Praze, věno-
vaný „deseti letům“ od katastrofické povodně 
z roku 2002, který shrnul významný pokrok 
týkající se všech aspektů „ochrany před 
povodněmi“ od hydrologických předpovědí, 
činnosti povodňových orgánů až po realizaci 
technických protipovodňových opatření. 
Konstatoval, že asi nikdo tehdy neočekával, 
že neuplyne ani rok, a budeme čelit další 
velké povodňové události.

Svůj příspěvek věnoval především pohledu 
na období krátce před červnovou povodní 
2013, v průběhu povodně a po povodni 
z pohledu správce povodí i jeho osobního, ve 
funkci generálního ředitele. Ve formě sestři-
hu dokumentárních snímků z médií zejména 
shrnul tehdejší „veřejnou diskusi“ na téma 
„Vltavská kaskáda a její vliv na povodně“ 
s tím, že sdělil několik nezpochybnitelných 
skutečností a faktů týkajících se průběhu 
povodně na Vltavě.

První část 2. bloku přednášek, kterou 
řídil Ing. Petr Vít, předseda Odborné sku‑
piny vodní toky a nádrže ČVTVHS, byla 
orientována na informace o povodňové 
situaci v červnu 2013 v územní působnosti 
státních podniků Povodí Labe, Ohře, Moravy 
a Vltavy včetně území hlavního města Prahy. 
Účastníci konference se seznámili s vývojem 
meteorologické a hydrologické situace, mani-
pulacemi ke zvládání povodně na vodních 
dílech a především s účinkem realizovaných 
technických protipovodňových opatření. 

Druhý blok přednášek zahájilo vystoupení 
Petry Fošumpauerové z Povodí Ohře, státní 
podnik, o stavbě povodňových hrází různého 
typu na ochranu města Bohušovice nad Ohří, 
která byla dokončena v červenci 2013. Kon-
trola zemních hrází po průchodu povodně 
nezjistila viditelné průsaky, výška vody vně 

mobilního hrazení se pohybovala od 0,2 do 
1,2 m; byly zjištěny průsaky železobetonové 
zdi ve dvou úsecích, které byly dotěsněny. 
Na základě nových zkušeností došlo ke 
zpevnění příjezdových ploch pro mobilní 
čerpadla. Povodňové škody na vlastní stavbě 
byly minimální.

Marián Šebesta, generální ředitel Povodí 
Labe, státní podnik, prezentoval zkušenosti 
státního podniku s realizovanými stavbami 
na ochranu před povodněmi po povodni 
v červnu 2013. Shrnul celé období novodo-
bého rozvoje tohoto typu staveb a možnosti 
kofinancování z prostředků Ministerstva 
zemědělství. Zaměřil se i na popis stavu 
a funkce těchto staveb zasažených červnovou 
povodní a závěrem shrnul subjektivní postře-
hy z přípravy a realizace opatření. Z těchto 
závěrů např. uvedl:
• problematiku stanovení návrhových prů-

toků,
• obtížnost přípravy akcí zvyšujících retenci 

(souhlasy dotčených vlastníků),
• určení míry ochrany sídel, obtížnost roz-

hodování,
• problematické ověřování funkčnosti proti-

povodňových opatření,
• problémy s institutem „navrhovatele“ (ten-

dence měst a obcí nepřebírat odpovědnost 
za provoz a údržbu dokončených staveb),

• vysoké náklady na provoz a údržbu dokon-
čených staveb.
Tomáš Kendík, ředitel správy povodí ‑ Po‑

vodí Vltavy, státní podnik (spoluautoři To‑
máš Berit, Karel Březina), ve své prezentaci 
„Vltavská kaskáda – převod povodně v červnu 
2013 soustavou vodních děl“ popsal nejprve 
účel a využití vodních děl Vltavské kaskády 
a dále funkce Vltavské kaskády při průcho-
du povodně v červnu 2013. Dokladoval, že 
manipulace na kaskádě proběhly v souladu 
s manipulačními řády a že kaskáda byla na 
povodeň připravena správně. Retenční po-
tenciál byl využit na maximum a především 
byl získán čas na provedení protipovodňo-
vých opatření níže po toku. Závěrem položil 
i otázku, zda by další zvýšení celkového 
retenčního objemu nádrží Vltavské kaskády 
byla z pohledu celospolečenského přínosu 
významnější než ochrana před případnými 
škodlivými účinky hydrologického sucha.

Jan Šimůnek (spoluautor Ondřej Hraz‑
díra) z Povodí Vltavy, státní podnik, před-
stavil nejvýznamnější stavby na ochranu 
před povodněmi připravované a realizované 
tímto státním podnikem, včetně zkušeností 
z průchodu červnové povodně.

Ondřej Pytl z VRV a. s. prezentoval zku-
šenosti z průchodu červnové povodně hl. 
městem Prahou s důrazem na chování rea-
lizovaných staveb protipovodňové ochrany 
při povodni. Vedle ukázek účinku konkrét-
ních staveb v jednotlivých úsecích protipo-

vodňové linie, uvedl i důsledky průchodu 
povodně přítoky Vltavy, konkrétně Botičem 
a Rokytkou. Zmínil i různé aspekty mediálně 
diskutované ochrany zoologické zahrady. 

Marek Viskot (spoluautor Antonín Tůma) 
z Povodí Moravy, státní podnik, dále in-
formoval účastníky konference o průběhu 
povodně na území ve správě tohoto státního 
podniku, zejména v části Českomoravské 
vysočiny a dále povodí Dyje nad vodním 
dílem Vranov. Přestože povodně nedosáhly 
takové hodnoty jako v povodí Vltavy a Labe, 
bylo dosaženo III. stupně povodňové aktivity 
na Svratce; v mnoha profilech bylo dosaženo 
II. stupně povodňové aktivity.

Část své prezentace věnoval autor po-
tenciálu soutokové oblasti Moravy a Dyje 
k transformaci povodní, konkrétně v dů-
sledku vybudování nádrží Dyjsko-svratecké 
soustavy jako víceúčelových nádrží a dále 
systému k odlehčení povodňových průtoků 
na řece Dyji pod soustavou Nové Mlýny 
a dále v soutokové oblasti řek Moravy a Dyje.

Příspěvek prof. Říhy z Ústavu vodních 
staveb VUT v Brně se zabýval problematikou 
poruch hrází a stanovením území ohrože-
ného zvláštní povodní. V prezentaci shrnul 
postupy používané při stanovení rozsahu 
a průběhu zvláštní povodně v území pod 
porušeným vodním dílem. Získané výsledky 
analýz slouží jako podklad pro krizové řízení 
v ohrožené oblasti, pro hodnocení bezpeč-
nosti vodního díla, pro posouzení efektivity 
a ekonomické rentability případných opat-
ření na zvýšení bezpečnosti vodního díla. 
Analýzy také umožní vyhodnocení počtu 
potenciálních obětí na lidských životech 
a posouzení jejich přijatelnosti. 

Další dvě přednášky byly zaměřeny na 
implementaci „Povodňové směrnice“ v části 
zpracování map povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik podle § 25 vodního 
zákona a § 10 vyhlášky o plánech povodí 
a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Kateřina Hánová z VRV a. s. (spoluautor 
Jiří Kladivo z Povodí Labe, státní podnik) 
se věnovala mapám povodňového nebezpečí 
a rizik s ohledem na zkušenosti z řešení 
dílčího povodí horního a středního Labe 
a uceleného úseku dolního Labe. Tyto mapy, 
které jsou součástí prací na „plánování v ob-
lasti vod“, mají za cíl poskytnout kvalitní 
podklady pro rozhodování o využití území 
z hlediska ochrany před povodněmi a pro 
rozhodování o potřebných protipovodňo-
vých opatřeních. Přednášející prezentovala 
postup prací na základě Metodiky tvorby 
map povodňového nebezpečí a povodňových 
rizik (VÚV 2011), a to v oblasti zajištění ne-
zbytných podkladů a terénního průzkumu.

Poslední prezentací 1. dne konference byla 
přednáška představená Martinem Pavlem, 
Sweco Hydroprojekt a. s. (spoluautoři Pavel 
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Marták, MŽP a Tomáš Herza, Hydrosoft 
Veleslavín s.r.o.) s názvem Centrální dato-
vý sklad – přístup k mapám povodňového 
nebezpečí a mapám povodňových rizik. Pro 
jednotlivé řešené úseky či projekty portál 
zprostředkovává prezentaci textových i ma-
pových výstupů včetně příslušných metadat. 
Datový sklad poskytuje výsledky rizikových 
analýz také prostřednictvím mapových 
služeb WMS,WFS a WCS pro využití ve 
vodohospodářské praxi, pro tvorbu územně 
analytických podkladů, územních plánů 
a další využití. Webová adresa prezentačního 
portálu je http://hydro.chmi.cz/cds.

Program druhého dne konference, jehož 
průběh řídil Dr. Ing. Antonín Tůma – ředi‑
tel správy povodí z Povodí Moravy, státní 
podnik, se orientoval zejména na krajinné 
inženýrství a opatření na vodních tocích, 
zaměřených na zlepšení vodního režimu 
v krajině. 

Jen první prezentace se vymykala tomu-
to tématu: Petr Punčochář, Václav Rára 
a Martin Salaj ze společnosti AON Benfield 
Praha prezentovali, jak červnové povodně 
2013 ve střední Evropě ovlivnily pojistný 
trh a nabídli pohled zajistného makléře na 
využití katastrofických povodňových modelů 
ke kvantifikaci pojistných škod. 

Zajímavá byla informace o srovnání ekono-
mických škod v zemích zasažených povodní. 
Celkové „ekonomické škody“ v Evropě se 
odhadují na 12 mld. eur, ze kterých cca 
9 mld. eur připadá na Německo, 2 mld. eur 
na Rakousko a 630 mil. na Českou republi-
ku. Z pohledu „pojistných škod“ jsou zatím 
odhadovány škody na 2,8 až 3,2 mld. eur, 
z čehož připadají 2–2,5 mld. eur na Německo, 
303 mil. eur na Rakousko a 305 mil. eur na 
Českou republiku. Zajímavé je srovnání po-
měru pojistné a ekonomické škody v jednot-
livých zemích. Tento poměr činí v Rakousku 
14 % a je způsoben velice nízkými limity 
pojistného plnění jednotlivých pojistek, což 
je v rámci Evropy ojedinělá situace. V Ně-
mecku (25 %) je tento poměr oproti České 
republice (49 %) také nízký a způsobený 
zejména nízkou propojištěností některých 
spolkových zemí. 

Z pohledu rozdělení jednotlivých škod 
připadá v České republice zhruba 27,7 % 
pojistných škod na pojištění obyvatel, 69 % 
na podnikatelské pojištění a 2,9 % na po-
jištění plodin a zvířat. Z celkového objemu 
pojistných škod v České republice připadá 
16,5 % na vrub pojišťoven a 83,5 % je kryto 
ze zajištění.

Dalším přednášejícím byl Petr Kavka 
(spoluautor Karel Vrána) z Fakulty staveb‑
ní ČVUT v Praze, katedry hydromeliorací 
a krajinného inženýrství, který představil 
simulační model povrchového odtoku a eroz-
ních procesů SMODERP 1D pro navrhování 
technických protierozních opatření. Tento 
model slouží jak pro navrhování konkrétních 
prvků na jednotlivých pozemcích, tak i pro 
navrhování komplikovanějších soustav sběr-
ných a odváděcích prvků i suchých nádrží 
a poldrů. 

Libuše Opatřilová z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. 
(spoluautor Pavel Horký, Katedra zoologie 
a rybářství, Česká zemědělská univerzita 
v Praze), popsala hydromorfologické para-
metry, které mají vliv na strukturu a kvalitu 
biologických společenstev, a poukázala 

na problematickou úspěšnost revitalizací 
vodních toků z pohledu obnovy biologic-
kých společenstev. Biologická společenstva 
makrozoobentos, makrofyta a ryby jsou pre-
zentovány jako společenstva dobře reagující 
na změny hydromorfologických parametrů 
vodního toku. Biologická odpověď na změ-
nu těchto parametrů vodního toku je však 
stále ještě nedostatečně probádána, přičemž 
její přesná znalost je zásadní pro úspěšnost 
revitalizace přirozených říčních ekosystémů.

Na tuto přednášku navázala přednáška 
připravená Miroslavem Lubasem ze Sweco 
Hydroprojekt a. s., Markétou Moščako‑
vou z Pöyry Environment a.s. a Davidem 
Veselým z Povodí Moravy, státní podnik. 
Prezentovali zpracovanou studii provedi-
telnosti přírodě blízkých protipovodňových 
opatření na 25 km dlouhém úseku vodního 
toku Svratky od Holasic po VD Nové Mlýny, 
a to při zahrnutí vlivu realizace protipovod-
ňových opatření v městě Brně. Cílem studie 
bylo mimo zajištění požadovaného stupně 
protipovodňové ochrany dotčených obcí 
zejména zlepšení ekologického stavu, morfo-
logie vodního toku a nivy. Představili návrh 
8 samostatných na sobě nezávislých staveb 
– protipovodňových opatření. V rámci studie 
provedli zpracovatelé i projednání s dotče-
nými vlastníky pozemků, přičemž se setkali 
s řadou nesouhlasů, takže v krátkodobém 
horizontu by bylo možné realizovat jen dvě 
dílčí opatření. Tato zjištění budou použita 
jako podklad pro zpracování územních plá-
nů, zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje nebo komplexních pozemkových úprav. 

Tomáš Just z Agentury ochrany přírody 
a Jiří Stratílek z Povodí Vltavy, státní pod‑
nik dále prezentovali stavbu přírodě blízké 
protipovodňová úpravy Blanice ve Vlašimi. 
Předmětem je rozvolnění kynety vodního 
toku k dosažení větší povodňové průtoč-
nosti, vytvoření tvarově členité kynety pro 
běžné průtoky a doplňková ochrana zástavby 
stěnami a hrázkami. Dílčím cílem stavby 
bylo i zprostupnění Blanice ve Vlašimi pro 
migraci ryb a dalších vodních živočichů. 
Ekologicky nekvalitní a vodohospodářsky 
problematický vegetační doprovod tvořený 
převážně topolovými kultivary byl nahrazen 
výsadbami vhodnějších dřevin. Byly prezen-
továny i specifické problémy stavby z pohle-
du investora Povodí Vltavy, státní podnik.

Posledním vystoupením na konferenci 
byla přednáška Markéty Moščakové z Pöyry 
Environment a. s. (spoluautoři Marek Čejda 
z Pöyry Environment a. s. a Břetislav Ture‑
ček z Povodí Odry, státní podnik) na téma 
„Dokumentace vývoje koryta renaturovaného 
úseku řeky Opavy nad obcí Nové Heřmino-
vy“. Na základě zaměření a sledování vývoje 
vodního toku od roku 2003, byla hodnocena 
řada variant opatření od radikálních revi-
talizačních úprav až po ponechání území 
samovolnému přirozenému vývoji. Autoři 
prezentovali výstupy v roce 2013 zpracované 
provozní studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit 
pokračující vývoj koryt řeky Opavy a zvolit 
variantu opatření. Výsledky studie potvrdily 
správnost bezzásahové varianty a observační 
metody. Biologická hodnocení provedená 
pro proces EIA prokázala, že vývojem koryta 
vznikají cenné biotopy a stanoviště, jejichž 
vývoj dále pokračuje. 

Konferenci VODNÍ TOKY 2013 uzavřel 
závěrečným slovem předsedající Antonín 

Tůma. Pozitivně hodnotil výběr odborných 
témat i vyvolanou diskusi a konstatoval, 
že zájem o konferenci potvrdil aktuálnost 
projednávané problematiky. Sdělil, že po 
dohodě organizátorů konference se příští 
VODNí TOKY 2014 uskuteční opět v Hradci 
Králové na stejném místě ve dnech 25. až 26. 
listopadu 2014.

Závěrem případné zájemce o sborník 
z konference upozorňuji, že je ještě několik 
výtisků k dispozici a lze je objednat na ad-
rese plechata@vrv.cz. Ve sborníku zájemci 
najdou další zajímavé přednášky, a to od 
následujících autorů:
• Jaromír Říha, Ústav vodních staveb FAST 

VUT v Brně, Jaroslav Pařenica, Koexpro 
Ostrava, a. s.: Možnosti použití plněných 
tkaninových vaků při ochraně před povod-
němi; 

• Petr Hajdina, Tomáš Dvořáček, EUROVIA 
CS, a. s.: Protipovodňová ochrana obce 
Zálezlice;

• Jiří Petr, Pavel Křivka, Povodí Labe, státní 
podnik: Průběh povodně 06/2013 a funkce 
vodních děl na území povodí Labe;

• Ing. Martin Holý, Janne Kristin Pries, Ka-
tja Werth, NAUE: Použití geosyntetik při 
výstavbě hrází a při modernizaci vodních 
cest;

• Petr Tušil, Libuše Opatřilová, Martin Dur-
čák, Denisa Němejcová, Pavel Rosendorf, 
VÚV T.G.M, v.v.i.: Systém hodnocení stavu 
povrchových vod;

• Štefan Soukeník, Minova Bohemia s. r. o.: 
Ochrana stavebních konstrukcí na vodních 
tocích před účinky velkých vod;

• Lukáš Smelík, Hana Uhmannová, Ústav 
vodních staveb FAST VUT v Brně: Zkuše-
nosti ze stanovení součinitele drsnosti mě-
řením ve vodních tocích a využití těchto 
dat k predikci součinitele drsnosti;

• Jaroslav Kabele, Sweco Hydroprojekt a. s.: 
Protipovodňová opatření města Terezín 
a povodeň v červnu 2013;

• David Zumr, Tomáš Dostál, ČVUT, fakulta 
stavební, katedra hydromeliorací a krajin-
ného inženýrství: Režim odtoku vody a se-
dimentu z malého zemědělského povodí 
v průběhu srpnové povodně 2013;

• Ivana Sedláková, Jiří Švancara, Pöyry En-
vironment a. s., Břetislav Tureček, Povodí 
Odry, státní podnik: Návrh obtoku na vod-
ním díle Nové Heřminovy;

• Markéta Moščaková, Pöyry Environment a. 
s., Olga Veselá, Atelier FONTES, s. r. o., Da-
vid Veselý, Povodí Moravy, státní podnik: 
Přírodě blízká protipovodňová opatření 
řeky Bečvy mezi Ústím a Choryní;

• Michal Krátký, Povodí Vltavy, státní pod-
nik: Vodní toky a vodní díla v současné 
legislativě;

• Miroslav Bauer, Josef Krása, Barbora 
Janotová, Tomáš Dostál, ČVUT, fakulta 
stavební, katedra hydromeliorací a krajin-
ného inženýrství: Zanášení vodních útvarů 
stojatých povrchových vod splaveninami 
– kvantifikace zdrojů a možnosti ochrany.
Současně upozorňuji, že na webových 

stránkách www.vrv.cz jsou k dispozici pre-
zentace přednášejících. 

Ing. Jan Plechatý
VRV a. s.

e‑mail: plechaty@vrv.cz
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Nejlepší výsledky získáme 
z ultračisté vody

Ultračistá voda (Ultra pure water) Typ I je zdaleka nejčistší látka 
používaná v laboratoři. Tento článek pojednává o vysoké úrovni 
čistoty ultračisté vody připravené systémy ELGA, důležitosti této 
čistoty a jak udržet tento standard během normálního laboratorního 
použití.

V dnešních laboratořích je dostupnost čisté vody pro výzkum 
a analytické aplikace základním požadavkem. Prvky a sloučeniny 
přítomné v koncentraci ppb nebo nižší mohou negativně ovlivnit 
analytické výsledky interakcí se vzorky, aktivními látkami nebo 
součástmi systému.

100% čistá voda se skládá pouze z molekul vody s hydroxylovými 
a vodíkovými ionty v rovnováze (10‑7 M při 25 °C). Toto složení dává 
specifický elektrický odpor (rezistivitu) 18,2 MOhm.cm. Voda má 
unikátní schopnost do jisté míry rozpouštět téměř všechny chemické 
sloučeniny a podporovat prakticky všechny formy života, což zna‑
mená, že tato čistota je neustále v ohrožení pěti typy kontaminantů. 
Těmi jsou suspendované částice, anorganické sloučeniny, organické 
látky, rozpuštěné plyny a mikroorganismy, včetně biomolekul s nimi 
spojených Připravit vysoce čistou vodu pro laboratorní účely zname‑
ná upravit pitnou vodu sérií purifikačních kroků, které odstraňují 
různé typy nečistot.

Čistota ultračisté vody
Zaznamenané množství nečistot v ultračisté vodě je dáno především 

citlivostí dostupných měřicích technik a prostředí, ve kterém je měře-
ní prováděno. Na základě dnešních ultrastopových metod stanovení 
je maximální hladina neplynných nečistot přítomných v ultračisté 
vodě < 1,5 µg/l (ppb) organických látek a < 1,0 µg/l pro jiné prvky 
a ionty. To znamená, že ultračistá voda je téměř z 99,99999975 % čistá. 

Přítomnost elementárních nečistot v ultračisté vodě připravené 
systémem PURELAB Flex a ve třech nejčistších, komerčně dostupných 
běžně používaných rozpouštědlech: metanol, acetonitril a kyselina 
octová porovnává Tabulka 1. Použitím techniky ICP-MS se ukázalo, 
že jsou z ultračisté vody efektivně odstraněny všechny neplynné 
prvky, většinou na hranici detekčního limitu méně než 1 ng/l (ppt). 
Tato úroveň kontaminace je o několik řádů nižší než u všech ostatních 
testovaných rozpouštědel. Většina ostatních laboratorních činidel 
má mnohem vyšší hladinu nečistot než tato rozpouštědla, nejčastěji 
v rozsahu mg/l. 

 Metodami Purge and Trap GC-MS a thermal desorption GC-MS 
byla stanovována koncentrace těkavých a semitěkavých organických 
látek v ultračisté vodě připravené systémy na přípravu ultračisté vody 
ELGA. Typicky jsou všechny koncentrace nečistot pod detekčním 
limitem < 0,05 µg/l pro těkavé organické sloučeniny a < 0,025 µg/l 

Tab. 1. Porovnání přítomnosti elementárních kontaminantů ultračisté vody připravené sys‑
témem Purelab Flex a nejčistších běžných rozpouštědel

pro semitěkavé organické sloučeniny. Tyto koncentrace odpovídají cel-
kovému organickému uhlíku (TOC) v koncentraci pod 1 µg/l (ppb), 
kde TOC je často uváděný celkový indikátor organické kontaminace 
pro ultračistou vodu.

Obr. 1. Systém na přípravu ultračisté vody Typu I – ELGA PURELAB 
CHORUS

Ultračistá voda obsahuje rozpuštěný kyslík a dusík okolo 9 ppm 
a 14 ppm při 25 °C a atmosférickém tlaku 1 bar. Ty mohou být z větší 
části odstraněny vakuovým odplyněním, ale pro většinu laboratorních 
aplikací to není nutné. V momentě, kdy ultračistá voda přijde do kon-
taktu se vzduchem, kyslík a dusík se ve vodě rozpustí do  rovnovážné 
koncentrace s atmosférou.

Částice a bakterie z ultračisté vody lze odstranit reverzní osmózou 
a submikronovou filtrací a/nebo ultrafiltrací. Endotoxiny se odstraňují 
iontovou výměnou a nabitým médiem nebo ultrafiltrací. Mikrobiální 
rozbory ukazují, že ultračistá voda připravená systémy ELGA obsahuje 
< 1 cfu (colony forming units)/ 10 ml, což je ekvivalent k < 0,1 µg/l 
TOC.

Proč používat ultračistou vodu?
Ultračistá voda, má-li být použita napříč celou škálou analytických 

a experimentálních aplikací, musí být zbavena všech nečistot. Na-
štěstí, z ekonomického hlediska, litr ultračisté vody může stát pouze 
kolem 3 Kč, včetně investičních a provozních nákladů.

Voda se používá v mnoha krocích analýzy – k přípravě vzorků, 
standardů a slepých vzorků, k ředění, na eluční činidla, k propla-
chům přístrojů, a proto přítomnost některého z kontaminantů může 

ovlivnit výsledky. Obrázek 2 ukazuje několik 
způsobů, jak různé nečistoty mohou ovlivnit 
spolehlivost a reprodukovatelnost iontové 
chromatografie z krátkodobého a dlouhodo-
bého hlediska.

Vysoká citlivost analýz vyžaduje vysokou 
čistotu vody, zvlášť při měření velmi nízkých 
koncentrací nebo ředění velmi malého množ-
ství vzorku před analýzou. Použití ultračisté 
vody minimalizuje šum pozadí a umožňuje 
vědcům dosáhnout vysoce přesných výsledků 
při stopové analýze, např. u HPLC [1], viz 
obrázek 3, nebo iontové chromatografie, viz 
obrázek 4.

Udržení čistoty
Pracovníci používající ultračistou vodu 

v laboratoři musí mít na paměti, že čistota 
ultračisté vody může být snadno ohrožena, 
jestliže je systém produkující ultračistou vodu 
neadekvátně udržován nebo s vodou je ne-
správně zacházeno během odběru a použití.

Prvořadý význam má udržování systému 
na přípravu ultračisté vody. Doporučuje se 
ochránit zásobník na vodu před externí kon-
taminací použitím kompozitního vent filtru, 
periodickou recirkulací vody přes finální 
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purifikační technologie, jako je UV fotooxidace, adsorpce a iontová 
výměna, a pravidelnou sanitací systému k omezení růstu bakterií [2].

V laboratoři je při běžném použití voda odebírána z přístroje na 
úpravu vody, kterým je např. PURELAB Flex, do příslušné nádoby. 
Voda okamžitě začíná absorbovat oxid uhličitý ze vzduchu, tvořit 
kyselinu uhličitou a snižovat svoji rezistivitu z 18,2 MOhm.cm na 
minimum kolem 1,3 MOhm.cm, viz obrázek 5. Vysoká vodivost vo-
díkových iontů kyseliny umožňuje tuto velkou změnu při dosažení 
koncentrace CO2 již 0,5 mg/l. Ačkoli oxid uhličitý nezhoršuje vodu 
pro většinu aplikací, jeho vliv na snižování rezistivity může maskovat 
kontaminaci vody jinými ionty.

Mnohem významnější pro většinu aplikací je riziko kontaminace 
vody během odběru. Např. nasazení pružné plastové hadičky na 
odběrové místo úpravny vody kvůli snazšímu plnění kanystrů nebo 
větších nádob může způsobit zpětnou kontaminaci. Obrázek 6 
ukazuje, jak se organické látky nebo změkčovadla z hadičky mohou 
vyluhovat do vody. GC-MS chromatogramy ukazují, že ultračistá 
voda prošlá pružnou PVC hadičkou může být kontaminována změk-
čovadlem N-butylbenzen sulfonamidem. Průzkum mezi uživateli 
z farmaceutických firem také ukazuje, že průměrný počet života-
schopných bakterií (TVC) ve vodě z 22 úpraven vody bez připojené 
hadičky byl 0,7 cfu/ml, ale vzrostl na 26 cfu/ml u sedmi přístrojů 
s hadičkou připojenou na odběrové místo.

Rovněž je důležité, aby bylo minimalizováno strhávání vzduchu při 
odběru vody, protože nečistoty ve vzduchu mohou také snížit kvalitu 
vody. Obrázek 7 porovnává kontaminaci z okolního vzduchu mezi 
vzorky vody odebírané s rozstřikem (spodní linka a) a stékáním po 
stěně nádoby (horní linka b) [3]. Analýzy pomocí iontové chromato-
grafie jasně ukazují, že anionty, zejména dusitany, byly detekovány 
ve vyšších koncentracích při odběru s rozstřikem. 

Aby byla zachována maximální čistota, musí být ultračistá voda 
použita co nejdříve po odběru. Kuroki [4] při  průzkumu promývaček 
zjistil, že více jak 80 % uživatelů neplní své promývačky ultračistou 
vodou každý den. Výsledky Horikiho [5] také dokazují, že skleněné 
lahve jsou upřednostňovány před plastovými lahvemi. LC-MS ana-
lýzy ukazují, že po dvou dnech skladování v různých typech nádob 
byl kromě jiných nečistot přítomen di-n-oktylftalát z plastových 
nádob v hladinách ppb. Ze skleněných nádob byl v mnohem men-
ších koncentracích, viz obrázek 8. Spodní linie je z ultračisté vody 
injektované směsným standardem šesti typů esterů ftalátů. Podobný 
problém s kontaminací se může vyskytnout, když je pro velmi citlivé 
analýzy skladována voda v uzavřených nádobách a po otevření opě-
tovně používána.

Závěr
Extrémně vysoká čistota ultračisté vody umožňuje pracovníkům 

v laboratoři dosáhnout přesných výsledků vysoce citlivých analýz. 
Tato analytická přesnost je mimo jiné závislá na dobře postaveném 

Obr. 2. Vliv nečistot ve vodě na iontovou chromatografii: a) vliv na 
systém a b) následující potenciální vliv na výsledky experimentů. 
Velikost vyznačuje význam vlivu (kvalitativní)

Obr. 3. Zlepšení pozadí pro HPLC s UV detekcí při 210 nm při použití 
ultračisté vody s velmi nízkým TOC připravené systémem PURELAB 
Ultra Analytic

Obr. 4. Ultrastopová kationtová analýza předkoncentrování 20 ml 
vzorků

Obr. 5. Působení vzduchu na rezistivitu ultračisté vody

Obr. 6. GC‑MS ultračisté vody – vliv kontaminace změkčovadly 
z hadiček

Obr. 7. Aniontová chromatografie – příklad kontaminace vzduchem 
při různých způsobech odběru vody: (a) voda je odebírána s rozstři‑
kem; (b) voda je odebírána po stěně nádoby

Obr. 8. Příklad kontaminace estery ftalátů z promývaček
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přístroji na úpravu vody. Systém musí udržovat a monitorovat kvali-
tu vody, odběr vody musí být snadný a během odběru vody a jejího 
použití musí být dodržena správná laboratorní praxe. To vše splňují 
systémy na přípravu ultračisté vody ELGA dodávané firmou VWS 
MEMSEP.

Reference:
[1] Suzuki, Kawaguchi, Enami and Kuroki: Abstract of Proceedings 

of 15th Environmental Chemistry Forum, 2006, 182-183. (3)
[2] Clinical and Laboratory Standards Institute. Preparation and 

Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory; Approved 
Guideline-Fourth Edition. CLSI document C3-A4 (2006).

[3] Kuroki: Chromatography, 27(3), 125-9 (2006).
[4] Kuroki: Industrial Water, 2003, 541, 24-30. (2).
[5] Horikiri S., Fujita N., Kuroki Y. and Enami T. Abstracts of Procee-

dings of 54th Mass Spectrometry Analysis General Forum, 2006, 
458–459.

Všechna ostatní nepřidělená experimentální data byla získána 
v R&D ELGA.

O ELGA LabWater
ELGA se specializuje na systémy na přípravu čisté až ultračisté vody 
pro laboratoře, výzkum, zdravotnictví a klinickou diagnostiku. ELGA 
má více jak 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě vysoce kvalitních 
produktů a důkladné porozumění požadavkům aplikací a laboratoří.
ELGA je interní částí Veolia Water Solutions and Technologies. 
Veolia Water Solutions & Technologies (VWS), dceřinná společnost 
firmy Veolia Water, je vedoucí firmou v oblasti navrhování, výstavby 
a specializovaný poskytovatel technologických řešení v úpravě vody. 
V České republice je zastoupena firmou VWS MEMSEP.
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ELGA R&D Facility

Překlad: Mgr. Radka Šetková, 
VWS MEMSEP

radka.setkova@veoliawater.com

PURELAB Pulse… 
Optimální kvalita čištěné vody

Nový PURELAB Pulse byl navržen k produkci vysoce kvalitní čištěné 
vody s nízkými provozními náklady. Systém je vhodný pro širokou škálu 
laboratorních aplikací. Jediný elektrodeionizační systém s recirkulací 
vody až k místu odběru tak, aby byla zajištěna optimální čistota vody. 

Kvalita vody splňuje nebo překračuje požadavky mezinárodních 
standardů pro vodu Typ II. Provoz a údržba systému jsou velmi 
jednoduché. Provoz systému je šetrný k životnímu prostředí.

Více informací získáte na:
Telefon: 251 561 468
Email: memsep@memsep.cz
Web: www.memsep.cz

Navštivte náš internetový obchod store.elgalabwater.com/cz
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10. bienální konference VODA 2013 
Poděbrady, 18.–20. září 2013
Formát konference 

Konference VODA 2013 byla již desátou, jubilejní bienální kon-
ferencí CzWA. Bienální konference se konaly až do roku 2009 pod 
názvem ODPADNí VODY – WASTEWATER, v r. 2011 byl, a to právě 
v Poděbradech, použit poprvé název VODA. Pro mladší účastníky či 
zapomínající pamětníky si dovolujeme připomenout místa konání 
předchozích bienálních konferencí: 1995 Brno, 1997 Jihlava, 1999 
Teplice, 2001 Mladá Boleslav, 2003 Olomouc, 2005 Teplice, 2007 
Brno, 2009 Plzeň a 2011 Poděbrady. Za tuto dobu se na bienálních 
konferencích sešlo několik stovek odborníků z ČR, SR, Německa, 
Rakouska, skandinávských zemí, Itálie, Nizozemí, Velké Británie, 
atd. V některých ročnících se bienální konference zúčastnilo i více 
než 200 účastníků.

Změna v názvu konference v r. 2011 odrážela i přechod v celkovém 
odborném zaměření asociace od odpadních vod k problematice vody 
v celé její šíři. Motivem této změny bylo mj. konstatování „Vodu máme 
jen jednu“, kterému odpovídalo i značné rozšíření záběru odborných 
skupin Asociace. Aby byly bienální konference atraktivní pro všechny 
členy, bylo nutno změnit i strukturu a formát konference. Do roku 
2009 byl první den věnován jedné plenární sekci, druhý den konferen-
ce probíhaly sice souběžně tři odborné sekce, ale účastník konference 
neměl možnost se seznámit s výsledky jednání jiných sekcí než té, 
kterou navštívil. To se změnilo na minulé bienální konferenci, kdy 
úvodní plenární sekce se zkrátila jen na půl dne se čtyřmi přednáš-
kami uvádějícími hlavní témata konference, a pak následovaly dva 
půldny s třemi paralelními sekcemi, takže bylo možno obsáhnout šest 
různých tematických zaměření. Poslední půlden druhý konferenční 
den odpoledne byl věnován opět společné plenární sekci, na které 
moderátoři jednotlivých sekcí informovali o průběhu jednání sekcí 
včetně diskuse a shrnuli hlavní poznatky, které program sekcí přinesl. 
Závěrečná sekce sloužila i jako fórum pro vyhlášení výsledků soutěže 
o Cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení. Posterová sekce 
byla nedílnou součástí odborného programu a byl věnován dostatek 
prostoru pro diskuse účastníků konference s autory posterů.

Když programový výbor bienálních konferencí CzWA vyhodnotil 
ohlasy na nový formát použitý v r. 2011 v Poděbradech, dospěl k závě-
ru, že tato změna se setkala s velmi příznivým ohlasem, takže pokud 
se jedná o strukturu programu, nebylo nutno nic měnit. Zajímavé 
bylo i to, že podle vyjádření účastníků by se nemělo měnit ani místo 
konference. Zřejmě na účastníky dobře zapůsobila klidná atmosféra 
malého lázeňského městečka s velkým parkem, zajímavou architek-
turou, promenádou kolem řeky Labe a v neposlední řadě i zámkem, 
ve kterém kdysi pobýval i poslední Čech na českém trůně, dobrý král 
Jiřík z Poděbrad. 

Program konference
Jak ukazuje pohled do programu konference, tematicky byla bie-

nální konference 2013 ještě více než ta minulá zaměřena na „netra-
diční“ vodohospodářské okruhy problémů, a sice na hospodaření se 
srážkovými vodami a na opětovné využívání vyčištěných odpadních 
vod, přičemž kromě technických aspektů jsou rozebírány i aspekty 
právní. Problematika hospodaření s dešťovými vodami i recyklace 
odpadních vod je úzce spojena s vývojem vodního hospodářství měst 
budoucnosti, o kterém bylo na konferenci také pojednáno. Díky boha-
tým zahraničním kontaktům CzWA a jejích členů se podařilo zajistit 
pro plenární sekci letošní bienální konference i dva světově uznávané 

odborníky na tuto problematiku z Kanady a USA. Rozmanitost témat 
odrážejí i názvy jednotlivých sekcí, do kterých byl dělen program 
konference i sborník přednášek:
1. Provoz ČOV a vodovodů;
2. Povrchové vody a městské odvodnění;
3. Výsledky výzkumu a vývoje;
4. Úprava vody na vodu pitnou;
5. Srážkové a odpadní vody jako zdroj vody, živin a energie, energe-

tické využívání čistírenských kalů;
6. Právní a technické aspekty aplikace a provozu malých a domov-

ních ČOV.
V roce 2013 přibyly příspěvky z praxe, které přinášejí i zajímavá 

technická řešení provozních problémů. Díky tomu bylo možno vy-
tvořit novou sekci věnovanou provozu ČOV a vodovodů a rovněž 
sekci Úprava vody na vodu pitnou. Tato sekce byla velkým úspěchem 
CzWA a její Odborné skupiny „Vodárenství“, která byla formálně 
ustavena právě při minulé bienální konferenci zde v Poděbradech. 
Tato skupina stačila za tuto dobu připravit nejen svou vlastní sekci na 
bienální konferenci, ale zorganizovat i samostatný odborný seminář 
v Konferenčním centru VŠCHT Praha. Tento vývoj potvrzuje správ-
nost zařazení takové specializace do odborné náplně CzWA i zájem 
členů Asociace o ni. 

Podobně jako v minulých letech, podpořil programový výbor pre-
zentaci posterových sdělení. Aby se ještě více zdůraznila sounáležitost 
posterových sdělení s přednáškovým programem, byla i posterová 
sdělení rozdělena do sekcí, tematicky odpovídajících přednáškovým 
akcím. Proto i textová sdělení k posterům byla takto členěna ve sbor-
níku. I na této bienální konferenci proběhla soutěž o Cenu předsedy 
CzWA za nejlepší posterové sdělení. Cena byla dotovaná peněžitou 
odměnou od generálního sponzora konference, firmy Linde Gas, a. s. 
V tomto okamžiku je i vhodná příležitost poděkovat jak generálnímu, 
tak všem ostatním sponzorům, partnerům i spolupracujícím VŠ za 
veškerou podporu, kterou konferenci poskytli. Loga všech těchto 
spolupracujících firem a institucí byla vytištěna ve sborníků konfe-
rence a umístěna v průběhu konference i v prostorách Kongresového 
centra Lázeňská Kolonáda 

Odborná náplň konference 

Plenární sekce 
Přednášky plenární sekce postihly základní trendy, které určují 

vývoj ve vodním hospodářství v posledních letech. Dr. Jiří Maršálek 
z agentury Environment Canada shrnul vývoj v oblasti nakládání 
se srážkovými vodami a jejich využívání za posledních padesát let. 
Současně definoval hlavní směry dalšího vývoje. Řada poznatků 
z jeho přenášky pak byla intenzivně diskutována v průběhu oficiální 
i neformální diskuse. Na tuto přednášku vhodně navázala přednáška 
profesora Novotneho z Northeastern University Boston o opětovném 
využívání vody a energií v městech budoucnosti. Byly definovány 
klíčové globální a regionální „stopy“ identifikující trendy k udržitel-
nému propojení vody a energie v budoucích komunitách prioritně 
zaměřených na management vody a rovněž byly popsány i kroky, 
které směřují ke snížení spotřeby energie díky projektům využívajícím 
opakovaně vodu i vyčištěnou odpadní vodu na úrovni domu, bloku 
domů (ekoblok) a regionu. Budoucí hybridní (částečně uzavřené) 
systémy by měly opakovaně využívat vodu, živiny a další zdroje 
a produkovat navíc ještě energii.

Následující přednáška autorů z VŠCHT Praha Dezinfekce pitných 
a vyčištěných odpadních vod Mgr. Vojtěchovské Šrámkové a prof. 
Jandy znova potvrdila, jak těsně se spolu již prolínají dříve typické 
„vodárenské“ a „čistírenské“ technologie a jak se jejich cíle a postupy 
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začínají prolínat. Konkrétně v oblasti dezinfekce jsou dnes vývoj 
i provozní aplikace mnohem dynamičtější právě v oblasti vyčištěných 
odpadních vod.

Přednáška prof. Wannera z VŠCHT Praha Vývoj v nakládání s vo-
dami a potřebné změny vodního práva ukázala na paradox, kdy se 
technologie pro opětovné využívání vyčištěných odpadních vod 
vyvíjejí rychleji než naše vodní právo. Přednáška ukázala na některé 
oblasti, ve kterých by naše vodní právo potřebovalo zásadní úpravu. 
Tato změna bude důležitá i s ohledem na změnu přístupu Evropské 
unie k vyčištěným odpadním vodám jako k jednomu ze zdrojů vody 
v případech jejího nedostatku.

Další informace z jednotlivých sekcí byly zpracovány na základě 
podkladů dodaných moderátory jednotlivých sekcí.

Sekce 1 Provoz ČOV a vodovodů 
Moderátor: Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

Program této sekce zahrnoval dvě prezentace zaměřené na optima-
lizaci provozu ČOV (Možnosti expertních systémů řízení ČOV – před-
nášející Dr. Beneš, Optimalizácia procesov riadienia ČOV Humenné 
– přednášející Dr. Kollár) a tři prezentace na téma zásobování pitnou 
vodou a provozování veřejných vodovodů (Zásobovanie a hospodáre-
nie s pitnou vodou vo verejných vodovodoch – přednášející prof. Kriš, 
Komplexní nástroje pro řešení úniků vody – přednášející Ing. Sviták 
a Technický a energetický audit vodárenských čerpacích stanic – před-
nášející Ing. Tauš). První dvě přednášky přinesly praktické zkušenosti 
s aplikací expertních systémů na řízení konkrétních ČOV. Byly disku-
továny přednosti i nedostatky jednotlivých systémů, zejména směrem 
k optimalizaci čisticího účinku a spotřeby elektrické energie. 

Přednáška profesora Kriše se souhrnně zabývala situací se záso-
bováním pitnou vodou na Slovensku. Bylo zde konstatováno, že 
skutečné ztráty vody (úniky vody) z vodovodního řadu dosahují na 
Slovensku až dvojnásobku oproti průměru Evropské unie. V příspěvku 
Ing. Svitáka byly představeny přenosné příložné průtokoměry, které 
jsou vhodné pro detekci úniků vody z vodovodní sítě. V posledním 
příspěvku této sekce, který přednesl Ing. Tauš, byl představen ná-
vrh metodiky hodnocení technického stavu vodárenských objektů. 
V prezentaci bylo uvedeno, že v ČR je 5 521 vlastníků vodárenské 
infrastruktury, z toho 26 vlastní 61 % zařízení a 2 334 provozovatelů 
vodárenských objektů, z toho 50 vyrobí a dodá 90 % vody. Minimum 
z nich však provádí průběžnou kontrolu zařízení, z toho pak vyplývají 
nedostatečné investice do obnovy infrastruktury. 

Sekce 2 Povrchové vody a městské odvodnění 
Moderátor: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

První příspěvek autorů J. a M. Gregara, nazvaný SWAT – metoda sle-
dování, vyhodnocování a modelování změn kvality vody v hydrologicky 
definovaných územích se zabýval hydrologickým modelováním za 
účelem predikce dopadů hospodářského využití krajiny na vodu, se-
dimenty a chemickou bilanci na velkých povodích. Pro tyto účely byl 
autory představen simulační model SWAT (Soil & Water Assessment 
Tool), vytvořený agenturou pro životní prostředí USA (US EPA). Model 
umožňuje simulovat souvislosti mezi jednotlivými faktory prostředí 
a je zdarma ke stažení a použití. Autoři článku model představili na 
pilotním povodí a diskutovali zejména dostupnost potřebných dat, 
která v řadě případů nejsou v ČR k dispozici anebo je jejich použití 
zpoplatněno. Druhý příspěvek autorek J. Malá a M. Langová pod ná-
zvem Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech 
vybraných toků se tématem zabýval ve dvou rovinách. Tou první bylo 
porovnání dvou metod extrakce labilního fosforu, a to buď pomocí 
deionizované vody (DIW) nebo roztoku chloridu amonného, kdy se 
ukázalo, že pomocí extrakce DIW bylo dosahováno vyšších hodnot 
koncentrací labilního fosforu (až o 100 %). Proto byla doporučena 
a v experimentálním povodí dále využívána tato metoda.

Třetí příspěvek J. Vítka s názvem Obecná opatření pro konkrétní 
povodí aneb jak je těžké zásady udržitelného rozvoje aplikovat do 
odvodňování urbanizovaných povodí zhodnotil současný stav hos-
podaření s dešťovými vodami (HDV) z právního pohledu a poukázal 
na nejednotnost, která často vede k neshodám mezi jednotlivými 
orgány státní správy. Čtvrtý příspěvek autorů I. Kabelkové, T. Metelky, 
F. Krejčího, D. Stránského, G. Šťastné, D. Hrabáka a M. Suchánka pod 
názvem Vývoj Informačního systému oddělovacích komor a jejich vlivů 
na vodní toky prezentoval výstupy projektu TAČR, program Alfa, 
a týkal se vývoje nového systému pro sběr, vyhodnocení a provázání 
dat z posouzení emisí ze systému městského odvodnění (MO) za deště 
a imisí ve vodních tocích a dat z biologicko-ekologického posouzení 
jejich dopadů na vodní toky. Poslední, pátý příspěvek autorů J. Pollert 
ml., J. Nábělková, K. Kříž, L. Doležalová, P. Chmátal, K. Soukupová 

a R. Nováková pod názvem Účinnost odlehčovacích komor jednotné 
kanalizace a vliv na recipient se věnoval představení vyvinutého typu 
odlehčovací komory pod názvem Trubní odlehčovací komora a byly 
ukázány dvě její aplikace v Mladé Boleslavi a v Děčíně. Pomocí odebí-
rání vzorků na přepadu z odlehčovací komory a kontinuálního měření 
koncentrací nerozpuštěných látek (NL) na přítoku byla prezentována 
separační účinnost komory na NL. 

V obecné rovině se v této sekci ukázala oprávněnost propojení 
problematiky povrchových vod a městského odvodnění a z celého 
průběhu sekce lze odvodit následující závěry:
a) Nutný je pohled z úrovně povodí, důležité je orientovat se na pří-

činy problémů, nikoliv na opatření zmírňující důsledky. 
b) Dostupnost, cena a přesnost dat je problematická pro řadu úloh 

spojených s ochranou vod.
c) Je obtížné prosazovat udržitelné postupy na úrovni státní správy, 

zvláště když různé instituce hájí protichůdné zájmy. 

Sekce 3 Výsledky výzkumu a vývoje 
Moderátor: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Sekce 3 byla nazvána „Výsledky výzkumu a vývoje“ a bylo v ní 
prezentováno 5 příspěvků zaměřených na nové perspektivní tech-
nologie, zejména z oblasti čištění odpadních vod, jejichž potenciální 
budoucí využití může posunout obor výrazně dopředu. Zaměření 
přednášek ukázalo, že zásadním tématem oboru se stává materiálové 
a energetické využití odpadních vod a řešení problému „nových“ 
specifických polutantů jako jsou například zbytky léčiv. Jako největší 
pozitivum této sekce lze označit neobvyklé mládí přednášejících 
(průměrný věk nepřesáhl 30 let) a podobně „mladé“ bylo i auditorium 
nejen věkem, ale i zaujetím a aktivitou při mimořádně bohaté diskusi. 
Pozitivní je určitě i to, že lídři autorských kolektivů přijeli z univerzit 
a z výzkumného ústavu, škoda ale je, že přestože většina příspěvků 
byla zaměřena na tzv. aplikovaný výzkum, pouze ve dvou případech 
bylo možné v autorském kolektivu nalézt zástupce firem, kteří by měli 
výzkum a vývoj podporovat a využívat.

Název prvního příspěvku byl Účinnost odstranění sulfanu 
z bioplynu pomocí mikroaerace při anaerobním čištění pivovarských 
vod v UASB reaktoru a prezentoval specifickou modifikaci anaerobního 
čištění odpadních vod s vysokou koncentrací síranů – umožňující 
produkovat bioplyn se zanedbatelnou koncentrací sulfanu. Druhým 
tématem byla Optimalizace srážení struvitu z odpadních vod z chovu 
prasat v poloprovozním reaktoru. Prezentované výsledky jasně uká-
zaly, že těžba fosforu z odpadních vod je reálná a zejména vývoj cen 
fosforečných hnojiv bude determinovat rychlost aplikace takových 
technologií. Třetí přednáška s názvem Dosažení a udržení inhibice 
procesu nitratace pomocí hydroxylaminu v případě použití technologie 
LentiKat’s byla zaměřena na nové postupy odstraňování dusíkatého 
znečištění, pro které je klíčové zajištění inhibice bakterií oxidujících 
dusitany na dusičnany a pro které je z obecného pohledu charakteri-
stické lepší hospodaření se substrátem a energií.

Čtvrté vystoupení s názvem Autotrofní denitrifikace se sulfidy jako 
zdrojem elektronů bylo opět motivováno snahou o lepší hospodaření 
se substrátem a energií při odstraňování dusíku a prokázalo, že tam, 
kde jsou v odpadních vodách k dispozici sirné sloučeniny, je možné 
v anaerobním prostředí vyrobit sulfidy a ty mohou nahradit část 
organického substrátu potřebného pro denitrifikaci. Pátá, poslední 
přednáška této sekce Možnosti odstraňování vybraných specifických 
polutantů, zaměřená na monitoring osmi vybraných léčiv a hormonů 
na čistírnách odpadních vod, vyvolala podle očekávání nejintenzivněj-
ší diskusi. Zásadním zjištěním bylo, že u sledovaných čistíren platilo, 
že vliv konkrétního technologického uspořádání aktivačního procesu 
na účinnost odstraňování farmak je prakticky nulový. Pro některé ze 
sledovaných léčiv je účinnost jejich odstranění nízká, ale je možné 
ji zvýšit např. takovými procesy, jako je sorpce na aktivním uhlí. Do 
budoucna budou muset být zodpovězeny takové otázky, jako je na 
jedné straně stanovení koncentračních limitů pro vypouštění těchto 
látek a na druhé straně stanovení limitů ekonomických nákladů, které 
jsme schopni unést, při jejich zabezpečování.

Sekce 4 Úprava vody na vodu pitnou 
Moderátor: Mgr. Jiří Paul

Vliv způsobů dezinfekce vody na biologickou stabilitu pitné vody 
(doc. Strnadová a kol.): Cílem příspěvku bylo posoudit, zda hygienické 
zabezpečení (O3, Cl2, ClO2) na ÚV má vliv na biologickou stabilitu 
vody (BDOC, DOC, BDOC : DOC – míra porušení biologické stability 
vody). Závěry lze shrnout tak, že biologická stabilita vody je v zásadě 
závislá na kvalitě zdroje. Ozonizace na rozdíl od ClO2 zvyšovala BDOC 
až o řád v závislosti na dávce – poměr BDOC : DOC byl cca 50 % 

vh 1/2014 31



(zatímco na vstupu to bylo jen cca 30 %). Po ozonizaci je nezbytně 
nutné zařadit další stupeň v podobě GAU. 

Perspektiva využití nanočástic stříbra v technologii úpravy a čištění 
vod (Ing. Adámková a kol.): Příspěvek hodnotil vliv nanočástic Ag na 
růst řas (modelové kultury a vláknité řasy) v roztoku a na plochách. 
K hodnocení vlivu nanočástic byly použity testy toxicity a měření 
koncentrace chlorofylu-α. K příspěvku byla poměrně obsáhlá disku-
se, která potvrdila, že technologie nanočástic je odbornou veřejností 
chápána jako technologie s výrazným budoucím potenciálem. Předně 
dosud není zcela jistě určitelné, co je principem toxického účinku, 
ačkoli se jako pravděpodobná zdá být inhibice růstu. Prozatím nejsou 
žádné výsledky z provozní nebo poloprovozní aplikace. Stříbro je 
prvkem, jehož koncentrace v pitné vodě je limitována nejvyšší mez-
nou hodnotou. Před provozním nasazením je proto nutné se zabývat 
výslednými koncentracemi po aplikaci a mobilitou nanočástic v pitné 
vodě. Pozornost bude muset být zaměřena i na výzkum vyplavování 
stříbra či naopak jeho sorpci.

Pitná voda a membránové separace (Dr. Podholová a kol.): Mem-
bránová separace byla použita k úpravě vody modelové a povrchové. 
Vyčištěná voda splňovala vyhlášku, ale bylo nutné dodat následně 
minerály (např. sloučeninami použitelnými v potravinářství). Použitá 
technologie účinně eliminuje i mikrobiální znečištění v surové vodě. 
Přesto se jedná o technologii, která má svoje využití především pro 
mimořádné situace, zejm. zabezpečení nouzového zásobování pitnou 
vodou, což bylo odzkoušeno při povodni 2013, při které probíhal 
terénní pokus. Technologie je zcela jistě vhodná i pro úpravu čištěné 
odpadní vody pro její následné hygienicky bezpečné použití. 

Technologie pro úpravu vody a požadavky na technologická zařízení 
(Dr. Drda a kol.): Příspěvek na příkladu detailní projektové přípravy 
míchání koagulantu a surové vody ukázal výhody na míru šitého 
řešení proti řešení „na jistotu“ nebo typovému. Přesným výpočtem 
ověřeným modelem a následným vyprojektováním reakční nádrže 
s míchadly lze dosáhnout optimální účinnosti a zároveň snížení 
nákladů. Ověření provozní účinnosti a možnost regulace podle 
aktuální potřeby, např. v závislosti na kvalitě nebo teplotě vody, 
lze dobře provádět za pomoci čítače částic, kterým se vyhodnocuje 
kvalita suspenze.

Optimalizace instrumentace pro návrh a provoz procesu koagulace 
a filtrace (Dr. Bartoš a kol.): Příspěvek se zaměřil na dvě témata. Tím 
prvním bylo kritické zhodnocení, jakou měřicí techniku je účelné 
pořizovat a které ukazatele na jednotlivých stupních ÚV měřit, 
s ohledem na investiční i provozní náklady a skutečnou využitelnost 
údajů. Rozumnou spoluprací všech zúčastněných již v předprojek-
tové přípravě je možné se vyhnout nadbytečné instrumentaci, ale 
i kompromisům, a vybrat tak účelné měření s vysokou vypovídací 
hodnotou. Druhá část příspěvku se věnovala porovnání výstupů 
z různých přístrojů (počítač částic, zákaloměr klasický a zákaloměr 
s laserem) pro posouzení účinnosti separace suspenze na konkrétní 
ÚV. Čítač částic měl nejrychlejší odezvu na změny počtů částic, dokáže 
kvantifikovat částice různých velikostí, a lze jej využít i jako možný 
indikátor parazitických prvoků. Laserový zákaloměr poskytuje velmi 
přesné měření pod 0,5 NTU. 

Sekce 5 Srážkové a odpadní vody jako zdroj vody a energie, 
energetické využívání čistírenských kalů  
Moderátor: Ing. Martin Fiala, Ph.D.

Srážkové a odpadní vody jako zdroj vody a energie
Přednášku na téma úspory pitné vody prezentoval doc. Stránský 

z ČVUT Praha. Ve svém příspěvku se věnoval možnosti využívání 
srážkových vod pro provoz budov ve smyslu nahrazení pitné vody vo-
dou srážkovou v činnostech, kde je to z hygienického hlediska možné. 
Hlavním cílem bylo určení doby návratnosti využívání srážkových vod 
pro jednotlivé kategorie budov, které podrobně definoval, tj. pro rodinný 
dům, bytový dům, panelový dům a administrativní budovu. Výsledkem 
zpracované studie je skutečnost, že doba návratnosti je u všech zkouma-
ných variant zástavby s výjimkou rodinného domu nižší než 10 let, což 
je obecně považováno za ekonomicky výhodné. Možnosti nejrůznějších 
úspor spojených s využitím energetického potenciálu dešťových a od-
padních vod byly prezentovány Ing. Škorvanem ze společnosti ASIO. 
Důraz byl kladen především na zpětné využití tepla z odpadních vod, 
které bylo i předmětem poloprovozních zkoušek, v rámci kterých byl 
na vybrané ČOV (o kapacitě 1 150 EO) osazen výměník s tepelným 
čerpadlem přímo do kanalizace na přítoku. Výsledky modelu byly 
předpovězeny pomocí matematické simulace.

Obě uvedená témata představila postupy a technologie, které se 
teprve v našich podmínkách začínají uplatňovat, a není s nimi velké 
množství zkušeností, čemuž odpovídala i méně intenzivní diskuse. 

Hlavním výstupem obou prezentací ale bylo, že dnes sice již existuje 
spousta technologií, které mají velmi dobrou ekonomickou návratnost 
(cca od 3 do 10 let), avšak nelze je uplatňovat všeobecně bez posouzení 
konkrétních místních podmínek a bez komplexního vyhodnocení 
veškerých dopadů. 

Zkušenosti s energetickým využíváním čistírenských kalů a možnost-
mi jeho optimalizace

Velmi intenzivní a bojovnou diskusi vyvolala přednáška Dr. Chu-
doby ze společnosti Veolia Voda, který svůj příspěvek nazval „Mýty, 
fakta a realita v kalovém hospodářství“, a která si vytkla za cíl navázat 
na článek „Slepé uličky a problematická technologická řešení v čes-
kém čistírenství“ od Dr. Nováka. Autoři se zde věnovali především 
podrobnější analýze otázek společného zahušťování primárního 
a přebytečného biologického kalu v usazovací nádrži, vhodnosti způ-
sobu mechanické dezintegrace kalu pro zvýšení účinnosti anaerobní 
stabilizace a v neposlední řadě také otázky, zda je termofilní anaerobní 
stabilizace kalu účinnější než mezofilní. K argumentaci využili autoři 
provozní data z českých i zahraničních ČOV (Benchmarking Veolia 
Water, 2011) a také dlouholeté zkušenosti společností Veolia Water, 
Aqua-Contact Praha a Ing. Sýkory s řešením problémů v praxi. Asi 
nejvíce byla diskutována prezentace provozních dat získaných na 
ÚČOV Praha, kde se všechna výše uvedená témata odzkoušela v praxi. 

Diskuse měla mnoho různých témat a její závěry by bohatě vydaly 
na samostatný článek. Navíc byla diskuse ukončena v předstihu 
s příslibem, že bude určitě pokračovat na poli CzWA, v rámci odborné 
skupiny Kaly a odpady, a výsledky diskuse budou prezentovány na 
některé z dalších konferencí anebo v rámci článků v časopise Vodní 
hospodářství. Obecným výstupem studie bylo, že je třeba posuzovat 
vše ve vzájemných souvislostech a není možné hodnotit pouze dílčí 
výsledky, a zároveň pokud máme hodnotit dopad jakékoliv technolo-
gie anebo úpravy provozu, je nutné tyto úpravy konat postupně a ne 
najednou, aby bylo možné vyhodnotit, jaký přínos mají.

Z diskuse pak vyplynulo i několik konkrétních závěrů. U nově 
navrhovaných ČOV se doporučuje řešit zahuštění primárního a pře-
bytečného kalu odděleně. Pro zahuštění přebytečného biologického 
kalu před stabilizací se jednoznačně doporučuje použít úspornější 
technologie, než jsou odstředivky, nicméně pokud jsou odstředivky 
již provozovány, je doplnění lyzátovacích nožů poměrně přijatelnou 
investicí, která může přispět k navýšení produkce bioplynu a snížení 
množství stabilizovaného kalu. Je však třeba vždy u konkrétní ČOV 
posoudit návratnost takovéhoto opatření, podobně jako v případě, že 
by se pro dezintegraci kalu využila jiná metoda, například založená 
na působení ultrazvuku. Dalším závěrem je, že pokud je provozova-
ná vyhnívací nádrž kapacitně dostatečná, zcela dostačuje mezofilní 
způsob anaerobní stabilizace. Pokud je však přetížena a zvažuje se 
intenzifikace, je vhodné v první fázi uvažovat o přechodu na termofilní 
režim, kde procesy probíhají s vyšší rychlostí a je tak možné se do 
určité míry vyhnout výstavbě nové nádrže. Každopádně z pohledu 
procenta rozkladu kalu jsou obě technologie srovnatelné. 

Na tuto přednášku navázal svým příspěvkem i Ing. Hartig ze společ-
nosti SWECO, který se věnoval dopadu různých technologií čištění na 
následnou termickou likvidaci kalu. Pro modelové porovnání si vybral 
3 různá uspořádání ČOV s kapacitou 100 000 EO, tj.:
1) ČOV s primární sedimentací, aerobním čištěním odpadní vody 

v D-N systému a anaerobní stabilizací kalu v termofilních podmín-
kách,

2) ČOV s primární sedimentací, aerobním čištěním odpadní vody 
v D-N systému a anaerobní stabilizací kalu v mezofilních podmín-
kách a 

3) ČOV bez primární sedimentace s externí aerobní stabilizací kalu.
ČOV byly porovnány jak z hlediska potřebné oxygenační kapacity, 

tak i z pohledu spotřeby tepelné a elektrické energie včetně 
energetického obsahu, obsaženém v sušině stabilizovaného kalu. 
Součástí porovnání bylo i teplo potřebné k usušení stabilizovaného 
kalu. Výsledky modelového porovnání v první řadě potvrdily výše 
uvedené výsledky diskuse, tj. že použití anaerobní stabilizace 
v termofilní oblasti je výhodné především tam, kde je vyhnívací nádrž 
na mezofilní nedostatečně dimenzována. A druhý závěrem porovnání 
pak bylo, že stabilizovaný kal obsahuje v sušině ještě značný 
energetický potenciál, jehož využití je sice v současnosti relativně 
investičně náročné, nicméně s růstem cen za konečnou likvidaci kalů 
bude význam spalování, zplyňování či pyrolýzy stoupat. Autor pak 
uvádí, že jako optimální řešení se dnes jeví přeměna stabilizovaného 
kalu na tuhé alternativní palivo. 

Posledním příspěvkem, který opět doplnil výše zmíněnou diskusi, 
byla prezentace paní Ing. Hájkové ze společnosti VTA na téma, které 
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se věnovalo 10 rokům zkušeností s technologií dezintegrace kalů po-
mocí ultrazvuku. V rámci prezentace zaznělo, že pomocí patentované 
ultrazvukové dezintegrace zahuštěných kalů před jejich čerpáním na 
anaerobní stabilizaci je možné dosáhnout nejenom navýšení produkce 
bioplynu až o 30 % a snížení množství stabilizovaného kalu až o 20 %, 
ale že tato technologie přispívá i ke stabilizaci procesu vyhnívání, což 
se pozitivně projeví na redukci problémů spojených s nadměrným 
pěněním nádrží v důsledku přítomnosti vláknitých mikroorganismů, 
které jsou dezintegrací primárně postiženy. V rámci přednášky pak 
byly prezentovány i výsledky aplikací realizovaných v zemích západní 
Evropy s tím, že běžná doba návratnosti činila cca 3–4 roky.

Sekce 6 Právní a technické aspekty aplikace a provozu 
malých a domovních ČOV 
Moderátor: Ing. Karel Plotěný

V rámci sekce zaznělo několik příspěvků zaměřených na oblast 
legislativy aplikace a provozu malých a domovních čistíren. Po stránce 
legislativní byl významný příspěvek Ing. Kollera, který prezentoval 
zkušenosti se zaváděním nového způsobu schvalování domovních 
čistíren a který v rámci přednášky prezentoval i stanovisko odborné 
skupiny ČAO k diskusi o možných změnách v NV 416/2010 Sb., pří-
padně i zákonu o vodách. V podstatě se jedná o zefektivnění kontroly 
v rámci revizí (první revize brzy po instalaci, povinnost zveřejnit vý-
sledky zkoušky typu, záznam o kontrole posílat přímo na vodoprávní 
úřad – nejlépe elektronicky ihned po kontrole. 

V další přednášce pak Ing. Vilím ukázal na příkladu praktické 
realizace membránové ČOV pro obec Benecko, že řada fám o mem-
bránách neplatí a že už pomalu budeme moci obrazně přestat běhat 
s praporkem před automobilem a že membrány se stanou normální 
používanou technologií tam, kde bude potřeba dosahovat vysoké 
kvality vyčištěné vody, případně tam, kde budeme chtít vodu re-
cyklovat nebo tam, kde budeme chtít intenzifikovat s minimálními 
stavebními náklady. Ukazuje se, že investiční náklady na MBR jsou 
již srovnatelné s náklady na konvenční ČOV, případné vyšší náklady 
jsou kompenzované vyšší úrovní čištění. To stejné platí i pro provozní 
náklady – energetická náročnost na konkrétním uvedeném příkladu 
byla pod 1 kWh/m3 (0,7–0,9 kWh/m3). 

O tom, že se posunuje i vývoj přírodních způsobů čištění, informo-
vala Ing. Mlejnská. Vyvíjejí se jak nové konstrukce, méně náchylné 
k provozním problémům, jako je kolmatace u procesů založených 
na filtraci zemním prostředím, a vyvíjejí se i ověřují se postupy, jak 
prodloužit životnost objektů přírodního čištění. Ve svém příspěvku 
také popsala experiment, kdy se ke snížení kolmatace aplikovala směs 
bakterií a enzymů a použily se i chemické prostředky. 

S decentrálním způsoby čištění souvisí i decentrální zacházení s ka-
lem z čisticího procesu. Ing. Kriška prezentoval výsledky z několikale-
tého pokusu prováděného na výzkumném pozemku Ústavu vodního 
hospodářství krajiny na VUT v Brně. Při pokusu je použita technologie 
odvodnění na kalovém poli s mokřadní vegetací, tzv. „Reed Bed“ 
systém. Princip této metody spočívá ve využití vysoké transpirace 
rostlin, jejich schopnosti vegetovat v anaerobním prostředí, ve vysoké 
tvorbě biomasy, k jejímuž vývoji využívají z kalů potřebné nutrienty. 
V mělkých, těsněných odvodnitelných kalových nádržích jsou vysá-
zena makrofyta a ta urychlují odvodnění kalu a spolu s kalem vytváří 
hodnotné hnojivo. Technologie by v budoucnu mohla být vhodná 
nejen pro domovní, ale i malé obecní ČOV – zejména pro své nízké 
provozní náklady. Zkušenostmi s rekonstrukcí a specifiky větších 
„malých“ ČOV pak přítomné seznámila Ing. Žabková a na závěr pre-
zentovala i doporučení provozovatelů pro návrh ČOV do 2 000 EO, 
které vzniklo ve spolupráci s provozovatelem ČOV a obsahuje řadu 
jak systémových, tak praktických rad. 

Posterová sekce 
Paralelně s přednáškovým programem probíhala i posterová sekce, 

ve které bylo prezentováno na 55 posterových sdělení, rovněž roztří-
děných do šesti tematických skupin. V průběhu konference hodnotila 
kvalitu posterových sdělení i porota složená z členů programového 
výboru konference. Porotci hodnotili:
• odbornou a vědeckou úroveň textu ve sborníku;
• jasnost a srozumitelnost prezentace obsahu sdělení na plakátu;
• grafickou úroveň plakátu;
• schopnost autora sdělení reagovat na dotazy při diskusi u posteru.

Cena předsedy CzWA za nejlepší posterová sdělení byla i letos 
udělena ve dvou separátních kategoriích:
i) Aplikovaná věda, technologie a inženýrství

1. místo – Fencl M., Rieckermann J., Stránský D., Bareš V. (ČVUT 
Praha a EAWAG Zurich): Mikrovlnné spoje a jejich potenciál v hyd-
rologii urbanizovaných území;

2. místo – Kriška M., Fialová T., Pobořil J., Hudcová T., Rozkošný 
M. (VUT Brno a VÚV T.G.M. Brno): Bilance přestupu kyslíku ve skrá-
pěném filtračním prostředí zemních filtrů;

3. místo – Bílý M., Simon O., Wanner F., Kaňková P. (VÚV Praha 
a ČZU Praha): Funkce biocenózy pro transformaci a retenci živin v ex-
perimentální soustavě dvou nízkozatěžovaných biologických rybníků.
ii)  Výzkum a věda

1. místo – Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (VŠCHT 
Praha): Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifi-
kaci nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu;

2. místo – Mackuľak T., Bodík I., Grabič R. (STU Bratislava a JčU 
České Budějovice): Využitie drevokazných húb pri degradácii liečiv 
a hormónov vyskytujúcich sa v odpadových vodách;

3. místo –Valičková M., Derco J., Šimovičová K. (STU Bratislava 
a VÚVH Bratislava) Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd 
kombinovanými procesmi.

Předkonferenční semináře 
Bienální konference CzWA si za dobu svého konání vydobyly 

pevné místo v systému výměny informací v oboru „voda“ v České 
republice. Pro organizátory konference je zajisté potěšující, že prestiž 
této akce a její vysoká odborná úroveň přilákaly i řešitele zajímavých 
výzkumných projektů, kteří se rozhodli uspořádat v Poděbradech tzv. 
předkonferenční semináře, kde byla probírána specializovaná témata, 
která ovšem mohou zajímat i ostatní návštěvníky bienální konference. 
Příspěvky na těchto seminářích sice nejsou prezentovány v konferenč-
ním sborníku, ale jejich program byl včas oznámen pro zájemce v 2. 
Cirkuláři konference. Existence takovýchto před- či po-konferenč-
ních seminářů je typická i pro velké bienální konference a kongresy 
v zahraničí (např. kongresy IWA) a jejich konání v Poděbradech 2003 
ukazuje, že za deset ročníků dospěla bienální konference CzWA k této 
mezinárodní úrovni. 

Na sekretariátě CzWA (www.czwa.cz) je ještě k dispozici v elek-
tronické podobě: 
Sborník přednášek a posterových sdělení
ISBN 978-80-263-0506-4
Vydavatel: © Tribun EU, 2013
Editoři:
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
Ing. Tomáš Fuka
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Jiří Wanner 

Pátá konference Hydroanalytika 2013
Ve dnech 17.–18. září 2013 se v Hradci Králové konala již pátá 

bienální konference Hydroanalytika 2013, kterou opět pořádaly 
Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Odborná skupina 
pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s. r. o., akreditovaný 
poskytovatel zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro 
laboratoře. Odbornými garanty akce byli Mgr. Alena Čapková, prof. 
Ing. Pavel Pitter, DrSc., a doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. 

Konference se zúčastnilo více než 130 pracovníků zabývajících se 
hydroanalytikou a hydrochemií. Vystoupilo 19 přednášejících a bylo 
vystaveno 5 posterů, prezentovala se také řada vystavovatelů dodáva-
jících analytické přístroje a spotřební materiál do hydroanalytických 
laboratoří. 

Problémy akreditace, vodárenství a vod ke koupání
Úvodní blok přednášek věnovaný normám, otázkám akreditace 

a problematice vodárenství a vod pro koupání zahájila L. Fremrová 
ze SWECO Hydroprojektu představením přehledu norem týkajících 
se analýzy vody, které byly nově vydány nebo revidovány v ob-
dobí 2012–2013. V. Sýkora z VŠCHT Praha se zabýval některými 
terminologickými problémy v hydrochemii a hydroanalytice, kde 
zaujaly nepříliš známé pojmy z oblasti názvosloví organoprvkových 
sloučenin či diskuse o vyjadřování koncentrací volného a vázaného 
aktivního chloru. E. Klokočníková z ČIA informovala o novém zá-
konu 100/2013 Sb., který přinesl změnu právní úpravy akreditace, 
a zabývala se také výhodami a nevýhodami akreditace pro laboratoř 
jakož i významem akreditace pro zákazníky laboratoří. F. Kožíšek ze 
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SZÚ přednesl zajímavý příspěvek o sledování podmíněných patoge-
nů ve vybraných povrchových vodách a hodnocení jejich rizika při 
koupání. M. Kovandová z KHS Plzeňského kraje se obdobně zabývala 
zdravotními riziky při koupání na přírodních i umělých koupalištích 
na základě dvouletých zkušeností s aplikací vyhlášky 238/2011 Sb., 
o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny, která 
přispívá ke snížení zdravotních rizik pro koupající se. Zajímavé 
informace o výsledcích monitoringu říček Trnavy, Bělé a Hejlovky 
v povodí vodárenské nádrže Švihov prezentovala L. Černá z VŠCHT 
Praha. Výsledky sledování nutrientů a BDOC umožňují hledat zdroje 
vnosů zemědělského i komunálního znečištění v povodí významné 
vodárenské nádrže.

Vzorkování vod, analytickémetody
Další skupina přednášek se týkala zkušeností z vzorkování vod, 

laboratorní praxe a analytických metod. J. Medek z Povodí Labe popsal 
průběh a výsledky společného odběru vzorků vody a sedimentů na 
Labi v profilu Valy, kterého se v roce 2011 zúčastnilo 18 laboratoří z ČR 
a SRN zapojených do Mezinárodního programu měření Labe. I přes 
komplikovanou matrici a „exotičnost“ některých sledovaných ukaza-
telů, bylo u většiny z více než 130 měřitelných ukazatelů dosaženo 
velmi dobré shody výsledků, což je důkazem vysoké kvality odběru 
vzorků i analytické práce zúčastněných laboratoří. Z. Boháčková 
z VAS Brno představila zajímavý přístup k tvorbě katalogu odběrových 
míst a zápisu odběrových dat do laboratorní databáze on-line během 
odběru s využitím mobilních aplikací TEMPUS TOUCH a HELPDESK. 
J. Vilímec z PVK Praha se zabýval studiem stability ukazatelů základ-
ního chemického rozboru vzorků odpadních vod, kde některé zjištěné 
údaje umožňují prodloužit dobu zpracování vzorků odpadních vod 
uložených v chladu. J. Bednárek z Povodí Ohře prezentoval poznatky 
z užívání dosud méně rozšířené metody diskrétní spektrofotometrie 
v oblasti analytiky povrchových a pitných vod a provedl srovnání 
jejích výsledků s dosud užívanou metodou CFA (Continuous Flow 
Analysis). J. Palasová z PVK Praha porovnala výsledky senzorických 
zkoušek pachu a chuti podle norem TNV 75 7340 a ČSN EN 1622, 
kde vzhledem k rozdílnosti principů obou metod se jejich výsledky 
dosti významně liší. E. Hrdličková ze ZÚ Ústí nad Labem uvedla první 
poznatky ze stanovení různých anorganických a organicky vázaných 
forem arzenu ve vodách metodou HPLC/ICP-MS. První den konference 
zakončil příspěvek P. Buchty ze ZÚ Ústí nad Labem věnovaný zkuše-
nostem z řízení výkonnosti a koncentrace kapacit v analytických la-

boratořích, který pro svou obsáhlost a množství uvedených poznatků 
vyvolal rozsáhlou diskusi s účastníky konference, která pokračovala 
i během tradičního diskusního večera. Zde bylo tradičně výborné ob-
čerstvení spojeno s rozsáhlou výměnou dalších aktuálních informací 
mezi kolegy z různých typů laboratoří i společností. 

Zkoušení způsobilosti, stanovení nových polutantů
Druhý den konference byl věnován dalším příspěvkům z oblasti 

zkoušení způsobilosti, kvality bazénových vod a stanovení nových 
polutantů moderními analytickými metodami. P. Kořínek z CSlab 
Praha informoval o prvním zkoušení způsobilosti v oblasti vzorkování 
sedimentů, které proběhlo v roce 2012. Získané výsledky byly mj. 
využity k návrhu nejistoty vzorkování u řady ukazatelů. S. Krýsl ze 
ZÚ Ústí nad Labem se zabýval chemickými parametry bazénových 
vod z hlediska zajímavých vztahů mezi TOC, vázaným chlórem 
a dusičnany. V. Očenášková z VÚV T.G.M. přednesla zajímavé infor-
mace o možnostech sledování drog a jejich metabolitů v odpadních 
vodách, kdy z koncentrací drog v koncových profilech kmenových 
stok lze spočítat počet dávek ve sledovaném povodí. Vlastní analýzy 
drog v odpadních vodách se provádějí metodou LC/MS-MS, kterou 
v navazujícím příspěvku popsala D. Pospíchalová z VÚV T.G.M. 
Š. Smrčková z VŠCHT Praha se zabývala možnostmi kvalitativního 
stanovení některých léčivých látek, humánních metabolitů a náhrad-
ních sladidel metodou HPLC s UV detekcí. 

Zhodnocení
Jak ukázala anketa po skončení konference, její účastníci se zá-

jmem vyslechli informace z novelizace norem, příspěvky o nově 
vyvíjených analytických metodách nových sledovaných škodlivin 
i výsledky chemických rozborů vybraných lokalit přírodních vod 
a poznatky o vzorkování sedimentů, odpadních a povrchových vod. 
Počty účastníků a přednášejících i přes určitý pokles ukazují, že tyto 
bienální hydroanalytické konference se těší oblibě u odborné veřej-
nosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu 
tak bude i u konference Hydroanalytika 2015, která se bude tradičně 
konat opět v Hradci Králové.

Jan Vilímec
vedoucí odborné skupiny Analytika a měření

os‑ma@czwa.cz

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA
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Obr. 1. Přednáška F. Kožíška k rizikům kou‑
pání ve volné přírodě

Obr. 2. Účastníci konference v moderní po‑
sluchárně Univerzity Hradec Králové 

Obr. 3. Moderování diskuse
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Termíny a témata 
ASIO webinářů 
na rok 2014

28. 02. Objekty parkovacích ploch – HDV, předčištění, odlučovače 
lehkých kapalin a zásak 
Popis webináře: Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vo-
dami, na programu je zopakování zásad a pak představení nových 
poznatků AS-AKU FILTRU (zařízení na předčištění zasakovaných, 
vypouštěných nebo akumulovaných vod) a nových ekonomických 
blocích používaných k vytváření akumulačních prostor v podzemí. 

28. 03. Čistírny odpadních vod pro rodinné domy a menší obce – 
(decentrál) od vegetačních ČOV po membrány – návrh a realizace 
Popis webináře: V rámci webináře budou představena řešení čištění 
odpadních vod jak pro individuální stavby, tak i pro skupiny sta-
veb a malé obce. Dtto i pro skupiny čistíren a jejich dálkové řízení 
a ovládání.

25. 04. Průmyslové ČOV, membránové technologie na odstranění 
uhlovodíků
Popis webináře: V roce 2013 byl dokončen projekt TAČR s tématikou 
odstraňování uhlovodíků, v jehož rámci byly zkoumány především 
technologie odstranění uhlovodíků z odpadních vod pomocí mem-
brán. Tyto technologie jsou určeny především pro čištění odpadních 
vod z myček automobilů a průmyslových vod.

30. 05. Objekty na stokových sítích – ČS a OK 
Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích ša-
chet (jejich navrhování a provoz) a odlehčovacích komor, včetně 
ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok .

27. 06. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech – 
šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat (AS-GW AQUA-
LOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU) 
Popis webináře: V duchu udržitelnosti tj. při snížení nákladů na 
vodu a teplo lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické 
instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj ener-
gie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její 
recyklaci nebo při využití srážkové vody na splachování WC, apod. 
Nejekonomičtější je pak provedení změny v době rekonstrukce nebo 
při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky 
v této oblasti – lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zaříze-
ní na recyklaci vod.

25. 07. Odstranění zápachu, odvodňování kalu
Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v sou-
vislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. 
Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu fotoka-
talytické oxidace. 

29. 08. Sinice, ochrana povrchových vod 
Popis webináře: ASIO, má již značné zkušenosti s realizací opatře-

TÉMATA KONFERENCE
 Nová pravidla EU pro udělování koncesí pro oblast vodárenství  Legislativní dopady nové koncesní 
směrnice EU  Porovnání přístupu k regulaci ve vybraných evropských zemích  Jakým způsobem se bude 
měnit regulační politika pro obor VaK? Harmonizace regulace vs. dotační regulace  Postup pro výpočet 
kompenzace při předčasné výpovědi provozní smlouvy  Aktuální stav čerpání OPŽP, statistika čerpání v 
programovém období 2007 – 2013 a nastavení podmínek čerpání pro období 2014 – 2020  Úskalí při přípravě 
a realizaci koncesního řízení v Jihlavě, aneb na co nezapomenout  Další kroky po převzetí městských vodáren  
v Plzni  Želivská provozní s.r.o., nastavení modelu fungování, důvody a úskalí vzniku

6. ročník odborné konference 13. února 2014, hotel DAP, Praha

Místo konání:
hotel DAP

Vítězné náměstí 4/684, Praha 6

Webové stránky konference:

www.bids.cz/voda
Organizátor:

Milíčova 406/20, 130 00 Praha 3
+420 222 781 017, +420 777 933 396

Financování vodárenské infrastruktury

ní na ochranu vodních nádrží před trofizací cyanobakteriemi a je 
schopno tyto zkušenosti předávat a šířit dál. 

26. 09. Energie, OZE, šedé vody
Popis webináře: NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zo-
hledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nu-
trientů a energetickou stránku čištění odpadních vod – tj. jak úspory 
ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod. 

31. 10. Desinfekce 
Popis webináře: ASIO má řadu realizací v oblasti čištění odpadních 
vod z nemocnic a je to mimo jiné také tématika které se chce v bu-
doucnosti podrobněji věnovat.

28. 11. Úprava pitných vod 
Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod.

12. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2015 
Popis webináře: Bilancování roku – aneb co se povedlo výzkumu 
a vývoji připravit pro rok 2015. Nové výrobky, nové technologie.

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://www.
asio.cz/cz/seminare. Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do 
cca 11:00. Návod na přihlášení se k webináři zájemcům pošleme 
e-mailem. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, 
tel.: 724 768 192.

Link pro vstup do virtuální místnosti (funkční bude cca 20 minut před 
zahájením): http://onif40.onif.biz/Room/330/asio-spol-s-ro.aspx 
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Nabízíme pomoc v oboru mikrobiologických a analytických analýz vody:

• Živné půdy

• Rychlé potvrzovací testy

• Metody molekulární genetiky

• Chemikálie a spotřební materiál

• Přístrojové vybavení pro laboratoř i do terénu

Zaškolení personálu a odborné poradenství ZDARMA.

Váš partner pro mikrobiologickou analýzu

Bližší informace o kompletní nabídce:
O.K. SERVIS BioPro s.r.o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha
Tel.:+420 281 091 460, 724 440 789, E-mail: info@oks.cz
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