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Ing. Stanislava Šmucrová z Rokycan během dovolené narazila „na 
velmi ‚zvláštní‘ řešení propustku, které mně jakožto vodohospodář-
skému projektantovi vyrazilo dech. Není to řešení soudruhů odněkud 
z dalekého východu, ale možná je to nový způsob recyklace odpadu 
správce lesa, nebo toku? Tento objekt se nachází v přírodním parku 
Česká Kanada, na levostranném přítoku Radíkovského potoka. Kvalita 
snímků je špatná, v lese byla tma, ale konstrukce znatelná je.“

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

Voda k dalšímu užití
Když jsem byl malý, měl jsem doma zvěřinec. Nyní se s dětmi 

k tomu vracím. Kromě jiné havěti máme doma i rybičky a docela velké 
vodní želvy. Krmíme je španěláky – to je takový ten invazivní rezavý 
plž, který (aspoň u nás) je všude v množství větším než velkém. Žel, 
želvy jich moc nezbaští, přesto je strávené vyměšují do vody a tu – 
jak se říká – eutrofizují. Občas tedy musíme vodu vyměnit. Ta voda 
je nejlepším hnojivem pro kytky. Po zálivce rostou a kvetou jako divé. 
Nedávno jsem se dověděl, že tím nevědomky provozuji aquaponii. 
Aquaponie na komerční bázi je – dá se říci – uzavřený technologický 
proces, který kombinuje intenzivní chov vodní žoužele, také se říká 
aquakultury, hlavně ryb, s hydroponickým pěstováním zeleniny. 
Ostatně název aquaponie je kombinací těch dvou slov: aquakultura 
a hydroponie. Celý proces bývá většinou uzavřen do velkých skleníků, 
kde vedle sebe jsou velké nádrže s intenzivním chovem ryb a plochy 
pro intenzivní hydroponické pěstování zeleniny. Jako živný roztok 
se pro pěstování rostlin v systému využívá právě voda z chovu ryb, 
která je zatížena živinami z rybího vyměšování. Rostliny tyto látky 
odeberou, a tedy vodu vlastně čistí. Voda, vyčištěná rostlinami, se 
vrací do chovných nádrží. Vypadá to tedy opravdu jako bezodpadová, 
udržitelná, uzavřená, bezpečná technologie. Jen si nejsem jist, jak to 
bude s bilancí podpůrných prostředků, které se v tomto superinten-
zivním systému jistě, především při chovu ryb, využívají. Jde o různé 
prostředky k potírání plísní a jiných případných rybích nemocí. 
Nebudou se jejich rezidua dostávat do zeleniny? 

Pokud legislativa umožňuje opětovně využívat vody v hydroponii, 
proč by to nešlo i u odpadních vod, které už v názvu mají, že jsou 
považovány dosud za odpad. Nešlo by k odpadní vodě přistupovat 
jako k surovině? Ostatně už v některých zemích se nehovoří o od-
padní vodě, ale o vodě určené k dalšímu využití. Ano, tyto vody, 
které vyprodukuje člověk ve svých domácnostech, provozovnách, 
jsou složitější směsí látek než voda z hydroponie, ale jejich další 
nevyužití je neekonomické, neekologické, neudržitelné. Tak bychom 
neměli říkat, že z důvodu takových nebo makových nejde využívat 
vodu k závlahám, postřikům, k opětovnému použití, ale měli bychom 
hledat způsoby, aby to šlo! Aby tuto vodu se mohlo třeba využít, aby 
města nebyla taková vyprahlá. 

Ing. Václav Stránský
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Opětovné využití odpadní 
vody a legislativa České 
republiky
Michaela Vojtěchovská Šrámková, Jiří Wanner

Abstrakt
Vypouštění nečištěných a dnes čištěných odpadních vod do 

recipientu je od nepaměti běžným postupem. Nicméně zavedení 
moderních technologií do procesu čištění výrazně změnilo pohled 
na výstupní produkt čištění, který často svou kvalitou přesahuje 
kvalitu recipientu, kam je vypouštěn. Odpadní voda v průběhu 
čištění prochází řadou procesů, které vedou k odstranění znečištění 
a zaručují dostatečnou kvalitu pro její vypouštění do recipientu nebo 
opětovné využití. Právě toto bylo důvodem, který vedl ke změně 
přístupu k výstupnímu produktu čištění a zavedení recyklace vody. 
První opatření na využití vyčištěné odpadní vody bylo zavedeno 
již v roce 1918 v Kalifornii a v průběhu minulého století byly tyto 
postupy celosvětově rozšířeny.

Klíčová slova
opětovné využití vody – recyklace – terciární čištění – legislativa

1.  Úvod
Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů na Zemi. Na 

vodě a hydrologickém cyklu je závislý celý ekosystém naší planety. 
Zásoby vody na Zemi, které se promítají v jednotlivých částech hyd-
rologického cyklu, jsou z větší části pro zásobování lidí pitnou vodou 
nepoužitelné. Velkou část tvoří slaná voda, jejíž odsolování vyžaduje 
vysoké náklady na technologie i provoz. S rostoucím počtem obyva-
telstva a měnícím se klimatem přibývá postupně oblastí, kde je vody 
nedostatek. Tento nedostatek se bude podle predikovaného růstu 
populace dále prohlubovat. Existují zde propastné rozdíly mezi vyspě-
lými a rozvojovými státy v možnostech, jak s touto situací nakládat. 
Přesto je v České republice (dále ČR) problematika zásob vody často 
zlehčována. Realitou však zůstává, že řada evropských států má pro-
blémy se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou, jedná se především 
o středomořské státy a státy na pobřeží Atlantského oceánu. Nicméně 
právě trendy počasí na území ČR ukazují, že se rozšiřuje subtropické 
pásmo, kde přívalové deště a následná období sucha nejsou žádnou 
výjimkou. Právě toto se v posledních letech více objevuje u nás. Na-
růstají extrémní situace typu povodní a sucha, a přestože průměrné 
úhrny srážek v kalendářním roce zůstávají vyrovnané, počet deštivých 
dnů v kalendářním roce klesl na polovinu za posledních 100 let, což 
je typické pro subtropické klima. Pokud připustíme tuto úvahu, měli 
bychom si uvědomit, jaký dopad to v budoucnu bude mít právě na 
zásoby vody v ČR.

Kvalita povrchových vod na řadě míst ČR nedosahuje takové kvality, 
aby bylo možné ji využít pro výrobu pitné vody. Zdroje podzemních 
vod mají kvalitu vyšší a jejich úprava je tedy výhodnější, což v někte-
rých případech vede k jejich nadměrnému čerpání. Doplnění zásob 
podzemních vod je však dlouhodobá záležitost a v období sucha 
se přirozeným způsobem nedoplňují. Vhodnou variantou je využít 
dostupných postupů tak, aby se zdroje doplňovaly rychleji a zároveň 
bylo využito jisté filtrační kapacity půdního profilu. Znečištění všech 
vodních zdrojů je způsobeno znečištěním z bodových a plošných 
zdrojů, atmosférické depozice nebo eroze půdy. Na základě evropské 
legislativy je postupně zatížení vodních zdrojů snižováno podle 
Rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES[1] a stejně jako ČR přijala tato 
opatření, bude nucena časem přijmout obdobná opatření k ochraně 
proti suchu. Existuje řada opatření, která lze aplikovat na snížení do-
padů sucha, a jedním z nich je i opětovné využití vody. Evropská unie 
plánuje do roku 2015 vypracovat dokument (nařízení) pro opětovné 
využití vody, jak je uvedeno v materiálu Blueprint [2].

2.  Opětovné využití vody
Recyklace použité vody a její opětovné využití je ve světovém mě-

řítku zaváděno stále častěji, ale vždy bere v potaz ochranu životního 
prostředí a zdraví lidí. Zpřísnění limitů pro vypouštění odpadních 
vod do recipientu na ochranu jeho kvality si vyžádalo zefektivnění 

a inovaci používaných čistírenských technologií. Hledání postupů 
k udržitelnému rozvoji vodního hospodářství vedlo k poznání, že 
v řadě oblastí je opětovné využití vody nejsnazší cestou. Pokud je 
alespoň minimální množství vody možné použít, pak je vhodné ji 
recyklovat a použít znovu. Problematika opětovného využití vody 
je řešena mezinárodně, přesto každý stát může zavést svou vlastní 
platnou legislativu, pokud je v ní zahrnut respekt vůči směrnici 
Mezinárodní zdravotnické organizace (dále WHO – World Health 
Organisation), konkrétně dokumentu: WHO Guidelines for Safe Use 
of Wastewater, Excreta and Grey Water [3].

Správná metodika a výběr technologie vede k úspěšnému řízení 
systémů opětovného využití vody. Cílem takového projektu může být 
řešení kritické situace způsobené nedostatkem vody, zlepšení stavu 
ekosystému ve vybraném regionu nebo uvědomělý přístup k naklá-
dání s vodními zdroji. Každá z těchto hnacích sil by však měla vést 
především k ekonomickému a efektivnímu výběru vhodného systému. 
Je třeba zmínit, že postupy umožňující opětovné využití vody bývají 
zpravidla komplexním řešením, jež propojuje sérii několika metod 
(kroků) za sebou následujících, a teprve výsledný produkt takového 
multifunkčního systému lze bezpečně aplikovat. Takový systém se 
nazývá multibariérový. Čištění odpadní vody je v dnešní době zcela 
nezbytným postupem.

Běžný zdroj odpadní vody z domácností, průmyslu a dešťové vody 
přitékající kanalizačním systémem na čistírnu odpadních vod obsa-
huje tři složky: šedou, žlutou a černou vodu. Každá složka má své 
specifické složení a obsah látek a v případě jejich separace by bylo 
možné dosáhnout vyšší efektivity zpracování.To však běžné techno-
logie neposkytují. Voda vstupující do technologie opětovného využití 
vody je v centralizovaném systému směsí odpadní vody z domácností, 
průmyslu a dešťové vody. Jejím obsahem je tak řada biologických, 
anorganických a organických látek. Část z nich nemá škodlivé účinky, 
jiné v závislosti na koncentraci vedou k ovlivnění ekosystému a další 
mohou být například esenciálními živinami. Právě složení suroviny 
je klíčovým parametrem pro potenciál daného zdroje v opětovném 
využití vody z hlediska výběru technologie i pozdější možnosti apli-
kace. Opětovné využití vody je velmi specifickým postupem a je třeba 
k němu individuálně přistupovat.

2.1.  Reálné aplikace opětovného využití v Evropě a oblasti 
Středozemního moře

Ve světě jsou aplikace opětovného využití vody běžným postupem. 
V Evropě se tyto aplikace týkají především středomořských států 
a států na pobřeží Atlantského oceánu, kam patří například Španělsko, 
Francie a v této oblasti další středomořské státy mimo Evropu, jako 
Egypt a Jordánsko. Další aplikace jsou zaměřeny na úsporu stávajících 
zdrojů a kvalitu životního prostředí [4]. Legislativa, která umožňuje 
provoz aplikací, je založena na kombinaci směrnic WHO a legislativy 
ze Spojených států amerických. Nejčastěji používaným vzorem legis-
lativy je kalifornský „Title 22“ [5].

Konkrétním příkladem je aplikace „Baix Llobregat“ v Barceloně, kde 
hnací silou je recyklace z důvodu nedostačujících vodních zdrojů, 
navýšení minimálního zůstatkového průtoku, nahrazení zdrojů pro 
zavlažování, správa vodních toků a tvorba hydraulické bariéry proti 
průniku slané vody. V oblasti je dále velká koncentrace průmyslu, 
což zvyšuje hustotu zalidnění a vede k nedostatku vody v oblasti. 
Technologie založená na aplikaci „Title 22“, vycházející z legislativy 
USA, navyšuje průtok řeky Llobregat a Ter o 50 mil. m3/rok. Čistírna 
odpadních vod Baix Llobregat je na obrázku 1 a schéma distribuční 
sítě vyčištěné odpadní vody v Barceloně na obrázku 2. Obdobně je 
začleněna regenerovaná voda do hydrologického cyklu i v projektu 
„Vitoria Gasteiz“, kde Vitoria je centrálním městem Baskicka s velmi 
rozvinutým průmyslem, a tedy i vysokou spotřebou vody. Místní 
čistírna odpadních vod s technologií „Title 22“ produkuje 32 mil. m3/
rok. Z tohoto množství 3 mil. m3/rok pokryjí potřeby spojené se zavla-
žováním v rámci programu „Integral Recycling Plan“ a další 2,6 mil. 
m3/rok navyšují průtok vodního toku Zadorra. Další problematickou 
oblastí jsou ostrovy Gran Canaria vzhledem k omezeným možnos-
tem vodních zdrojů na ploše 1600 km2 a zároveň vysoké turistické 
atraktivitě oblasti. Zemědělská produkce je zaměřena na banány, 
rajčata, cereálie a brambory, což obnáší zavlažování plochy 7 500 ha. 
Proto je propojena technologie odsolování mořské vody a regenerace 
odpadní vody.

Obdobné řešení bylo zavedeno i v několika turistických oblastech 
Francie, kde během letní sezóny nastává velký deficit vodních zdrojů. 
Příkladem je projekt „Sainte Maxime“, kde město má stálou populaci 
12 500 obyvatel, která se v letní sezóně však navyšuje až na 60 000 

vh 10/2014 1



obyvatel, což má významný vliv na dostupnost vodních zdrojů 
v oblasti a znečištění ekosystému. Čistírna odpadních vod produ-
kuje 8 600 m3/den, což výrazně redukuje vodní stres. Technologie 
kombinuje filtraci a UV-dezinfekci s chlorací. Ostrov Korsika taktéž 
není oblastí bohatou na vodní zdroje a projekt ve městě Sperone po-
máhá nejen tento nedostatek eliminovat, ale zároveň vytvořit pěkný 
turistický resort s ochranou životního prostředí. Projekt je v provozu 
od roku 1992, kdy byla vybudována nová čistírna odpadních vod, 
a technologie je založena na kumulaci regenerované vody v laguně 
a následné pískové filtraci. Produkce je 280 m3/den. Projekt „Pornic“ 
je zaměřen na nahrazení zdroje pro zavlažování v turisticky zajímavé 
oblasti. „Pornic Beach“ je specifická svou faunou a flórou, pro kterou 
je třeba chránit mořskou vodu před znečištěním. Množství recyklova-
né vody je 100 000 m3/rok, tedy 10 % celkově produkované odpadní 
vody. Tato voda je prodávána spotřebiteli za 0,9 eur, zatímco zdroj 
povrchové vody stojí 0,15 eur. Dochází ke snížení vodního stresu, 
spotřeby sladkovodních zdrojů a znečištění mořské vody. Posledním 
zmíněným projektem ve Francii je „Agon-Coutainville“ v Normandii, 
kde je opětovné využití zaměřeno na městské využití, od zavlažování 
golfových hřišť až po mytí automobilů. Původní motivace projektu 
však spočívala ve studii mikrobiologické účinnosti přírodní filtrace 
na mořském pobřeží za využití písečných dun.

2.2.  Metody a postupy terciárního čištění
Komunální i průmyslové odpadní vody, vyčištěné běžnými meto-

dami v primárním a sekundárním stupni, lze jen v omezeném okruhu 
případů opětovně využít. Může se jednat například o některá odvětví 
průmyslu – jako vodu technologickou, případně v zemědělství – jako 
vodu pro závlahu technických nebo energetických plodin. Širšímu 
využití takto vyčištěných vod brání zbytkové znečištění polutanty 
a především nesplnění hygienických požadavků. Ve vodě odtékající 
z čistírny odpadních vod, jejímž posledním technologickým stupněm 
je dosazovací nádrž, lze detekovat množství patogenních mikroorga-
nismů, které by při přímé aplikaci např. na potravinářské plodiny 
mohly způsobit epidemie vysoce nakažlivých chorob.

Využití těchto vod jako technologických v průmyslových podnicích 
často znemožňují zbytkové koncentrace nerozpuštěných látek, které 
v dlouhodobém horizontu mohou způsobovat zanášení technologic-
kých zařízení a systémů potrubí. Před jejich vstupem do technologie 
je tedy nutné tyto vody vhodným způsobem terciárně dočistit, pokud 
je to ekonomicky výhodné. 

Při zařazení intenzivních způsobů terciárního dočištění odpadní 
vody se obvykle počítá s jejím dalším využitím. Metody terciárního 
dočištění lze obecně rozdělit na technologie směřující ke snížení 
obsahu znečišťujících látek, metody dezinfekce odtoku a metody 
umožňující jak snížení zbytkových koncentrací polutantů, tak i ur-
čitou úroveň dezinfekce.

Technologie určené k dalšímu snížení koncentrací chemických 
ukazatelů znečištění se používají v oblastech s vyšším stupněm 
ochrany recipientu, jako chráněné krajinné oblasti, v případech, kdy 
potřebujeme z vody odstranit biologicky nerozložitelné polutanty 
nebo látky toxické, karcinogenní a mutagenní (chlorované aromatické 
uhlovodíky, pesticidy, těžké kovy atp.), často pak pokud chceme vodu 
využít jako technologickou a procesní. 

Separační metody terciárního čištění lze obecně rozdělit na kon-
venční, kam řadíme koagulaci, filtraci a sedimentaci, a pokročilé, 
kterou je membránová separace a postupy intenzifikace všech postupů 
jako absorpce nebo oxidační procesy. Konvenční metody je zpravidla 
nutné doplnit vhodnou dezinfekční metodou, zatímco membránový 
proces kombinuje jak separaci, tak dezinfekci v jednom kroku. Pro úpl-
nost je třeba do této skupiny zařadit i biologické dočišťovací nádrže/ 
/rybníky. Tyto způsoby dočištění u nás sice existují a jsou provozovány, 
ale o budování nových se uvažuje již jen ve velmi výjimečných pří-
padech. Odtok z tohoto typu terciárního stupně může být paradoxně 
horší kvality, než je vlastní odtok z ČOV (např. pokud dojde vlivem 
procesu eutrofizace k intenzivnímu rozvoji biomasy zelených řas 
a sinic). Kombinace jednotlivých terciárních metod vede k rozdílné 
kvalitě produktu a volba technologie je tedy limitním faktorem jeho 
opětovného využití [6, 7, 8].

Základním předpokladem pro opětovné využití vody je minimali-
zace zdravotních rizik, což vyvolává potřebu hygienického zabezpe-
čení vyčištěné vody. Zdravotní i ekologická rizika lze minimalizovat 
kombinací důkladného mechanicko-biologického čištění, dezinfekce 
odtoku a pravidelné mikrobiologické kontroly „regenerované“ vody.

2.3.  Řešení pro Českou republiku
Téma opětovného využití vody je v ČR již dlouhodobě opomíjeno, 

a to i přes existenci řady výzkumných prací a hodnotných studií. 
Potenciál vyčištěné odpadní vody jako suroviny je často snižován. 
I přes rozsáhlé rekonstrukce a technologické inovace v čištění odpad-
ních vod v posledních letech je vyčištěná odpadní voda označována 
i nadále za odpad a o její recyklaci jiným způsobem než vypouštěním 
do recipientu se neuvažuje. Přitom v řadě případů vede tento způ-
sob nakládání k degradaci kvality vyčištěné suroviny. Nadlepšování 
průtoku povrchových vod je jedním z možných způsobů opětovného 
využití vody, ani zdaleka však není tím jediným. Řada odpadních/ 
/použitých výrobků se recykluje, takovými výrobky jsou plasty, papír, 
textil, sklo, kovy či oleje. Proč tedy stále není možné recyklovat vodu 
takovým způsobem, aby přinášela přímý užitek?

Takovému postupu brání současné znění české legislativy, kde je 
dle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých 
zákonů (dále Vodní zákon), jako jediná možnost nakládání s vyčiště-
nými odpadními vodami umožněno jejich vypouštění, a podle od-
stavce 1 § 38, může být voda využita pro vlastní potřebu organizace. 
Cena vodného a stočného neustále roste a se snižujícími se zásobami 
vody a rostoucími náklady na čištění více znečištěných vod s velkou 
pravděpodobností poroste i nadále. Recyklovaná voda by tedy mohla 
částečně nahradit kvalitní zdroje a stát se levnější variantou. Jako 
vhodné legislativní řešení se v současné chvíli jeví doplnění § 38 
zákona č. 254/2001 Sb. Vodního zákona, kam bude opětovné využití 
vody jako součást nakládání s odpadními vodami začleněno, a jako 
přílohu k § 38 vytvoření metodického pokynu, který stanoví oblasti 
a aktivity opětovného využití vody, definuje kvalitu potřebnou pro 
dané oblasti s ohledem na riziko vystavení lidí a přírody použití vyčiš-
těné odpadní vody a stanoví postupy hodnocení projektů opětovného 
využití vody v souladu se stávající legislativou ČR. Tento návrh úpravy 
§ 38 zákona č. 254/2001 Sb. a metodického pokynu byl vypracován 
na VŠCHT Praha.

Obr. 1. Pohled na čistírnu odpadních vod Baix Llobregat Obr. 2. Distribuční systém opětovného využití vody v Barceloně
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Na základě rozsáhlé rešerše zahraničních 
zdrojů, a to jak legislativních, výzkumných, 
tak i reálných provozovaných aplikací, byl 
pro podmínky ČR stanoven návrh vhodných 
oblastí opětovného využití vody s příklady 
možných aktivit, viz tabulka 1. Pro každou 
oblast opětovného využití je třeba stanovit 
míru rizika, která se odvíjí od vystavení oby-
vatelstva, ekosystému či zařízení působení 
vyčištěné odpadní vody. Kategorie rizika byla 
navržena tři – vysoké, střední a nízké. K nim 
byly přiřazeny odlišné oblasti a aktivity 
opětovného využití vody, jak je uvedeno v ta-
bulce 2. Pro dané kategorie rizik je dále nutné 
stanovit obecné postupy čištění, konkrétně dal-
ší separační stupeň, hygienické zabezpečení 
nebo pokročilé technologie. Postupy jsou pro 
jednotlivé oblasti navrženy v tabulce 3. Pouze 
na základě takto definovaných oblastí, rizik 
a postupů je možné povolit opětovné využití 
vody, za dodržení stanovených limitů. Návrh 
těchto limitů pro ČR vychází ze směrnice 
WHO [9], legislativy USA [10], Austrálie [11] 
a Španělska [12]. Prostudováním těchto pod-
kladů byl vytvořen autory článku návrh para-
metrů pro legislativu ČR uvedený v tabulce 4.

Pro projekty opětovného využití vody je 
nutné pečlivé posouzení z několika zásadních 
hledisek, kterými jsou rizika, dopady a příno-
sy. Priority pro úspěšné zavedení opětovného 
využití vody na území ČR jsou:
• minimální riziko ohrožení přírody a zdraví 

obyvatel ČR,
• nahrazení zdrojů vysoké kvality v případě, 

že tato kvalita není nutná,
• nedostupnost vhodného zdroje v místě 

spotřeby,
• snížení nákladů výrobních procesů využitím 

vyčištěné vody za dodržení bezpečnosti 
provozu,

• vhodné složení vyčištěné vody z hlediska 
látkového složení suroviny pro danou apli-
kaci,

• projekty s minimální vzdáleností převodů 
vody do místa spotřeby,

• projekty s bezkontaktním opětovným pou-
žitím vody,

• efektivní a pozitivní přínos projektu opětov-
ného využití vody v dané lokalitě.
Každý projekt vyžaduje samostatné posou-

zení s ohledem na oblast a konkrétní aktivitu, 
která představují specifická rizika, ta přímo 
souvisí s expozicí obyvatel či přírody kontaktu 
s vyčištěnou odpadní vodou. Tato rizika musí 
být minimalizována stanovením:
• vhodných procesů v čištění odpadních vod, 
• dostatečné kvality vody pro opětovné vyu-

žití, 
• přesnými způsoby dalšího nakládání s touto 

surovinou v rámci přepravy, skladování 
a distribuce.
Projekt opětovného využití nesmí mít žádný 

negativní dopad, především pak nesmí být:
• zhoršen stav povrchových a podzemních 

vod a jejich zatížení živinami, 
• ohroženo zdraví obyvatelstva,
• pozorován negativní dopad na ekologický 

stav krajiny.
Musí být prokázán pozitivní přínos aplikace opětovného využití 

vody:
• v průmyslu omezením čerpání kvalitních zdrojů nebo snížením 

ekonomické náročnosti výroby nižšími náklady,
• v zemědělství zavlažováním zvýšená úrodnost plodin a minimali-

zace vlivu klimatické změny na zemědělskou produkci,
• pro urbanizovaná území zvýšením kvality života obyvatelstva a sní-

žením provozních nákladů jak v soukromé, tak komerční oblasti 

a snížením nákladů na provoz rezidenčních objektů,
• v rekreačních oblastech zajištěním vyšší kvality a stability posky-

tovaných služeb,
• z hlediska životního prostředí zachováním kvalitních vodních 

zdrojů tím, že je snížen jejich odběr, revitalizací krajinných prvků 
a snížením dopadů klimatické změny,

• posílením hydrologického cyklu dotací podzemních vod

Oblast opětovného využití Aktivity v oblasti opětovného využití vody

Průmyslové využití

Procesní voda 

Voda do chladicích systémů 

Úprava kotelních napájecích vod 

Sociální zařízení a průmyslové prádelny 

Oplachové vody 

Klimatizace a požární ochrana objektů 

Zemědělství 
Závlahy plodin pro krmení hospodářských zvířat, pastvin, 
květin, plodin pro průmyslové využití (výroba biopaliv apod.) 

Závlahy plodin pro humánní výživu (ve zvláštním režimu)

Urbanizovaná území

Zalévání parků, hřišť, mytí ulic a dvorů, zalévání golfových 
hřišť, hřbitovů a zelených pásů v rezidenčních čtvrtích 

Požární ochrana, použití vody pro mimořádné případy 

Stavební práce apod.

Použití v rezidenčních objektech

Čištění objektů 

Prádelny

Splachování toalet 

Klimatizace a požární ochrana objektů

Rekreační aktivity 
Doplňování vody v jezerech a rybnících s rekreačním 
využitím (převážně tzv. nekontaktní aktivity) 

Výroba ledu a sněhu pro rekreační využití

Kvalita životního prostředí 

Tvorba umělých mokřadů 

Nadlepšování hydraulických poměrů v přirozených 
mokřadech 

Zlepšování průtoků v povrchových tocích, zejména v letním 
období

Doplňování zdrojů podzemních vod 

Hydraulické bariéry proti znečištění aquiferu

Doplňování kapacity zdroje podzemní vody, ochrana před 
poklesem hladiny 

Obnovení látkových bilancí minerálních složek ve vyčištěné 
odpadní vodě

Tab. 1. Vymezení oblastí opětovného využití vody

Riziko 
vystavení

Oblast opětovného využití 
se zařazením do kategorie 
rizika

Aktivity v dané oblasti opětovného využití vody

1. Vysoké

1.1. Zemědělství
1.1.1. zemědělské zavlažování plodin určených pro 
přímou konzumaci (zelenina)

1.2. Urbanizovaná území
1.2.1. městské povrchové zavlažování s neomezenou 
aplikací
1.2.2. požární ochrana

1.3. Použití v rezidenčních 
objektech

1.3.1. dvojí systémy – rezidenční (splachování toalet 
a domácí zařízení pro mytí)
1.3.2. venkovní zavlažování

1.4. Doplnění podzemních 
vod

1.4.1. doplnění podzemních zdrojů injektáží

2. Střední

2.1. Průmysl
2.1.1. průmyslové využití s expozicí osob
2.1.2. oplachová voda, chladicí věže

2.2. Zemědělství
2.2.1. komerční pěstování plodin, které nejsou určeny 
pro přímou spotřebu

2.3. Urbanizovaná území
2.3.1. městské povrchové zavlažování s omezeným 
okruhem aplikací
2.3.2. snížení prašnosti

2.4. Kvalita životního 
prostředí

2.4.1. fontány a vodní díla, vodní nádrže

2.5. Doplnění podzemních 
vod 

2.5.1. doplnění podzemních zdrojů rozstřikem

3. Nízké
3.1. Zemědělství

3.1.1. zavlažování doplněním podzemních vod (ovocné 
sady)
3.1.2. zavlažování energetických plodin 

3.2. Urbanizovaná území
3.2.1. městské povrchové zavlažování s určeným 
výběrem aplikací

Tab. 2. Stanovení míry rizika pro jednotlivé oblasti opětovného využití s příklady využití
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Oblast opětovného využití Riziko 
vystavení Stávající technologie Předepsané další čištění

Průmysl 2.1.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

filtrace + dezinfekce

Zemědělství 3.1.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

dezinfekce

1.1., 2.2.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

pokročilé technologie nebo 
filtrace + dezinfekce

Urbanizovaná území 3.2.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

dezinfekce

1.2., 2.3.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

pokročilé technologie nebo 
filtrace + dezinfekce

Použití v rezidenčních 
objektech

1.3.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

pokročilé technologie

Kvalita životního prostředí 2.4.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

filtrace + dezinfekce (minimální 
chlorace)

Doplnění podzemních vod 1.4., 2.5.
Sekundární stupeň 
(+ srážení fosforu)

pokročilé technologie nebo 
filtrace + dezinfekce 

Tab. 3. Stanovení procesů vedoucích k minimální požadované kvalitě pro oblasti opětovného 
využití

Riziko 
vystavení

Parametr Stanovená mezní hodnota Frekvence kontrol Frekvence auditu Kovy 
„m“ 

(mg/l)
Frekvence 
kontrol

1. Vysoké

E. coli 1 KTJ /100 ml Týdně

pH 6,5–8,5 Nepřetržitě online

Zákal
<2 NTU (95 % vzorků),  
5 NTU (max)

Nepřetržitě online

Dezinfekce

· Cl: 0,2–2,0 mg/l 
· UVtransmitance > 75 % 
· UV intenzita:  
  pokles < 25 % při 254 nm 
· UV dávka: 40–70 mJ/cm2

· ozon

Nepřetržitě online

Intestinální 
enterokoky

200 KTJ/100ml Týdně

Audit nařízen každých 12 
měsíců

Kontrola potrubí a další 
doplňkové kontroly jednou 
za 5 let

Náhodné kontroly mohou být 
provedeny kdykoliv

Hliník (Al)

Arsen (As)

Kadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Chrom (Cr)

Měď (Cu)

Mangan (Mn) 

Molybden (Mo)

Nikl (Ni)

Olovo (Pb)

Rtuť (Hg)

Selen (Se)

Vanad (V)

Zinek (Zn)

Železo (Fe)

10

0,05

0,01

0,5

0,2

0,5

3

0,2

0,1

0,05

0,005

0,02

0,1

1

10

Měsíčně

2. Střední

E. coli 10 KTJ/100 ml Týdně

pH 6,5–8,5 Nepřetržitě online

Zákal 5 NTU (95 % vzorků) Nepřetržitě online

Dezinfekce

· Cl: 0,2–2.0 mg/l
· UVtransmitance > 75 %
· UV intenzita:  
  pokles < 25 % při 254 nm
· UV dávka: 40–70 mJ/cm2

Nepřetržitě online

Audit nařízen každé 3 roky

Kontrola potrubí a další 
doplňkové kontroly jednou 
za 5 let

Náhodné kontroly mohou být 
provedeny kdykoliv

Hliník (Al)

Arsen (As)

Kadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Chrom (Cr)

Měď (Cu)

Mangan (Mn) 

Molybden (Mo)

Nikl (Ni)

Olovo (Pb)

Rtuť (Hg)

Selen (Se)

Vanad (V)

Zinek (Zn)

Železo (Fe)

20

0,1

0,02

1

0,5

2

5

0,4

0,2

0,05

0,01

0,05

0,5

2

100

Měsíčně

3. Nízké

E. coli 1000 KTJ/100 ml Měsíčně

NL 30 mg/l Měsíčně

pH 6,5–8,5
Denně nebo
 nepřetržitě online

Cl: 0,2–2,0 mg/l
Denně nebo 
nepřetržitě online

Audit nařízen každé 3 roky

Kontrola potrubí a další 
doplňkové kontroly jednou 
za 5 let

Náhodné kontroly mohou být 
provedeny kdykoliv

Tab. 4. Nastavení limitů a kontrol při opětovném využití vody vzhledem riziku dané aplikace

3.  Závěr
Je třeba vnímat, co se děje v okolních 

zemích a uvědomit si možná rizika, která 
hrozí ČR. Vzhledem k tomu, ženedostatek 
vody je velmi významným rizikem, nelze ho 
opomíjet. Území ČR je odtokovým územím 
třech mezinárodních povodí, Labe, Odry 
a Dunaje.Právě odtok vody z území ČR a níz-
ká schopnost zadržení vody v krajině bude 
znamenat problémy pro budoucí generace. 
Na území ČR se periodicky objevují suchá 
období, která mají výrazný vliv na země-
dělskou produkci a na stav povrchových 
i podzemních vod. Některé oblasti ČR mají 
již delší dobou problémy s nedostatkem 
vody pro zásobování obyvatelstva. Sem pa-
tří například Rakovnicko, Královéhradecko 
či jižní Morava. Současná česká legislativa 
neumožňuje jiný způsob opětovného využití 
vyčištěné vody než její vypouštění do reci-
pientu podle znění § 38 zákona č. 254/2001 
Sb. Možnosti opětovného využití vody jsou 
však mnohem širší a vodu lze účelně využívat k jiným aplikacím 
než doplnění povrchových vod, kterými vypouštění do recipientu je. 
V rámci Evropské unie lze tento přístup, kdy není řešeno opětovné 
využití vod, považovat za poměrně ojedinělý. V současné době pouze 
3 státy Evropské unie neplánují zavedení opětovného využití vody 
na svém území, těmito státy jsou: Slovensko, Rumunsko a Česká 
republika. Z dalších členských států 7 států již má platnou legisla-
tivu a vodu opětovně využívá, 5 států v současné době legislativu 
již připravuje a zbylých 12 států má ve svých plánech legislativu 
v nejbližší době vytvořit [13]. Obyvatelé ČR jsou často populisticky 
udržování v domnění, že vody je všude dostatek, a často tak dochází 
ke spotřebě pitné vody nebo jiného kvalitního zdroje pro účely, kde 
tato kvalita není nutná. Prioritou je chránit kvalitu všech vodních 

zdrojů udržováním co nejvyšší kvality povrchových i podzemních 
vod a základem správného nakládání s vodními zdroji je využití 
jejich kvality. I vyčištěná odpadní voda je voda, a je tedy možné s ní 
nakládat takovým způsobem, který její kvalitě odpovídá. Vyčištěná 
odpadní voda není odpad, je to surovina stejná jako například recy-
klovaný papír či plast. Žádná z recyklovaných věcí nemá takovou 
kvalitu jako nově vyrobená, přesto však jiné recyklované výrobky 
používáme. Proč se tedy neustále bránit recyklaci vody?
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Abstract
Untreated before and treated wastewater discharge into receiving 

waters has been normal procedure from everlasting. However, the 
introduction of modern technologies in the wastewater treatment 
process significantly changed view on the output product, which 
quality often exceeds the quality of the receiving waters, where it is 
discharged. During the treatment process wastewater goes through 
a series of processes, which lead to the pollution removal and ensure 
sufficient quality for its discharge or reuse. This was exact reason 
to change the point of view on the output product and introduce the 
water recycling. The first measure to use treated wastewater was 
introduced in 1918 in California and during the last century those 
processes became worldwide.
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Regulovaná nitritácia 
kalovej vody  
pri zvýšenej koncentrácii 
hydrogénuhličitanov 
a nepravidelnej produkcii 
kalovej vody
Zuzana Imreová, Miloslav Drtil

Abstrakt
Príspevok predstavuje výsledky z laboratórneho modelovania 

nitritácie modelovej kalovej vody. Modelovala sa nitritácia ako 
súčasť technologickej linky „nitritácia + denitritácia“ so vzájomne 
prepojeným nitritačným a denitritačným reaktorom. Toto prepojenie 
s recyklom 1 spôsobí, že v kalovej vode na vstupe do nitritačného 
reaktora je dvojnásobne vyšší podiel HCO3

- : NO2-N (ca. 2) a dvoj-
násobne nižšia koncentrácia NH4-N (cca 500 mg/l) v porovnaní 
s bežnou kalovou vodou. Modelovala sa situácia, že v nitritačnom 
reaktore sa úplne zoxiduje NH4-N na NO2-N. Zároveň sa overovala 
prevádzka nitritačného reaktora za podmienky, že na ČOV sa odvod-
ňuje a produkuje kalová voda počas pracovných dní a cez víkendy 
sa do nitritačného reaktora nepridáva. Nitritačný reaktor bol semi-
kontinuálny SBR, v ktorom sa testovala inhibícia NOB a akumulácia 
NO2-N vplyvom substrátovej a produktovej inhibície (inhibícia vply-
vom NH3, HNO2 a NO2

-) a vplyvom regulovanej koncentrácie kyslíka 

a optimálneho pH. Kalová voda sa znitritovala s účinnosťou viac ako 
98 % pri pH 6,5 až 9 a viac ako 90 % pri pH nad 6,1 nezávisle od 
regulácie aerácie. Úplná nitritácia (NH4

++NH3)-N spôsobila na konci 
cyklov v SBR, resp. počas odstávok produkcie kalovej vody absenciu 
jedného z hlavných inhibítorov NOB, ktorým je NH3-N. Preto bolo 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť inhibičnému vplyvu produk-
tu. Nedisociovaná forma HNO2 sa ukázala ako dôležitý inhibítor 
a pre túto inhibíciu bolo nutné regulovať a znižovať pH (optimálne 
hodnoty pH boli 6,1–6,5). Vyššie pH v dôsledku vyššej koncentrácie 
HCO3

- pri obmedzenej regulácii pH spôsobovalo stripovanie nedi-
sociovaného NH3-N, zanášanie aerátorov uhličitanmi a struvitom 
a nízke hodnoty SŽ v kale. Udržiavanie nízkeho veku kalu nebolo 
potrebné. Počas 2 až 3 dňových odstávok dávkovania kalovej vody 
v dôsledku nepravidelného odvodňovania na ČOV (napr. víkendové 
odstávky) došlo vždy k regenerácii NOB a oxidácii NO2-N na NO3-N.

Klúčová slová
nitritácia s denitritáciou – substrátová a produktová inhibícia NOB – in-
hibícia NOB reguláciou O2 a pH – nepravidelná produkcia kalovej vody 

Úvod a ciele práce
Pre odpadové vody s vysokými koncentráciami dusíka (N) (stovky až 

tisíce mg/l) a nízkym podielom organického znečistenia (napr. kalové 
vody, výluhy zo skládok, vybrané priemyselné odpadové vody atď.) 
je opodstatnené okrem nitrifikácie–denitrifikácie uvažovať aj s alter-
natívnymi procesmi odstraňovania dusíka N. Existujú 2 možnosti: 
• technologická linka „Nitritácia (nazývaná aj skrátená nitrifikácia) – 

Denitritácia“,
• technologická linka „Čiastočná (cca 50%) Nitritácia–Anammox“.

Chemická a biochemická podstata týchto procesov je zhrnutá napr. 
v [1]). Vzhľadom na opačné nároky na O2 (pre nitritáciu je nutný, pre 
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denitritáciu a Anammox je inhibujúci) sa obidve technológie realizujú 
buď v 2 oddelených reaktoroch (oxickom a anoxickom), alebo v 1 
reaktore pri optimálne nastavenom O2 režime. V tomto príspevku je 
pozornosť venovaná nitritácii v samostatnom oxickom reaktore v tech-
nologickej linke s denitritáciou (s predpokladom, že oba reaktory sú 
prepojené recyklom). Nitritácia je oxidácia amoniaku (NH4

++NH3)-N 
na dusitany NO2-N nitritačnými baktériami (AOB), pričom v reaktore 
sú zinhibované nitratačné baktérie (NOB) oxidujúce NO2-N na du-
sičnany NO3-N. Dosiahne sa tak úspora O2 a organického substrátu 
pre denitrifikáciu. Inhibíciu NOB ovplyvňujú podľa [2–5]: nízke kon-
centrácie (c) O2 (pod 1 mg/l); vyššia teplota (T) nad 30–35 oC; vyššie 
c substrátu a produktu (najmä NH3, HNO2, ale aj NO2

-), pričom túto 
tzv. substrátovú a produktovú inhibíciu je možné využiť najmä v SBR 
reaktoroch s nárazovým prítokom a s koncentračným gradientom 
substrátu; nižší vek kalu (θX) (rádovo jednotky dní) v spojení s vyššou 
T. Problémom je, že aj v dlhodobo nitritujúcom reaktore sa proces 
po určitom čase môže zmeniť, v reaktore vyrastú NOB a v odtoku sa 
začnú vyskytovať NO3-N. Detailné zhrnutie podrobnejších informácií 
k jednotlivým faktorom inhibície NOB nájde čitateľ najmä v [2–3].

Z pohľadu tohto výskumu je významná najmä publikácia [2], po-
pisujúca úspešnú nitritáciu v SBR reaktore bez regulácie aerácie, θX, 
pH a T. Výhodou je, že absencia regulácie významne zjednodušuje 
technológiu. Navyše SBR reaktor s odsadením kalu a jeho opätovným 
využitím na princípe vratného kalu umožňuje v reaktore udržať vyš-
šie θX a vyššie koncentrácie kalu (Xc), čo umožňuje zvýšiť zaťaženie 
reaktora (Bv) a znížiť jeho objem (V). Pri T = 21–25 oC, c O2 až do 
8 mg/l, koncentráciách (NH4

++NH3)-N cca 1–1,5 g/l, Bv cca 0,6–0,8 kg 
(NH4

++NH3)-N/m3.d, hydraulickej zdržnej dobe θ = 1,9 d, neobme-
dzenom θX a dávkovaní kalovej vody 4 x denne (každých 6 hodín) 
sa dosiahla kontinuálna inhibícia NOB až v 2-ročnom experimente. 
Hlavný dôvod bola substrátová a produktová inhibícia, pričom SBR 
reaktor bol pre jej dosiahnutie nutný. 

V tejto práci boli overované ďalšie faktory, pričom hlavnými bolo, 
ako v nitritačnom SBR reaktore s 2 nárazovými prídavkami kalovej 
vody denne:
– budú AOB a NOB reagovať na odstávky prítoku počas víkendov a či 

sa NOB počas týchto dní bez substrátu (t. j. s obmedzenou substrá-
tovou inhibíciou) nestihnú zregenerovať. Špecifikom kalových vôd 
je totiž to, že nie všade sú produkované kontinuálne,

– bude nitritácia s inhibíciou NOB prebiehať za predpokladu, že 
nitritačný reaktor bude prepojený s denitritačným reaktorom recyk-
lom 1. Denitritáciou 1 mólu NO2-N totiž vzniká 1 mól OH-, ktorý 
s prítomným CO2 reaguje za vzniku 1 mólu HCO3

- [1]. Pomer HCO3
- : 

(NH4
++NH3)-N u typickej kalovej vody je na úrovni 1. Ak sa zmieša 

kalová voda s uvedeným recyklom z denitritačného reaktora, zmení 
sa pomer HCO3

- : (NH4
++NH3)-N v prítoku do nitritačného reaktora 

z cca 1 na cca 2. V experimentoch [2–4; ale aj iných] pri pomere 1 
bola dosiahnutá nitritácia len na NO2-N, ale zoxidovala sa len po-
lovica (NH4

++NH3)-N, pretože pri nitritácii vzniknú z 1 mólu NH4
+ 

2 móly H+ [1] a účinnejšiu nitritáciu zastaví pokles pH. Za týchto 
okolností z cca 1000 mg/l (NH4

++NH3)-N vznikne v odtoku cca 500 
mg/l (NH4

++NH3)-N a 500 mg/l NO2-N s malým podielom NO3-N; 
t. j. vznikne voda vhodná pre úplné odstránenie dusíka procesom 
Anammox [1], ale nie denitritáciou. Pri dvojnásobnej koncentrácii 
neutralizačného činidla by mali byť vyššie pH a nitritácia by mala 
byť v podstate úplná. Ak ale budú na konci cyklu nízke koncentrácie 
(NH4

++NH3)-N v jednotkách mg/l, na roz-
diel od [2, 3] by mal byť vplyv substrátovej 
inhibície na NOB nižší

–  bude prebiehať adaptácia inokula, ktorým 
by mal byť bežne dostupný nitrifikujúci 
aktivovaný kal z mestskej ČOV, ktorý ale 
nepozná stovky až tisíce mg/l dusíka,

– bude na inhibíciu NOB za týchto podmie-
nok vplývať okrem substrátovej a produkto-
vej inhibície aj regulácia O2 a pH v reaktore 
(vplyv odberu prebytočného kalu a θX nebol 
v tejto časti experimentov sledovaný; aj 
z dôvodu udržať v reaktore maximálne c 
AOB biomasy).

Experimentálna časť
Popis laboratórneho modelu

Model nitritačného SBR reaktora (V = 1 l) 
bol nastavený tak, aby jeho parametre zod-
povedali technológii „predradená nitritácia 

– zaradená denitritácia“ (NI-DI), resp. „predradená denitritácia – za-
radená nitritácia“ (DI–NI) (v obidvoch prípadoch s recyklom 1). Na 
prvý pohľad by mal procesne vyhovovať variant DI–NI, ktorý by aspoň 
čiastočne mohol na denitritáciu využívať zvyškovú rozložiteľnú CHSK 
v kalovej vode. Na druhej strane ale v kalovej vode môžu byť prítomné 
aj vyššie koncentrácie nerozpustených látok (NL) (bežne stovky mg/l), 
ktoré by mohli naopak predradenú denitritáciu rušiť (napr. ak by sa 
ako DI reaktor použil vysokovýkonný reaktor s vysokými koncentrá-
ciami nárastovej alebo granulovanej biomasy, s ktorým sa v rámci 
tohto výskumu uvažovalo). Zároveň by predradená denitritácia kalovej 
vody v obmedzene miešanom DI reaktore bez stripovania CO2 mohla 
príliš zvyšovať pH s rizikom inhibície procesu a zanášania kalového 
lôžka anorganickými zrazeninami. Preto sa overovali obidva varianty 
s tým, že variant NI–DI bol prioritný. Parametre NI reaktora a kalovej 
vody zodpovedali príkladu technologickej schémy čistenia kalovej 
vody na mestskej ČOV podľa obr. 1. Táto schéma uvažuje s využitím 
SBR NI reaktora so suspendovanou biomasou a tzv. USB DI reaktora 
s granulovanou biomasou. Výber týchto reaktorov je kvôli tomu, aby sa 
v nich dali udržať vyššie Xc a aby sa mohli aplikovať vyššie Bv v men-
ších reaktoroch pri využití výhod procesov nitritácia a denitritácia.

Pre porovnanie: nitritácia–denitritácia jednoreaktorovým procesom 
Sharon na ČOV Utrecht a Rotterdam [5] využívala zmiešavací reaktor 
v režime chemostat (θX a θ sú rovnaké), s prerušovanou aeráciou (po-
čas aerácie prebieha nitritácia, počas miešania prebieha denitritácia 
podporovaná prídavkom metanolu). Na inhibíciu NOB sa využíva 
prednostne nízky oxický θX,ox (rovnaký ako θox) 1–2,5 dní pri T až 
nad 35 oC. V tomto systéme boli priemerné Bv 0,09–0,3 a maximálne 
0,2–0,47 kg (NH4

+ + NH3)-N/m3.d. V technologickej schéme na obr. 1 
vychádza celkové Bv v NI + DI reaktore na úrovni 0,5 kg (NH4

+ + 
NH3)-N/m3.d. Problém pri režime obsluhy SBR reaktora je, že pre 
nárazový prídavok je potrebný zásobný reaktor ZN1, ktorý akumu-
luje kontinuálne produkovanú kalovú vodu z odvodnenia a zároveň 
akumuluje nárazový odtok z NI reaktora natekajúci kontinuálne do 
DI reaktora. V schéme na obr. 1 je pri obsluhe SBR reaktora 2 x denne 
a odvodňovaní 12 hod. denne potrebný V zásobných reaktorov 2 x 
100 m3, čím sa zdvojnásobuje potrebný V reaktorov a celkové Bv sa 
z 0,5 redukuje len na 0,25 kg (NH4

+ + NH3)-N/m3.d (aj keď reaktory, 
v ktorých prebieha samotné čistenie, zaberajú len polovicu). Ak by sa 
obsluha SBR reaktora realizovala napr. 4 x denne (k čomu by ale bola 
potrebná 24 hod. produkcia kalovej vody), potom by V akumulačných 
reaktorov stačil len napr. 2 x 50 m3 a celkové Bv by sa zredukovalo 
na 0,33 (NH4

+ + NH3)-N/m3.d. Samozrejme s tým, že požiadavka T 
v procese Sharon nad 35 oC odpadá, čo by bol zaujímavý „detail“ napr. 
pri využití procesu nitritácia–dentritácia na čistenie studených vôd 
s vysokým obsahom dusíka a nízkou CHSK (výluhy zo skládok, vy-
brané priemyselné vody, studené kalové vody atď.). Zároveň platí: čím 
vyšší je denný počet dávok do SBR, tým nižší je V zásobných nádrží, 
ale tým nižší je aj koncentračný gradient substrátu v SBR a následne 
aj inhibičný vplyv substrátu a produktu na NOB.

NI reaktor bol v závislosti od nastaveného O2 profilu v jednotlivých 
etapách buď kontinuálne prevzdušňovaný, resp. 15 min. prevzduš-
ňovaný a 15 min. miešaný. Prebytočný kal nebol odoberaný, t. j. Xc 
sa vytvárala spontánne. T v NI reaktore bola 25–29 oC (reaktor bol 
v temperovanej miestnosti), čo by malo byť na úrovni kalovej vody 
v zime po uskladnení, odvodnení a čistení nitritáciou–denitritáciou 
v tepelne neizolovaných reaktoroch.

Obr. 1. Príklad technologickej linky s úplnou nitritáciou–denitritáciou v kalovej vode po 
odvodnení realizovanom 12 hod. denne. Príklad ČOV s cca 60 000 EO. Varianta NI–DI 
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Modelová odpadová voda a jej analýzy
Zloženie modelovej kalovej vody vo variante NI–DI na prítoku do 

NI SBR reaktora nariedenej v pomere 1 : 1 odtokom z DI reaktora 
bolo: 500 mg/l (NH4

+ + NH3)-N (ako NH4Cl); 250 mg/l CH3COO- (ako 
CH3COONa); 40 mg/l PO4-P (ako KH2PO4); 5,9 g/l HCO3

- (ako NaHCO3); 
CHSKoctan = 265 mg/l, pH = 7,8–8,1. Ako zdroj mikronutrientov sa 
pridávala reálna kalová voda v množstve 30 ml/l. Vplyv (NH4

+ + 
NH3)-N a PO4-P z kalovej vody bol započítaný. Vo variante DI–NI bolo 
zloženie rovnaké až na CHSKoctan, ktorý sa za predpokladu odstránenia 
rozložiteľnej CHSK v predradenom DI reaktore nepridával.

Substrát/modelová kalová voda sa do NI reaktora pridával počas 
prvých dní nábehu 1 x denne o 8,00–9,00 hod. Pri maximálnom/cieľo-
vom Bv na úrovni 0,6 kg (NH4

+ + NH3)-N/m3.d sa substrát dávkoval 2 x 
denne o 8,00–9,00 a 17,00–19,00. Pred pridaním substrátu prebehla 
cca ¾hodinová sedimentácia s odberom vyčistenej vody. Dôležitým 
predpokladom týchto experimentov bolo, že sa cez víkendy a sviatky 
nedávkoval substrát (simulovala sa prevádzková situácia, že v tieto 
dni sa na ČOV neodvodňuje a neprodukuje sa kalová voda). Inými 
slovami: systém nitritácia–denitritácia sa sledoval za podmienok, že 
na ČOV sa odvodňuje len v pracovné dni počas rannej a poobedňajšej 
smeny cca 12 hod. denne. Analýzy surovej a  vyčistenej vody a akti-
vovaného kalu sa vykonávali podľa štandardných metód. 

Priebeh experimentu
Samotný experiment bol rozdelený nasledovne: 
I. etapa (1.–83. deň): nábeh a prevádzka NI reaktora v systéme NI-DI. 

Zvyšovanie Bv prebiehalo nasledovne: 
– v 1. časti (do 48. dňa) pri Bv 0,15–0,3 kg (NH4

+ + NH3)-N/m3.d sa 
Bv zvyšovalo zakoncentrovávaním kalovej vody z 250 na 500 mg/l 
(NH4

+ + NH3)-N. V tejto časti stačilo dávkovanie 1 x denne,
– v 2. časti (od 48. dňa) sa Bv z 0,3 na cieľové 0,6 kg (NH4

+ + NH3)-
-N/m3.d zvyšovalo nárastom prítoku. Kalová voda sa pridávala 
2 x denne. Cieľový stav, t. j. 2 x denne 600 ml do 1 l reaktora, bol 
dosiahnutý v 56. deň.

pH sa regulovalo prídavkom 1 a 0,1 M HCl (k pH bližšie vo vý-
sledkovej časti) a aerácia bola neprerušovaná (až na sedimentačnú 
periódu a odber vyčistenej vody). Pri tomto spôsobe aerácie a pri 
daných T platilo: 
– prvých cca 6–7 hod. boli koncentrácie O2 do 0,7 mg/l (z dôvodu 

vysokých respiračních rýchlostí organotrofnej aj AOB biomasy 
oxidujúcej octan a (NH4

+ + NH3)-N z prítoku,
– ďalšie hod. po oxidácii väčšiny (NH4

+ + NH3)-N koncentrácia O2 
rástla až na 4–6 mg/l na konci cyklu. Počas dní bez dávkovania 
substrátu koncentrácia O2 stúpla až nad 7 mg/l.
II. etapa (84.–110. deň): prevádzka NI reaktora v systéme DI–NI. 

Bv = 0,6 kg (NH4
+ + NH3)-N /m3.d. Kalová voda sa pridávala 2 x 

denne. pH sa neregulovalo, ale aerácia sa regulovala (prvých 7 hod. 
aerácia spustená, zvyšné hodiny regulácia 15 min. aerácia spustená 
+ 15 min. aerácia vypnutá, kal len mechanicky miešaný. Uvedený 
režim zapínania a vypínania aerátorov platil aj pre dni bez prídavku 
substrátu). Pri tomto spôsobe aerácie a pri daných T platilo: 
– prvých 7 hod. boli koncentrácie O2 do 1 mg/l (z dôvodu vysokých 

respiračních rýchlostí najmä AOB biomasy),
– ďalšie hod. po oxidácii väčšiny (NH4

+ + NH3)-N počas aerácie kon-
centrácia O2 bola do 1 mg/l a počas miešania klesla až na 0,2 mg/l. 
Počas dní bez dávkovania substrátu koncentrácie O2 pri zapnutej 
aerácii stúpali až na 2–4 mg/l.
III. etapa (111.–165. deň): prevádzka NI reaktora v systéme NI–DI. 

Bv = 0,6 kg (NH4
+ + NH3)-N/m3.d. Kalová voda sa pridávala 2 x 

denne. Regulovali sa aerácia (rovnako ako v etape II.; koncentrácie 
O2 boli prvých 6–7 hod. ako v etape I. a ďalšie hodiny, resp. dni bez 
dávkovania substrátu ako v etape II.) aj pH (k regulácii pH bližšie vo 
výsledkovej časti). 

Výsledky a diskusia
Výsledky zo všetkých 3 etáp sú zhrnuté na obr. 2–5. Pozn.: Etape 

I. predchádzal 1. nábeh NI reaktora bez regulácie pH s HCl (táto 

Obr. 2. Priebeh Bv a koncentrácie (NH4
+ + NH3)-N v substráte ♦, v odtoku × a v NI reaktore po zmiešaní kalovej vody s odsedimentovaným 

kalom z predošlého cyklu ○ 

Obr. 3. pH a NO2-N v odtoku z NI reaktora 
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Obr. 4. Vplyv pH na akumuláciu NO2-N a nitritáciu. Hore etapa II.; 
vprostřed a dole etapa III.

etapa nie je vyhodnotená na grafe). Tento nábeh začal pri vyššom 
Bv = 0,3 kg (NH4

+ + NH3)-N/m3.d a bol neúspešný. Zinhibovali sa 
nielen NOB, ale aj AOB z inokula. V reaktore sa v priebehu 1-dňové-
ho cyklu spontánne zvýšilo pH zo 7,8 až na 9,3–9,6. Toto spôsobilo 
vznik výrazného podielu inhibujúceho NH3. Podrobnejšie informácie 
k tomuto javu sú v ďalších kapitolách. K tomuto problému môže dôjsť 
kedykoľvek, ak prvé dni počas nábehu NI reaktora nebude pH regu-
lované. Akonáhle začne biomasa nitritovať, pH sa bude produkciou 
H+ iónov znižovať a nárast spôsobujúci inhibíciu inokula nebude tak 
dramatický. Ale očakávať okamžitú nitritáciu vysokých koncentrácií 
(NH4

+ + NH3)-N neadaptovaným inokulom nie je možné. 

Odstraňovanie (NH4
+ + NH3)-N) a riziká pre účinnosť 

nitritácie 
2. nábeh NI reaktora, už ako súčasť etapy I., bol opatrnejší a zároveň 

sa regulovalo pH s HCl tak, aby počas cyklu neprekročilo 9. Bv,štart 
bolo 0,15 kg (NH4

+ + NH3)-N/m3.d a zvyšovalo sa podľa obr. 2. Jediný 
problém nastal v 6. deň, keď príiš rýchle zvýšenie Bv ihneď zhoršilo nit-
ritáciu. Keď sa Bv zvyšovalo opatrne, nitritácia bola bez problémov a tak 
tomu zostalo počas všetkých 3 etáp. O účinnosti nitritácie svedčí najmä 
obr. 2, kde je (NH4

+ + NH3)-N v prítoku, v odtoku a v reaktore po na-
dávkovaní a nariedení prítoku usadeným vratným kalom. Pri opatrnom 
zvyšovaní Bv nitritačná biomasa udrží pH pod 9 aj bez regulácie s HCl 
a nitritácia bude viac ako 98 %. Zároveň z porovnania etapy I. až III. 
vyplynulo, že táto účinnosť sa dosiahne nezávisle od regulácie aerácie 
a v rozsahu 6,6–9 ani od pH. Až pri pH pod 6,6 na konci etapy III. sa 
účinnosť nitritácie zhoršovala, ale stále bola viac ako 90 %. Výnimku 
tvorili dni, ktoré kvôli prehľadnosti nie sú uvedené na obr. 2. Vysoké 
pH spôsobovali zanášanie aerátorov s potrebou ich čistenia aspoň 1 x 
týždenne. Ak sa aerátor zaniesol skôr, O2 klesol pod 0,2 mg/l na niekoľko 
hodín a to už spôsobilo zhoršenie nitritácie. Pri týchto pH a pri kalovej 
vode môžu vznikať najmä nerozpustené uhličitany (najmä s Ca2+) , resp. 
struvit [1]. Regenerácia aerátorov bude nutná, čo nie každý príspevok 
s touto témou uvádza. Vysoké pH má za následok aj stripovanie nedi-
sociovaného NH3-N, ktoré tiež nie je všade diskutované a ktorému je 
v kontexte práce venovaná pozornosť v ďalšom texte.

Regulácia pH a prevádzkové riziká
Priebeh pH počas celého experimentu je na obr. 3. V etape I. a III. 

bolo pH neregulované, resp. regulované s HCl. V etape II. regulácia 
s HCl nebola. Dávky HCl ku kalovej vode a príslušné pH na konci 
cyklu sú v tab. 1.

Bez dávkovania HCl, resp. pri dávkach do 8–10 mmol H+/l bolo 
pH na konci cyklu vždy vyššie než v surovej vode, napriek vysokej 
koncentrácii HCO3

- a účinnej nitritácii produkujúcej H+. Nárast pH 
mal 2 dôvody:
– fyzikálno-chemický dôvod bol spôsobený najmä stripovaním nedi-

sociovanej formy H2CO3* a čiastočne aj CH3COOH (H+ sa viaže na 
HCO3

- a CH3COO- a po vystripovaní sa tak znižuje jeho koncentrácia, 
t. j. zvyšuje sa pH). Distribúcia nedisociovaných foriem je pri pH 
vyskytujúcich sa v experimente síce nízka, ale pri koncentráciách 
typických pre kalové vody určite nie zanedbateľná (10-3–10-5 mmol/l 
pre CH3COOH a 0,05–1,5 mmol/l pre H2CO3

*; vypočítané podľa [1, 
6]). Potvrdili to aj testy s 24 hod. aeráciou kalovej aj modelovej kalovej 
vody bez biomasy, v ktorých opakovane došlo k spontánnemu nárastu 
pH až na 9,4–9,6 (bez biochemických reakcií). V testoch s miešaním 
pH stúplo len na 8,5, čo potvrdilo, že nárast pH je spojený najmä 
so stripovaním. Všeobecne platí, že keď sa ureguluje prvé dni pH 
a nitritácia sa naštartuje, pH sa udrží pod 9 aj bez prídavku H+ a toto 
pH postačuje pre úplnú nitritáciu (aj keď bez výrazného vplyvu na 
inhibíciu NOB). Tiež platí, že pH z tejto práce sú vyššie ako v [2–4], 
k čomu prispieva hlavne vyšší pomer HCO3

- : (NH4
+ + NH3)-N,

– biochemický dôvod bol spojený so simultánnou denitritáciou, 
resp. denitrifikáciou NO2-N a NO3-N, najmä počas prvých hodín po 
nadávkovaní kalovej vody do SBR NI reaktora. Vyššie T a vysoké 
rýchlosti spotreby O2 nitritáciou, endogénnou respiráciou a v eta-
pe I. a III aj exogénnou respiráciou s octanom spôsobovali pokles 
koncentrácií O2 (pri regulovanej, ale aj pri neregulovanej aerácii 
pod 0,7, resp. 1 mg/l, čo stačilo na vznik anoxických podmienok vo 
vločkách biomasy). Preto prvé hodiny po nadávkovaní kalovej vody 
dochádzalo k redukcii NO2-N a NO3-N a k produkcii OH-. V etape II. 
bola táto redukcia len endogénna (nebol prítomný octan) a preto aj 
nárast pH počas tejto etapy bol menší v porovnaní s etapou I. a III. 
(s dňami bez prídavku HCl).

Akumulácia NO2-N a riziká pre inhibíciu NOB 
O akumulácii NO2-N a inhibícii NOB svedčí najmä obr. 3. Sú na 

ňom uvedené všetky namerané koncentrácie NO2-N v odtoku z NI 

reaktora okrem dní, ktoré nasledovali po viacdňových odstávkach 
dávkovania kalovej vody (tie sa neuvádzali kvôli lepšej prehľadnosti). 
Po 2 (niekedy aj 3) dňoch bez prítoku nezávisle od Bv, regulácie aerácie 
či regulácie pH boli v odtoku koncentrácie NO2-N vždy do 1 mg/l. Toto 
potvrdzuje, že biomasa stále obsahovala viac či menej aktívne NOB 
a pri tomto režime sa nepodarilo ich úplne odstrániť zo systému. Počas 
dní s produkciou a dávkovaním kalovej vody boli NOB aspoň čiastoč-
ne inhibované, ale počas dní bez prítoku sa vždy dokázali zregenerovať 
a zoxidovať NO2-N až na NO3-N. Ďalší zaujímavý poznatok vyplýva 
z priebehu experimentu počas etapy I. Prvé 3 týždne nábehu reaktora 
sa zvyšovala akumulácia NO2-N v odtoku, v 4. týždni začala klesať 
a od 5. týždňa (tj. po 4 víkendových odstávkach prítoku) už boli NOB 
natoľko zadaptované, že akumuláciu NO2-N nedovolili a v odtoku 
boli v podstate len NO3-N. Toto platilo nielen pre dni po odstávkach 
prítoku, ale pre všetky dni od cca 35 až po 84. deň. 
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Ako možné príčiny zlyhávania akumulácie NO2-N a inhibície NOB 
v etape I boli definované:
– nadbytok O2 spôsobujúci príliš silné oxické podmienky a vysoké 

ORP, najmä v čase po zoxidovaní (NH4
+ + NH3)-N a octanu (po 

cca 6–7 hod. od prídavku substrátu). Preto sa v ďalších etapách 
pristúpilo k regulácii aerácie,

– príliš vysoké pH. V experimentoch s nedostatkom HCO3
- a len čias-

točnou cca 50% nitritáciou kalovej vody [2–4] zostávali v reaktore 
celý cyklus 2 možné inhibítory NOB: nedisociovaný NH3 a nediso-
ciovaná HNO2, resp. NO2

-. Pri úplnej nitritácii kalovej vody v tech-
nológii spolu s denitritáciou a zvýšenými koncentráciami HCO3

- sa 
NH3 v reaktore vyskytuje oveľa kratšiu dobu (len niekoľko hod. na 
začiatku cyklu v SBR; počas prerušenia dávkovania kalovej vody je 
absencia NH3 až niekoľko dní) a ako možný inhibítor prichádzajú do 
úvahy najmä HNO2 a NO2

-. Ak sú rozhodujúcimi inhibítormi HNO2 
aj disociovaný NO2

- [7], potom by vysoké pH až na úrovni 8,5–9,0 
nemuselo byť problém. Ak ale rozhodujúci inhibitor je HNO2, potom 
vysoké pH je problém (podiel nedisociovanej kyseliny rastie s kle-
sajúcim pH). Preto sa v etape II. overovala kalová voda bez octanu, 
t. j. voda s nižšou účinnosťou denitritácie a denitrifikácie a nižšou 
produkciou OH- počas prvých hodín cyklu. Následne v etape III. sa 
overovalo dávkovanie HCl na ešte výraznejší pokles pH.
V etape II. podľa očakávania kleslo priemerné pH z 8,9 na konci 

etapy I. na 8,4 (tab. 1), v dôsledku čoho sa začali znovu akumulovať 
NO2-N a inhibovať NOB. Otázkou zostalo, či to bolo len poklesom pH 
alebo aj reguláciou aerácie. Obr. 4 indikuje, že regulácia pH má určite 
svoj význam, pretože s klesajúcim pH sa zvyšuje akumulácia NO2-N. 
Z tohto dôvodu sa zrealizovala etapa III., v ktorej sa začal znovu mo-
delovať pôvodne navrhnutý systém NI–DI z etapy I., ale s regulovanou 
aeráciou aj pH (s predpokladom, že ak je pre tento proces čistenia 
kalovej vody nutná regulácia, tak potom nech sú regulované obidva 
parametre). V tejto etape bol hlavný dôraz kladený na potvrdenie vply-
vu pH. Z obr. 4 je zrejmé, že zníženie pH jednoznačne podporovalo 
akumuláciu NO2-N a inhibíciu NOB. Prvú časť etapy III. (111.–135.
deň) bolo pH a usporiadanie systému obdobné ako v etape I., časti 
17.–44. deň. Akumulácia NO2-N zaznamenala veľmi podobný priebeh. 
V 133.–134.deň klesli NO2-N pod 1 mg/l a inhibícia NOB prestala byť 
funkčná. Následne sa pH začalo znižovať zvýšenými dávkami HCl 
do kalovej vody tak, aby pH kleslo až na úroveň 6,1–6,6. V podstate 
okamžite došlo k výraznej akumulácii NO2-N. Táto časť experimentu 
jednoznačne potvrdila, že k inhibícii NOB je 
nutná prítomnosť HNO2, keď už nie je prítom-
ný NH3. (Pri pH 6,1 až 6,6 a pri koncentráciách 
250 až 300 mg/l NO2-N sa jedná o koncentrá-
cie 0,5 až 1,6 mg/l HNO2).

Ak požadujeme od regulácie pH, aby nitri-
tácia bola čo najúčinnejšia, t. j. čo najnižšie 
koncentrácie (NH4

+ + NH3)-N) pri maximálnej 
akumulácii NO2-N, optimálne pH je nutné pre 
dané vody a Bv určiť podrobným monitorin-
gom pH vers. odtokové koncentrácie. Z obr. 4 
vyplýva, že pre systém DI–NI bolo optimálne 
pH v rozsahu 6,5–7,0. 

Zároveň aj pre túto etapu a nízke pH platilo, že nedošlo k úplnej 
inhibícii NOB a po 2 až 3 dňových odstávkach prítoku kalovej vody 
boli NO2-N v odtoku vždy pod 1 mg/l. Ale stačilo niekoľko hodín 
a odtokové NO2-N boli rádovo v stovkách mg/l. 

Na prvý pohľad z porovnania etapy II. a III. (obr. 3, 4) paradoxne 
vyplýva, že k zrovnateľnej akumulácii NO2-N došlo pri procese DI–NI 
(bez octanu) pri vyššom pH než v systéme NI–DI (s octanom). Akumu-
lácia NO2-N na úrovni 230–330 mg/l bola v systéme DI–NI dosiahnutá 
pri priemernom pH 8,4 a v systéme NI–DI pri pH 6,6. Možné vysvet-
lenie je spojené s tým, že v etape III. prvé hodiny po nadávkovaní 
substrátu prebiehala exogénna denitritácia s octanom a intenzívnejšia 
redukcia NO2-N (v tomto čase totiž prebieha simultánne nitritácia aj 
denitritácia). Preto v odtoku boli vyššie koncentrácie NO2-N v etape II. 
Zároveň pri vyšších koncentráciách NO2-N sa inhibičné koncentrácie 
HNO2 dosiahnu aj pri vyššom pH. Ďalšie možnosťou je, že inhibičná 
funkcia HNO2 nebola v DI–NI systéme pri neprítomnosti octanu tak 
významná, ale táto možnosť musí byť ešte overená.
Bilancia celkového dusíka Ntotal a riziko stripovania

Vyššie pH má ale za následok okrem zníženia akumulácie NO2-N 
a zanášania aerátorov anorganickými zrazeninami ešte ďalší prevádz-
kový dôsledok. Pri teplotách 25–30 oC a pH 8–9 je podiel nedisocio-
vaného NH3-N 5 až 45 % [1] a v reaktore musí prebiehať stripovanie 
NH3-N. Potvrdili to aj kinetické testy, keď pri prevzdušňovaní kalovej 
vody bez biomasy v tomto rozsahu pH sa vystripovalo 110–130 mg 
NH3-N/l.d. Ani táto skutočnosť nie je vždy diskutovaná a pri danom 
procese k nej musí dochádzať. Na jednej strane sa síce koncentrácia 
(NH4

+ + NH3)-N vo vode znižuje, ale akceptovať jej odstraňovanie 
do ovzdušia určite nebude bezproblémové. V tejto súvislosti jeden 
z dôsledkov prevádzkovania nitritácie pri nižšom pH (ako tomu bolo 
v etape III.) je to, že podiel stripovateľného NH3 sa znižuje. Po zmiešaní 
vyčistenej vody s pH 6,5 so surovou kalovou vodou vznikne v reak-
tore pH cca 7,5, čo pri teplote 25 oC a koncentrácii 300 mg/l (NH4

+ + 
NH3)-N (obr. 2) predstavuje 5 mg/l NH3-N v nedisociovanej forme. Po 
zmiešaní vyčistenej vody s pH 8,8 so surovou kalovou vodou vznikne 
v reaktore pH cca 8,5, čo pri rovnakej teplote a koncentrácii predstavu-
je až 46 mg/l stripovateľného NH3-N v nedisociovanej forme. Zároveň 
z chemických rovnováh vyplýva, že akonáhle sa určité mmol NH3 
vystripujú, vzniknú nové mmol nedisociovaného NH3 (nie rovnaké; 
ale ak na začiatku cyklu vychádza výpočtom 46 mg/l stripovateľného 
NH3-N, po určitom čase sa môže vystripovať aj viac ako 46 mg/l). Do 

Obr. 5. Nanorg,celk v odtoku ♦, podiel NO3-N z Nanorg,celk v odtoku ×, koncentrácie Xc ○ a SŽ ■ v NI reaktore 

 mmol H+/ l kalovej vody priemerné pH
I. etapa (system NI–DI; voda s octanom) 7 až 11 (1.–16. deň) 7,4

 3 až 8 (17.–44. deň) 8,5

 0 až 1,5 (45.–84. deň) 8,9

II. etapa (systém DI–NI; bez octanu) 0 8,4

III. etapa DN (system NI–DI; s octanom) 0 (111.–116. deň) 8,9

 8 až 10 (118.–135. deň) 8,6

18 (136.–165. deň) 6,6

Tab. 1. Dávky HCl v jednotlivých častiach experimentu a prislúchajúce priemerné pH

pH kalovej vody na začiatku cyklu 7,8–8,1, resp. 7,6–8,0 v etape II.
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detailného rozboru by bolo potrebné započítať aj zrážanie struvitu 
obsahujúceho N, ktoré je pri vyššom pH intenzívnejšie. Vyčíslovať 
tieto bilancie pre komplexné kalové vody s vysokou iónovou silou je 
príliš komplikované a navyše to neprinesie prevádzkovo významný 
výsledok. V tomto prípade je experimentálne určenie stripovateľného 
a vyzrážaného (NH4

+ + NH3)-N reprezentačnejšie.
O stripovaní a ďalších stratách dusíka z kalovej vody počas čiste-

nia v SBR reaktore informuje obr. 5. Celkový dusík Nanorg,celk je súčet 
anorganických foriem dusíka (NH4

+ + NH3)-N + NO2-N + NO3-N. 
(Na tomto obrázku je aj podiel NO3-N z Nanorg,celk, čo spolu s obr. 3 
takisto dokumentuje inhibíciu NOB počas celého experimentu). 
Ak sú v surovej kalovej vode koncentrácie (NH4

+ + NH3)-N podľa 
obr. 2 (od 250 do 500 mg/l) a v odtoku sú koncentrácie Nanorg,celk podľa 
obr. 5, z biochemickej podstaty procesov v NI reaktore s regulovanou 
aeráciou je zrejmé, že muselo dochádzať nielen ku oxidácii (NH4

+ 
+ NH3)-N na NO2-N a NO3-N, ale aj k odstráneniu dusíka z čistenej 
vody. V daných podmienkach prichádzajú do úvahy 2 už spomínané 
procesy (ak zanedbáme zrážanie struvitu):
– stripovanie nedisociovaného NH3-N,
– denitritácia NO2-N, resp. denitrifikácia NO3-N počas periód so zníže-

nou koncentráciou O2. Vo vločkách kalu vznikajú mikrosegregáciou 
anoxické podmienky umožňujúce tieto procesy.
Priebeh Nanorg,celk potvrdzuje uvedené procesy:

– od 45. dňa klesol Nanorg,celk. Ako dôsledok postupného zvyšovania Bv 
sa prešlo z dávkovania kalovej vody 1 x denne na 2 x denne. Ak prvé 
hodiny po nadávkovaní substrátu sú vo vločkách mikroanoxické 
podmienky a navyše je v substráte octan, potom sa zvýši množstvo 
dusíka odstraňovaného denitritáciou/denitrifikáciou. SBR reaktor 
s anoxickými procesmi po prídavku substrátu pracuje v podstate 
na princípe predradenej denitrifikácie, pričom počet prídavkov 
substrátu počas dňa má podobný efekt ako interný recyklus (čím 
viac dávok za deň, čím vyšší interný recyklus, tým vyššia účinnosť 
denitritácie/denitrifikácie),

– v II. etape stúpol Nanorg,celk. V dôsledku vynechania octanu z kalovej 
vody v tejto etape musel klesnúť aj denitritovaný/denitrifikovaný 
dusík (exogénny proces sa zmenil na pomalší endogénny). Zmena 
II. na III. etapu s octanom spätne zvýšila odstránený dusík,

– v III. etape od 135. dňa sa zvýšil Nanorg,celk. V tomto prípade k tomu 
prispelo nižšie pH udržované prídavkom HCl. Pri pH pod 6,6 je 
množstvo stripovaného NH3-N minimálne (0,2 % v NH3-N forme). 
V tejto súvislosti platí aj nasledovné: čím menej dusíka sa vystripu-
je, tým viac sa znitrituje, tým viac H+ vznikne a tým menšie dávky 
H+ budú potrebné na reguláciu pH (predošlá veta popisuje trend; 
z chemickej podstaty vyplýva, že medzi pH, nitritáciou a dávkami 
H+ určite nebude priama úmera). 

Koncentrácia aktivovaného kalu a riziko vysokého 
anorganického podielu v kale

Kalová bilancia je na obr. 5. Počas celého experimentu nebol 
odoberaný prebytočný kal. Zároveň teploty v reaktore podporujúce 
endogénny rozklad biomasy boli vyššie než v bežnej odpadovej vode. 
Priebeh Xc korešponduje s podmienkami v NI reaktore. V etape 
I. a III. Xc stúpa, protože v kalovej vode je octan a biomasa sa oboha-
cuje o organotrofné mikroorganizmy. V etape II. bez octanu Xc klesá 
(rozklad a odtok NL prevyšuje rast). Odtokové koncentrácie počas 
etapy I. a III. (etapy s pravažujúcim rastom biomasy) boli 47 mg/l 
a v etape II. (prevažujúci rozklad kalu) 185 mg/l. Tieto hodnoty sú 
akceptovateľné pre kalovú vodu recirkulovanú do vodnej linky ČOV. 
O dosiahnutí rovnovážnej Xc sa nedá na základe tohoto experimentu 
ešte hovoriť, ale výsledky na konci etapy I. a III. indikujú, že výrazne 
vyššie koncentrácie ako 4,5 g/l pri uvedených Bv nehrozia. Odberu 
prebytočného kalu netreba venovať zvýšenú pozornosť zaťažujúcu 
obsluhu. Zaujímavý je anorganický podiel v biomase. Hodnoty SŽ 
sú veľmi nízke, čo súvsí s relatívne vysokým pH počas väčšiny expe-
rimentu. Pokles Xc na konci etapy III. súvisí práve s nízkou SŽ. Pri 
pH pod 6,6 sa začali anorganické zrazeniny v kale rozpúšťať a preto 
Xc klesá a SŽ stúpa. Kalové indexy KI zodpovedali nízkym SŽ. Vyšší 
podiel anorganických zrazenín kal zaťažoval a priemerná hodnota KI 
za celý experiment bola len 30 ml/g.

Závery
Hlavné poznatky z polročného experimentálneho modelovania 

nitritácie syntetickej kalovej vody v SBR NI reaktore prepojenom s DI 
sú nasledovné:
– kalová voda po zmiešaní s recyklom z DI reaktora obsahovala vyšší 

pomer HCO3
- : (NH4

++NH3)-N = 2, čo umožnilo dlhodobo viac ako 
98 % nitritáciu,

– úplná nitritácia spôsobila, že po zoxidovaní (NH4
++NH3)-N bola 

určitý čas v SBR absencia jedného z hlavných inhibítorov NOB, 
ktorým je NH3-N (počas odstávok dávkovania kalovej vody môže 
byť táto absencia aj niekoľkodňová). Preto je nutné venovať zvýše-
nú pozornosť inhibičnému vplyvu produktu, t. j. NO2-N a najmä 
nedisociovanej HNO2. Pre túto inhibíciu je potrebné regulovať 
a znižovať pH na optimálnu hodnotu, ktorá zároveň akumuluje 
NO2-N, inhibuje NOB a neinhibuje AOB (v tomto experimente 
optimálne pH v rozsahu 6,5–7). Reguláciu pH je možné dosiahnuť 
jednak dávkovaním kyseliny, ale v prepojení NI a DI reaktora k nej 
môže prispieť aj úprava recyklu z DI do NI [8] (čím nižší reckylus, 
tým menej HCO3

- sa vracia do kalovej vody a tým nižší bude pomer 
HCO3

- : (NH4
++NH3)-N v prítoku do NI reaktora – sledovanie tohto 

vplyvu bude cieľom ďalších experimentov),
– vyššie pH v dôsledku vyššej koncentrácie HCO3

- pri obmedzenej 
regulácii pH spôsobilo stripovanie a straty nedisociovaného NH3-N, 
zanášanie aerátorov uhličitanmi a struvitom a nízke hodnoty SŽ 
v kale,

– akumulácia AOB a inhibícia NOB sa dajú dlhodobo dosiahnuť 
v SBR NI reaktore pri úplnej nitritácii, pričom rozhodujúci vplyv má 
regulácia pH a čiastočne aj regulácia aerácie. Udržiavanie nízkeho 
veku kalu nebolo potrebné,

– počas 2 až 3 dňových odstávok dávkovania kalovej vody v dôsledku 
nepravidelného odvodňovania na ČOV (napr. víkendové odstávky) 
došlo vždy k regenerácii NOB a oxidácii NO2-N na NO3-N, čo prav-
depodobne súviselo najmä s dlhodobou absenciou významného 
inhibítora NH3-N a s vyššími koncentráciami O2 a silnejšími oxic-
kými podmienkami.
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Sludge water nitritation in the presence of high HCO3
- con-
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Abstract
Laboratory modelling of sludge (reject) water nitritation with 

nitratation inhibition is introduced. Nitritation reactor was con-
nected by recycle with denitritation reactor (nitritation was a part of 
nitritation-denitritation process). Sludge water diluted with a recycle 
from denitritation reactor, compared to a standard sludge water, 
contained higher concentration of HCO3

- (HCO3
- : NH4-N molar ratio 
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ca. 2) and lower concentration of NH4-N (ca. 500 mg/l). In addition, 
operation of nitritation reactor without influent during weekends 
was tested (assumption, that there is no dewatering at WWTP during 
weekends). Nitritation was tested in SBR reactor with sludge water 
influent twice a day. Inhibition of nitratation and accumulation of 
NO2-N was influenced by substrate and product inhibition (with 
NH3, HNO2 a NO2

-), oxygen concentration regulation and pH regula-
tion. In the range of pH from 6,1 till 9,0 almost complete nitritation 
occured. As a result important inhibitor NH3 absented (absence of 
substrate inhibition). It was necessary to find optimum conditions for 
a product inhibition, i.e. inhibition with NO2-N. Undissociated form 
HNO2 was proved to be the decisive inhibitor of nitratation under 
these conditions. Regulation of pH was necessary (optimum pH for 
this inhibition and NO2-N accumulation was 6,1 till 6,5). At higher 
pH it was necessary to register stripping of NH3 from sludge water 

and clogging af aerators. Sludge retention time control was not nec-
essary for nitrate inhibition. Weekend interruption (2 days) of SBR 
feeding resulted in regeneration of nitrite oxidizing bacteria (after 
the weekends NO2-N concentration in effluent was still negligible). 

Key words
nitritation with denitritation – substrate and product inhibition of 
NOB – inhibition of NOB by regulation O2 a pH – irregular produc-
tion of sludge water

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vývoj tepelných výměníků 
pro získávání tepla 
z odpadní vody v kanalizaci 
a výběr vhodných míst 
jejich instalace
David Stránský, Ivana Kabelková, Miloš Jelínek,  
Vojtěch Bareš a Gabriela Šťastná

Abstrakt
Pro získávání tepla z odpadní vody v kanalizaci byl vyvinut 

modulární tepelný výměník deskového typu z nerezového plechu. 
Pro vyvinutý typ výměníku byla specifikována kritéria ovlivňující 
možnost jeho instalace ve stokové síti (teoreticky dostupný tepelný 
výkon, průměr stoky, počet možných paralelních modulů výmě-
níku v profilu stoky, hydraulické podmínky, riziko tvorby většího 
množství biofilmu). Na základě kombinace těchto kritérií jsou pak 
stoky klasifikovány jako vhodné, částečně vhodné či nevhodné pro 
instalaci výměníku. Postup byl aplikován v pilotním povodí Hradec 
Králové. Celková délka úseků vhodných pro instalaci tepelných 
výměníků je 642 m, délka částečně vhodných úseků je 8 645 m.

Klíčová slova
výměník tepla – odpadní voda – kritéria vhodnosti – tepelný výkon – 
monitoring – simulační model

Úvod
Jedním z alternativních způsobů využívání druhotných zdrojů 

energie jsou tepelná čerpadla. Dosud značně opomíjeným zdrojem 
energie pro tepelná čerpadla je odpadní voda v kanalizaci, která je 
přitom vzhledem k poměrně stálé teplotě mezi cca 10 a 20 °C po celý 
rok ideálním médiem využitelným k  vytápění budov nebo ke kombi-
naci zimního vytápění a letního chlazení budov [2]. Ve světě existuje 
zhruba 500 zařízení (zejména Švýcarsko, Skandinávie, Německo) 
s výkonem 100 až 70 000 kW, přičemž první z nich byla vybudována 
již před více než 30 lety [7].

Oproti tomu v České republice je tepelná energie z odpadní vody vy-
užívána dosud velmi omezeně, a to spíše v budovách (z šedé vody) než 
v kanalizaci nebo na ČOV. Zatím proběhla pouze ojedinělá testování 
výměníků tepla na přítoku na ČOV [3] a jedna instalace v kanalizaci 
(ZUŠ Košíře v r. 2007, bez pravidelné údržby a bez sledování provo-
zu). Důvody malého rozšíření výměníků tepla v kanalizaci v České 
republice jsou obavy z málo vyzkoušené technologie, z vysokých 
investičních nákladů a dlouhé doby návratnosti a z negativních vlivů 
snížené teploty odpadní vody na biologické čištění na ČOV (zejména 
na nitrifikaci a tedy odstraňování dusíku) a s tím spojené zvýšení 
provozních nákladů [9].

Proto vznikl výzkumný projekt Získávání tepelné energie z odpad-
ní vody v kanalizačních sítích (TA03020600), který se zabývá třemi 

hlavními aspekty získávání tepla z odpadní vody v kanalizaci:
1. Vytvořením metodického postupu pro začlenění využití tepelné 

energie odpadní vody do generelů odvodnění, 
2. Vývojem ekonomicky rentabilního tepelného výměníku pro pro-

středí kanalizačních sítí (řešení používaná v zahraničí jsou často 
ekonomicky nákladná); typ výměníku má následně částečný vliv na 
specifikaci kritérií vhodnosti instalace výměníku do jednotlivých 
stok a na optimální způsob údržby výměníku, 

3. Zkoumáním optimálního způsobu provozu a údržby výměníku, tak 
aby nedocházelo k významnému snižování dlouhodobé účinnosti 
výměníku v důsledku zarůstání teplosměnné plochy biofilmem 
[1, 4].
V tomto článku je představen vyvinutý typ tepelného výměníku 

a popsána kritéria a postup výběru vhodných míst pro jeho instalaci 
ve stokové síti pilotního povodí.

Vývoj tepelného výměníku

Metody
Pro odběr energie budou využita tepelná čerpadla typu země/voda, 

standardně používaná pro zemní kolektory. Zemní kolektor však bude 
nahrazen výměníkem tepla ve stokové síti. Teplo obsažené v odpadní 
vodě se bude přenášet cirkulačním okruhem do výparníku tepelného 
čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Oběh teplonosné kapaliny bude 
zajišťovat oběhové čerpadlo, teplonosná kapalina se ve výparníku 
bude ochlazovat a v teplosměnných modulech v kanalizaci znovu 
ohřívat (obr. 1). Protože technologie tepelného čerpadla je běžně vy-
užívaná a praxí prověřená, soustředil se vývoj zejména na výměník 
tepla, který bude umístěn v odpadní vodě ve stokové síti.

Vývoj technologie funkčního vzorku tepelného výměníku se sou-
středil na následující body:
•	maximalizaci přestupu tepla,
•	modulární rozšiřování systému,
•	odolnost výměníku v agresivních podmínkách stokové sítě,
•	co nejjednodušší instalaci v prostředí stokové sítě,

Obr. 1. Schéma systému získávání energie z odpadní vody v kana-
lizaci
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Obr. 4. Detail koncovky výměníku, na nějž bude umístěna pružná 
tlaková spojka

•	minimalizaci narušení průtočného profilu a zachytávání látek 
unášených odpadní vodou,

•	co nejnižší výrobní náklady.

Výsledky
Konstrukční uspořádání

Byl navržen výměník deskového typu, jehož délka (délka jednoho 
modulu) je 1800 mm (z důvodu ztížené manipulace v omezeném 
prostoru stokové sítě), šířka 250 mm (z důvodu možnosti aplikace 
nejen v průchodných, ale i v průlezných stokách) a výška 30 mm 
(z důvodu co nejmenšího narušení proudění a snížení hydraulické 
kapacity stoky). Ohřátá voda se bude vracet tlakovou hadicí z PE po 
vnější hraně výměníku. Fotografie zkušebního výrobku je na obr. 2.

Modulární konstrukční řešení umožňuje:
•	 instalaci v různých příčných profilech stokové sítě (s výjimkou 

atypických),
•	 instalaci více modulů paralelně v profilech, které to umožňují (viz 

obr. 3) (nutno zohlednit zajištění potřebného průchozího prostoru 
o minimální šířce 400 mm),

•	 sériové zapojení modulů,
•	 instalaci výměníku nejen v rovných, ale i v zakřivených úsecích 

stokové sítě,
•	 jednoduchou instalaci ve stísněných podmínkách stokové sítě.

Jednotlivé moduly budou spojeny krátkou tlakovou pružnou 
spojkou, která zároveň umožní určitou vůli v přesnosti instalace 
výměníku ve stokové síti, která je díky povaze prostředí omezená. 
Detail koncovky výměníku, na který bude umístěna pružná tlaková 
spojka, je na obr. 4.
Materiál

Vzhledem k agresivnímu prostředí ve stokovém systému a vlast-
nostem tepelného přenosu byl jako ideální materiál výměníku zvolen 
nerezový plech. Drobné nerovnosti mezi výměníkem a stěnou potrubí 
(často nerovnou, zvláště u betonových potrubí) budou vyrovnány 
pomocí podložky z lehčeného polypropylenu.
Minimalizace hydraulického odporu ve stoce

Hrany a spoje modulů budou při instalaci zakryty nerezovými kusy 
ve tvaru „U“, které zajistí hladký přechod mezi jednotlivými moduly 
výměníku, aby bylo zabráněno zachytávání pevných látek unášených 
kanalizací. Stejně tak náběhová hrana (proti proudu) bude upravena 
nerezovým krytem.

Tvar výměníku zároveň umožňuje minimální snížení hydraulické 
kapacity profilu. Při instalaci jedné řady modulů výměníku v kruhovém 
profilu DN800 bude snížení plochy příčného profilu pouze o 1,7 %, při 
instalaci 4 paralelních řad výměníků do kruhového profilu DN1500 
bude průtočná plocha profilu snížena o 2,0 %. Vyvinutý typ výměníku 
má tak zanedbatelný vliv na hydraulickou kapacitu stokové sítě.
Druh pracovního nosného média

Jako pracovní nosné médium byla zvolena voda, a to z následují-
cích důvodů:
•	 zabránění riziku při úniku média do prostředí stokové sítě (smíchání 

s odpadní vodou),
•	 zjednodušení povolování umístění výměníku do stokové sítě 

(v obecné rovině).

Výběr míst instalace tepelných výměníků
Výběr vhodných míst instalace výměníků ve stokové síti zahrnoval 

následující kroky:
•	 specifikace kritérií vhodnosti jednotlivých stok pro instalaci tepel-

ných výměníků,
•	 monitoring v pilotním povodí,
•	 rekalibrace srážko-odtokového modelu pilotního povodí (bezdeštné 

průtoky), 
•	 vyhodnocení jednotlivých stok v pilotním povodí podle jednotli-

vých kritérií a podle jejich kombinace.

Metody
Specifikace kritérií vhodnosti stok pro instalaci výměníku

Kritéria vhodnosti stok pro instalaci výměníku závisí do určité 
míry na typu a konstrukci výměníku. Pro vyvinutý typ výměníku byla 
specifikována následující kritéria ovlivňující možnost jeho instalace 
a množství tepelné energie získané z odpadní vody:
•	 teoreticky dostupný tepelný výkon,
•	 průměr stoky,
•	 počet možných paralelních modulů výměníku v profilu stoky,
•	 hydraulické podmínky (hydraulická kapacita stoky, tlakové prou-

dění),
•	 riziko tvorby většího množství biofilmu.

Obr. 2. Zkušební výrobek modulu tepelného výměníku

Obr. 3. Schéma instalace modulů tepelného výměníku (vlevo: 1 řada 
modulů, vpravo: 4 řady modulů)

Teoreticky dostupný tepelný výkon. Hodnota teoreticky dostupného 
tepelného výkonu v jednotlivých úsecích stok WWT (kW) se vypočte jako:

WWT = c . ρ . Q . DT (1)

kde je c (kWs.kg-1.°C-1)  měrná tepelná kapacita odpadní vody (pro 
teplotu vody od 0 °C do 20 °C lze použít 
konstantní hodnotu 4,19 kJ.kg-1.°C-1 ), 

	 ρ (kg.l-1)  hustota odpadní vody (pro teplotu vody od 
0 °C do 20 °C lze použít konstantní hodnotu 
1 kg.l-1),

 Q (l.s-1)  průtok odpadní vody, 
 DT (oC)  rozdíl teplot odpadní vody při nátoku T1 (°C) 

a odtoku T2 (°C) z výměníku.

Z rovnice 1 je patrno, že důležitými faktory ovlivňujícími tepelný 
výkon výměníku jsou průtok odpadní vody Q a využitelný rozdíl 
teplot DT. 

Stanovili jsme, že pro potřeby vytápění je směrodatný průměrný 
denní průtok odpadní vody Q v topném období (1. 9.–31. 5.). Jeho 
hodnoty v jednotlivých stokách byly získány ze simulačního modelu 
kalibrovaného na bezdeštné průtoky. 

Čím vyšší je teplota odpadní vody T1, tím více tepla je z ní možno 
odebrat. Určili jsme, že směrodatná je průměrná denní teplota od-
padní vody v topném období vyjádřená na dolní hranici intervalu 
spolehlivosti 95 %. Data byla získána monitoringem v uzávěrných 
profilech kmenových stok pilotního povodí. Při vyhodnocování jsme 
předpokládali, že teploty podél kmenových stok jsou konstantní 
a odpovídají teplotám v uzávěrných profilech. Tento předpoklad je na 
straně bezpečnosti, protože teplota odpadní vody v podélném profilu 
stoky klesá [8, 5]. Dále jsme stanovili, že odpadní voda ve stoce se ne-
smí ochladit na méně než 8 oC, což je hodnota T2. Toto číslo odpovídá 
v pilotním povodí průměrné denní teplotě odpadní vody cca 12 °C 
(tab. 1), což je teplota, při níž není ohrožena nitrifikace a odstraňování 
dusíku na ČOV [2]. 
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Průměr stoky. Toto kritérium zohledňuje 
možnost instalace výměníku a přístupnost pro 
údržbu a čištění výměníku. Data byla získána 
z GIS stokového systému pilotního povodí. 

Počet paralelních modulů výměníku. Po-
čet paralelních modulů výměníku, které je 
možno do určité stoky instalovat, je závislý 
na minimální denní výšce hladiny protéka-
jící odpadní vody Hmin a na dimenzi potrubí 
(tab.  2). Potřebné informace byly získány ze simulačního modelu 
kalibrovaného na bezdeštné průtoky. 

Hydraulické podmínky. Výměníky nesmí významně snižovat 
hydraulickou kapacitu stoky a nesmí být instalovány v přetížených 
stokách. Analýza stokového systému pilotního povodí byla provedena 
pomocí původního simulačního modelu kalibrovaného na dešťové 
průtoky 10leté dešťové řady. 

Biofilm. Biofilm, kterým zarůstá teplo směnná plocha výměníku, 
vede ke snížení účinnosti přenosu tepla až o 50 % [8]. To má eko-
nomické důsledky, protože je buď nutno navrhnout větší plochu 
výměníku jako kompenzaci, nebo je nutno výměník pravidelně čistit. 
V jednotné kanalizaci dochází k (částečnému) odplavení biofilmu 
během zvýšených průtoků za deště. Riziko 
tvorby většího množství biofilmu bylo ori-
entačně zjišťováno nepřímo přes rychlost 
proudění ve stoce. Jako kritérium udržování 
účinnosti přenosu tepla na cca 80 % bylo dle 
[10] stanoveno překročení rychlosti 1 m.s-1 
po dobu delší než 20 minut s četností 1x za 
tři týdny (p=17). Analýza stokového systému 
pilotního povodí byla provedena pomocí pů-
vodního simulačního modelu kalibrovaného 
na dešťové průtoky 10leté dešťové řady.

Klasifikace. Číselné hodnoty kritérií a klasi-
fikace vhodnosti stok pro instalaci výměníku 
jsou v tab. 3. Hraniční hodnota dostupného 
tepla 100 kW je založena na ekonomické 
rentabilitě [6]. Celkové vyhodnocení je dáno 
nejhorší hodnotou jednotlivých kritérií (kro-
mě kritéria biofilmu, které není diskriminační 
a slouží jen jako upozornění na možné zvý-
šení nákladů).
Monitoring v pilotním povodí

Pilotním povodím je Hradec Králové (90 000 obyvatel), který je 
odvodněn jednotnou kanalizací s osmi kmenovými stokami (A, 1A, 
B, 1C, C, D, E a F) zaústěnými do přivaděče na ČOV. Celková délka 
stok je 497 km.

V pilotním povodí byl proveden roční monitoring (02/2013 až 
02/2014) průtoků odpadní vody, teplot odpadní vody a vzduchu 
a srážek. Přehledné schéma monitoringu je na obr. 5. Měření průtoků 
bylo instalováno v 7 uzávěrných profilech kmenových stok, teplotní 
charakteristiky odpadní vody v 9 profilech (2x bez měření průtoků 
v dílčím povodí kmenové stoky B), měření srážek a teplot vzduchu ve 
dvou profilech. Měření všech charakteristik bylo prováděno v časo-
vém kroku 6 minut s výjimkou teplot vzduchu (krok 1 hodina) a srážek 
(při dešti krok 1 minuta). Obsluha a údržba přístrojů byla prováděna 
v intervalu cca 1x za 3 týdny.
Rekalibrace modelu

Srážko-odtokový simulační model stokové sítě vytvořený v r. 2005 
pro účely Generelu odvodnění v DHI software MIKE URBAN 2012 
byl původně kalibrován především se zřetelem na průtoky za deště. 
Rekalibrace modelu pro bezdeštné průtoky byla provedena na základě 
údajů získaných monitoringem průtokových charakteristik.

Výsledky
Vhodné stoky pro instalaci výměníku podle jednotlivých kritérií

Vyhodnocení vhodnosti stok pro instalace tepelných výměníků 
v pilotním povodí podle jednotlivých kritérií je shrnuto v tab. 4. Hyd-
raulické podmínky byly vyhodnocovány jen pro stoky s dostupným 
teplem ≥ 100 kW a nikde nebyly limitujícím faktorem. Jako nejpřísnější 
kritérium z vyhodnocení vyšlo dostupné teplo, jako nejmírnější průměr 
stoky. Z praktických důvodů se proto doporučuje začít vyhodnocování 
buď od nejpřísnějšího kritéria, nebo od toho, které se vyhodnocuje nej-
snáze, a potom pokračovat vyhodnocením ostatních kritérií. 

Orientační kritérium odplavování biofilmu za deště bylo překročeno 
ve 12 úsecích stokové sítě o celkové délce 461 m, avšak po detailnější 
analýze dat se ukázalo, že k překročení nedochází v topné sezóně. 
Riziko tvorby většího množství biofilmu se tedy vyskytuje v topném 
období u všech stok, kde by mohly být instalovány výměníky. Pokud 
by však byly výměníky využívány i pro chlazení v létě, četnost čištění 
teplosměnné plochy by mohla být snížena. 

A 1A B C 1C D E

Q Průměr (l.s-1) 60 26 58 61 27 65 31

T1

Průměr (oC) 12,9 13,4 12,1 14,8 13,7 14,1 13,8

dolní hranice intervalu spolehlivosti 95 % (oC) 7,6 9,9 8,6 10,3 8,9 10,9 9,6

Tab. 1. Statisticky vyhodnocená data z monitoringu průtoků (Q) a teplot (T1) v uzávěrných 
profilech kmenových stok v pilotním povodí 

Průměr 
kruhové stoky 

(mm)

Počet paralelních modelů výměníku

0 1 2 4

Rozsah minimálních denních výšek hladiny vody (mm)

800 < 50 50–266 267–511 >   51

1 000 < 45 45–223 224–451 > 451

1 200 < 43 43–193 194–397 > 397

1 500 < 40 40–162 163–335 > 335

2 000 < 37 37–129 130–265 > 265

Tab. 2. Počet paralelních modulů výměníku pro různé rozsahy mini-
málních denních výšek hladiny vody v kruhových stokách 

Kritérium
Klasifikace vhodnosti stok

nevhodné částečně vhodné vhodné

Teoreticky dostupný tepelný výkon (kW) < 100 --- ≥ 100

Průměr stoky (mm) < 800 800–1200 > 1200

Paralelní moduly (počet) 0 1 > 1

Snížení hydraulické kapacity (%) > 5% --- ≤ 5%

Tlakové proudění (četnost) > 1 za 2 roky --- ≤ 1 za 2 roky

Tab. 3. Kritéria vhodnosti stok pro instalaci výměníku

Obr. 5. Situační mapa monitoringu v pilotním povodí Hradec Krá-
lové

Klasifikace vhod-
nosti

Teoreticky dostupné teplo Průměr stoky Paralelní moduly

Počet stok Délka (m) Počet stok Délka (m) Počet stok Délka (m)

Vhodné 182 10 742 293 17 920 25 1 851

Částečně vhodné --- --- 611 37 597 460 24 597

Tab. 4. Klasifikace vhodnosti stok v pilotním povodí pro instalaci tepelných výměníků podle 
jednotlivých kritérií 
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Vhodné stoky pro instalaci výměníku 
podle kombinace kritérií

Celkové vyhodnocení stok v pilotním po-
vodí pro kombinaci kritérií je zobrazeno na 
obr. 6. Celková délka úseků vhodných pro 
instalaci tepelných výměníků je 642 m, délka 
částečně vhodných úseků je 8 645 m. Nej-
vhodnější je instalovat výměníky ve spodních 
částech kmenových stok B, C a D.

Závěry
Představený postup posuzování vhodnosti 

stok pro instalaci výměníku tepla je obecně 
použitelný, avšak v případě jiných typů 
výměníku nebo jiných klimatických a ekono-
mických podmínek musí být hodnoty kritérií 
vhodnosti příslušně upraveny.

Teplotní a průtokové charakteristiky použi-
té pro identifikaci vhodnosti jednotlivých stok 
obsahují určité nejistoty, protože monitoring 
i kalibrace simulačního modelu byly provede-
ny pouze v uzávěrných profilech kmenových 
stok. Před každým zamýšleným projektem 
instalace tepelného výměníku do stoky by 
proto měl být proveden sezónní monitoring 
teplot a průtoků v místě instalace a jejich 
statistické vyhodnocení.

V rámci projektu bude provedeno vyhod-
nocení realizovatelného potenciálu stokové 
sítě pilotního povodí pro získávání tepla z odpadní vody, které bude 
zohledňovat informace o možných odběratelích tepla (v závislosti 
na vzdálenosti od stoky a potřebě energie), ekonomickou návratnost 
a okrajové podmínky dané především přípustným snížením teploty 
odpadní vody vzhledem k účinnosti a nákladům čištění odpadních 
vod. 

Vyvinutý tepelný výměník bude instalován na dvou lokalitách v pi-
lotním povodí a bude testován jeho provoz a různé způsoby údržby 
za účelem minimalizace nárostů biofilmu (včetně toho, do jaké míry 
je v jednotné kanalizaci biofilm odplavován za dešťových událostí).

Poděkování: Projekt č. TA03020600 „Získávání tepelné energie 
z odpadní vody v kanalizačních sítích (enKAN)“ je řešen s finanční 
podporou TA ČR. Tepelný výměník je vyvíjen ve spolupráci s firmou 
ATEKO, a.s. Simulační model poskytly Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s., a monitoring umožnila Královéhradecká provozní, a. s.
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Development of heat exchangers for the energy recovery from 
the wastewater in the sewer system and selection of suitable 
installation sites (Stránský, D.; Kabelková, I,; Jelínek, M.; 
Bareš, V., Šťastná, G.)

Abstract
A modular plate in-sewer heat exchanger made of stainless steel 

was developed to enable heat recovery from the wastewater in the 
sewer system. Suitability criteria for its installation were specified 
(theoretically available heat, sewer diameter, number of the heat 
exchanger parallel modules in the sewer cross-section, hydraulic 
conditions, risk of increased fouling) in order to classify sewers as 
suitable, party suitable and unsuitable. The approach was applied in 
a pilot catchment of Hradec Kralove. The total length of the reaches 
suitable for installation of the heat exchangers is 642 m, that of the 
partly suitable reaches is 8,645 m.

Key words
heat exchanger – wastewater – suitability criteria – theoretically 
available heat – monitoring – simulation model
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Optimalizácia čerpacích 
staníc splaškovej stokovej 
siete
Lukáš Chabaľ, Štefan Stanko

Abstrakt
Príspevok je zameraný na spôsoby odkanalizovania obcí situo-

vaných v rovinatom území, kde je potrebné budovať veľký počet 
čerpacích staníc (ČS). Problémy nastávajú pri niekoľkonásobnom 
sériovom, paralelnom alebo kombinovanom zapojení ČS. Spotre-
ba energie tvorí často najväčšiu nákladovú položkou celkových 
nákladov generovaných počas životného cyklu čerpadla. Náklady 
na energiu môžu dominovať ostatným nákladom, hlavne ak je čer-
padlo v chode viac ako 2000 hodín za rok. Existuje veľký technický 
a ekonomický potenciál úspor energie pri čerpaní splaškových vôd. 
V praxi sa môžeme veľmi často stretnúť s predimenzovaním čerpa-
diel. Tieto a ďalšie skutočnosti vedú k zvýšeniu spotreby elektrickej 
energie. Veľkým problémom v súčasnosti pri prevádzke delených 
stokových sietí je infiltrácia dažďových vôd. Množstvo dažďových 
vôd v kanalizačných ČS ovplyvňuje v značnej miere čerpanie odpa-
dových vôd (OV), čo sa prejavuje zvýšením nákladov na prevádzku 
ČS. Optimalizácia prevádzky ČS je v značnej miere založená na 
matematickom modelovaní kanalizačného systému splaškových od-
padových vôd, implementovaného v rovinatom území obce Ivanka 
pri Dunaji, kde vyššie uvedené problémy v odvádzaní odpadových 
vôd už dlhší čas spôsobujú nemalé prevádzkové problémy, čo má 
za následok zvýšenie prevádzkových nákladov a neefektívny vý-
kon systému ako celku. Systém je v dôsledku enormnej výstavby 
rodinných domov neprimerane zaťažovaný aj vodami, ktoré zaťa-
žujú systém v čase dažďa, vzhľadom na to, že disciplína majiteľov 
nehnuteľností v zmysle napojenia spevnených plôch na kanalizáciu 
nie je dodržiavaná. Tieto plochy sú aj napriek zákazu pripojenia 
mnohokrát zvedené práve do systému splaškovej kanalizácie. Iden-
tifikácia takýchto napojení je problematická vzhľadom na vlastnícke 
práva majiteľov nehnuteľností a takéto napojenia nielenže zhoršujú 
kvalitu odpadovej vody, ale implikujú zvýšené prevádzkové náklady 
na čerpanie a znižujú životnosť systému ako celku. Matematickým 
modelovaním bolo preukázané, že pri využití informačných tech-
nológii môžeme zefektívniť prevádzku už jestvujúcich sietí alebo 
navrhnúť nový systém odvádzania a prečerpávania odpadových vôd.

Kľúčové slova
splašková odpadová voda – kanalizačná čerpacia stanica – infiltrácia 
dažďových vôd

Úvod
V súčasnosti sa stretávame s návrhmi na odkanalizovanie veľkých 

aglomerácií a odvedením odpadových vôd (OV) do jednej ústrednej 
čistiarne odpadových vôd (ÚČOV). V prípade, že sa jedná o čisto gra-
vitačnú kanalizáciu, môžeme hovoriť o výhodnom riešení, avšak ak je 
potrebné OV prečerpávať pomocou množstva prečerpávacích staníc, 
môžeme sa stretnúť s množstvom problémov pri návrhu alebo prevádz-
ke. Stokové siete sú nedeliteľnou súčasťou vybavenosti všetkých sídlisk, 
obytných celkov a iných urbanistických zoskupení. V súčasnosti sa 
problematika znečistenia vôd dostáva do pozornosti. V minulosti mali 
stokové siete iba funkciu odvodnenia komunikácií, dnes je potrebné sto-
kovými sieťami riešiť komplexné odvodnenie urbanizovaného územia 
ako celku, odkanalizovanie bytov, občianskej vybavenosti a závodov.

Hospodárnosť a technická účelnosť stokových sieti je závislá aj od 
charakteru oblasti, v ktorej sa nachádza. V súčasnej dobe sa preferuje 
výstavba delenej splaškovej siete pred jednotnou. Delená kanalizácia 
má oproti jednotnej niekoľko výhod, a to, že je finančne menej náročná 
a nemusia sa na nej budovať odľahčovacie komory, z ktorých spolu 
s dažďovými vodami odtekajú do vodných tokov aj nečistoty z kanali-
zácie. Najmä v rovinatých územiach je potrebné budovať veľký počet 
čerpacích staníc. Problémy nastávajú pri niekoľkonásobnom sériovom, 
paralelnom alebo kombinovanom zapojení čerpacích staníc. Doteraz 
prevládal názor, že je potrebné dimenzovať čerpacie stanice vždy 

na maximálne množstvo odpadových vôd. Tento názor je správny 
s pohľadu bezpečnosti návrhu. Čo sa týka ekonomickej stránky, je 
tento názor nehospodárny pri investičných a prevádzkových nákla-
doch. Veľkým problémom pri prevádzke delených stokových sietí je 
infiltrácia dažďových vôd. Pri nelineárnom priebehu klimatických 
procesov v prírode, kedy sa výskyt extrémnych udalostí vyskytuje 
čoraz intenzívnejšie, je riešenie daného problému na mieste. Dažďová 
voda sa môže infiltrovať cez netesnosti spojov potrubí a cez otvory 
poklopov do šácht. Netesnosti môžu vzniknúť použitím nekvalitných 
materiálov pri výstavbe siete, pri nedodržaní odborných pracovných 
postupov alebo pri neodbornom napájaní kanalizačných prípojok 
na stoku obyvateľmi. Množstvo dažďových vôd v kanalizačných ČS 
ovplyvňuje v značnej miere čerpanie OV, čo sa prejavuje vo zvýšených 
nákladoch na prevádzku ČS.

Prevádzka ČS sa v dnešnej dobe nezaobíde bez využitia výpočto-
vých technológií. Pre lepšie pochopenie činnosti sústavy ČS je nutné 
disponovať dátami, ktoré sa podľa ich významu spracujú a využijú 
na vyriešenie daného problému. Prvým dôležitým krokom je správny 
návrh systému, inštalácia a nakoniec jeho prevádzka. 

Čo očakávame od optimalizácie?
Optimalizácia je proces výberu z realizovateľných postupov, ktorý 

vedie k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku. Nie všetky pokusy op-
timalizovania vedú k úspechu. Ovplyvňuje ich množstvo faktorov. 
Najčastejšie nemôžeme uskutočniť tie postupy, ktoré vedú k najlepším 
výsledkom, pretože môžeme mať nekompletné alebo nesprávne infor-
mácie o tom, ako sa jednotlivé postupy navzájom ovplyvňujú. Môže 
existovať také veľké množstvo postupov, že nie je možné ich všetky 
vyhodnotiť. V 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia začali 
projektanti, majitelia a prevádzkovatelia vodárenských spoločností 
zisťovať, že jestvuje možnosť optimalizácie pri odvádzaní a zneškod-
ňovaní OV. Optimalizáciou je možné znížiť investičné náklady pri 
rozširovaní kanalizačnej siete, zlepšiť kvalitu produkcie odpadových 
vôd, znížiť náklady na energie, na ich odvádzanie a ďalšie prevádz-
kové požiadavky. Za posledných 20 rokov sa koncept optimalizácie 
odvádzania a zneškodňovania OV postupne vyvinul z jednoduchej 
štúdie cez množstvo procesov neustáleho zlepšovania až po tzv. pre-
vádzkovú filozofiu, ktorá by mala byť presadzovaná prevádzkovými 
spoločnosťami vo všetkých smeroch. Rovnaký prístup môže byť pou-
žitý pre optimalizáciu dodávky pitnej vody alebo iných infraštruktúr 
a tiež môžu byť použité rôzne techniky [3].

Stručný technický popis záujmového územia
Obec Ivanka pri Dunaji (obr. 1) sa nachádza východným smerom od 

Bratislavy. Celkový počet obyvateľov je 5 531, z toho v súčasnosti je 
napojených 2 910. Pri simuláciách sa uvažovalo s napojením všetkých 
obyvateľov. Územie obce je rovinaté s miernymi terénnymi vlnami. 
Konfigurácia terénu mierne gravituje v Ivanke pri Dunaji k tokom 
Šúrsky kanál, Biela a Ľadová voda. Odkanalizovanie obcí je riešené 
delenou splaškovou kanalizáciou. Dažďové a akékoľvek iné vody sa 
likvidujú priamo pri zdroji a sú zo stokovej siete splaškovej kanalizácie 
jednoznačne vylúčené.

Obr. 1. Situácia splaškovej kanalizačnej siete obce Ivanka pri Dunaji
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Hlavným recipientom územia obce Ivanka pri Dunaji je Šúrsky ka-
nál – umelo vybudovaný tok s funkciou záchytného kanála. Ostatnými 
tokmi tohto povodia sú toky Ľadová voda a Biela Voda. Vodnatosť 
oboch tokov je závislá od manipulácie na odberných objektoch so 
Šúrským kanálom. Tieto toky pretekajú alebo ovplyvňujú hydrológiu 
obce Ivanka pri Dunaji. Toky v katastri obce sú upravené. Vzhľadom 
na charakter kanalizácie v obci sa toky a kanalizácia vzájomne neo-
vplyvňujú a tieto toky neohrozujú obec Ivanka pri Dunaji a ani objekty 
a zariadenia na verejnej kanalizácii obce. V katastri obce Ivanka pri 
Dunaji nie je v súčasnosti v prevádzke žiadny veľký priemyselný 
podnik. Na území obce sa nachádzajú iba drobné prevádzky, reštau-
rácie, kaviarne, ďalej obchody, úrady, školy a zdravotnícke zariadenia. 
Odpadové vody produkované v týchto zariadeniach majú charakter 
komunálnych odpadových vôd.

Technologický proces odkanalizovania obce Ivanka pri Dunaji 
pozostáva z týchto činností:
• sústreďovanie OV cez domové prípojky do stokovej siete,
• doprava OV gravitačným potrubím do ČS,
• prečerpávanie OV systémom ČS do ÚČOV Bratislava Vrakuňa.

Odpadové vody produkované na jednotlivých nehnuteľnostiach 
sú domovými kanalizačnými prípojkami privedené do gravitačnej 
kanalizácie uloženej v chodníkoch, cestách alebo zelených pásoch 
pozdĺž nehnuteľností. Profily domových prípojok sú DN 150 alebo 
DN 200 PVC, stokovej siete od DN 300 do DN 600. Prevažná časť 
vybudovaného gravitačného stokového systému v obci je profilu DN 
300, min. sklonu 3,5 ‰. Na zberačoch sú vybudované prečerpávacie 
stanice, ktoré slúžia na prečerpávanie OV do vyššie položených stôk. 
Na zberači A sú v súčasnosti funkčné tri ČS. Na zberači B je jedna 
ČS, na zberači D sú dve ČS.  Na stoke E sa nachádzajú štyri ČS a na 
stokovom systéme F sa nachádza jedna ČS. Zberačom A sú splaškové 
odpadové vody odvádzané do juhozápadnej časti obce k Šúrskemu 
kanálu. Tu je vybudovaná ČS, z ktorej sú splaškové vody prečerpáva-
né cez výtlačné potrubie DN 600, dĺžka 4 673 m do ÚČOV Vrakuňa. 
V areáli ÚČOV je vybudovaný otvorený merný objekt, v ktorom je 
merané množstvo OV odvedených na čistenie na ÚČOV. V mernom 
objekte je zároveň možný aj odber vzoriek vody privádzanej z Ivanky 
pri Dunaji na čistiareň.

Verejná kanalizácia je naprojektovaná a z časti vybudovaná na 
celkový počet obyvateľov podľa schváleného územného plánu v čase 
spracovania projektovej dokumentácie v rokoch 1995–1996. 

Množstvo odpadových vôd:
•	 v súčasnosti – Q = 436,5 m3.d-1 = 5,1 l.s-1 (q = 0,15 m3.(os.d-1))
•	 výhľad – Q = 829,6 m3.d-1 = 9,6 l.s-1 (q = 0,15 m3.(os.d-1)).

Modelovanie prevádzky kanalizačných čerpacích staníc
V dnešnej praxi je už namieste taký prístup projektovania, v ktorom 

sa prihliada nielen na bezpečnosť prevádzky stokovej siete, ale aj na 
efektívnosť návrhu. Je zrejmé, že klasickými návrhovými metódami sa 

takáto efektívnosť posúdiť nedá. Jednou z možností posúdenia návrhu 
projektanta je numerická simulácia práce stokovej siete, pri ktorej 
sa posúdi činnosť stokového systému v bežných alebo extrémnych 
podmienkach. 

Do úvahy treba vziať aj metódy posudzovania a diagnostiky dele-
ných stokových sietí pri ich rekonštrukciách. Na Slovensku doposiaľ 
metodika posudzovania nie je detailne prepracovaná, najmä z hľadiska 
diagnostiky kritických miest na stokovej sieti. Model odtoku splaško-
vých vôd v delenej stokovej sieti by mal byť v tom smere prínosom pre 
prax, najmä pri riešení zložitých štruktúr delených stokových sietí, 
ako sú napr. skupinové kanalizácie, niekoľkonásobné prečerpávanie 
viacerými čerpacími stanicami na jednom zberači a pod.

Všeobecne známe a používané matematické modely stokových 
sietí spravidla nie sú prispôsobené na to, aby mohli simulovať odtok 
dažďových vôd v delenej stokovej sieti. Je to spôsobené zrejme tým, že 
tieto modely sú určené na simuláciu zrážkového odtoku v jednotných 
stokových sieťach. Dažďové prietoky sú spravidla podstatne väčšie 
ako bezdažďové – splaškové, takže ich možno v priebehu výpočtu 
simulácie zanedbať. To isté platí aj pri simulácií činnosti ČS, kde 
návrhové prietoky na jednotnej stokovej sieti sú podstatne väčšie ako 
na delených stokových sieťach.

V dobe zvyšujúcich sa cien energie pri preprave tekutín, je na mieste 
uvažovať efektívne. Na zahraničnom trhu sú k dispozícií softvéry, 
ktoré nám napomáhajú zladiť systém čerpania tak, aby sa zabránilo 
príliš veľkým výdavkom, či už pri obstarávaní, výstavbe, prevádzke 
alebo údržbe siete.

Tvorba strategického matematického modelu delenej splaškovej 
kanalizačnej siete v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
(BVS) bola realizovaná v simulačnom softvérovom programe Mike 
Urban. Výsledkom tvorby modelu je výpočtový simulačný model 
kanalizačnej siete obsahujúci potrubné vedenia načítané z Geogra-
fického informačného systému (GIS) a objekty kanalizačných ČS. 
Výsledný model je nakalibrovaný podľa údajov získaných z centrál-
neho technologického dispečingu (CTD), akými sú údaje o priebehu 
hladín v jednotlivých ČS, prítokoch a odberoch.

Pri zostavovaní matematického modelu bolo postupované nasle-
dovne:
•	 charakterizácia problémov, dopytov, ktoré má model vyriešiť,
•	 zadefinovanie reálnych prvkov kanalizačnej siete v podmienkach, 

s ktorými dokáže matematický model pracovať,
•	 charakterizovaním prevádzky systému počas skúmaných časových 

periód,
•	 kalibrovaním modelu na základe údajov z CTD,
•	 spustenie výpočtu matematického modelu a vyriešenie vyššie spo-

menutých dopytov.
Matematický model kanalizačnej siete v Ivanke pri Dunaji svojou 

schematizáciou a podrobnosťou umožní prevádzke v budúcnosti 
urýchlene reagovať na problémy, ku ktorým môže dôjsť. 

Obr. 2. Zatopenie gravitačného úseku pred ČS 11, počas suchého obdobia a pri výpadku el. prúdu na celej sieti
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Modelovanie siete pri neštandardných javoch
Stav: Výpadok elektrického prúdu

Ide o posúdenie neštandardného stavu – pri výpadku elektrického 
prúdu. Otázkou je: za aký čas nastane kolaps systému pri výpadku 
všetkých ČS v obci a za aký pri výpadku všetkých okrem ČS 5. Tento 
údaj je veľmi dôležitý pre prevádzku, ktorá v podobných situáciách 
musí reagovať rýchlo, aby sa predišlo škodám na majetkoch. Pri tejto 
simulácii bolo uvažované iba so splaškovými OV, čiže bezdažďový 
stav. Simulačný čas bol nastavený na 7 dní prevádzky, pričom bolo 
uvažované s 5 pracovnými dňami a 2 víkendovými dňami. Pre každý 
typ bola použitá samostatná krivka dennej nerovnomernosti splaško-
vého odtoku počas dňa. Zámerom nastavenia takýchto stavov bolo 
porovnať súčinnosť celého systému v krajných situáciách a zistiť, či 
nastáva časový posun pri vytápaní územia. ČS 5 je zo strategického 
a geografického hľadiska najdôležitejšia, keďže prečerpáva všetky OV 
do ÚČOV. V ČS 5 ako jedinej ČS je osadený záložný diesel agregát. 
Podľa prevádzky nastali aj také prípady, keď pri výpadku el. energie 
záložný zdroj zlyhal a bolo vytopených niekoľko domácností. Pri 
nastavení simulácie na jestvujúci stav, bez porúch ČS a výpadkov 
elektrického prúdu, model nevykazoval žiadne problémy. Čerpadlá 
bez problémov odčerpávali splašky a nenastalo spätné vzdutie OV 
v gravitačných častiach potrubí. Stoková sieť sa javila ako mierne 
predimenzovaná, lebo bola projektovaná na výhľadové stavy, ktoré 
nie sú momentálne naplnené.

Časy simulácií začínali časom 00:00 hod. 19. 5. 2014. Po spustení 
simulácie prvého stavu nastalo vytápanie koncových, čiže najvyššie 
položených šachiet v obci. Tieto stavy sa začali prejavovať najskôr až 
po 8 hodinách simulácie, ako pri ČS 16. Pri ČS 10 nastal tento stav 
až po 4 dňoch simulácie odstávky čerpadiel. Ako problematické sa 
ukázali gravitačné úseky pred ČS 7, ČS 10, ČS 11 a ČS 16. Ako prvá 
bola zahltená stoka pred ČS 16. Výron OV nad terén nastal 19. 5. 2014 
o 8:21 hod. Ďalej nasledovala ČS 7 s časom 19:17 hod. Zatopenie 
ČS 11 (obr. 2) nastalo v zapätí o 19:38 hod. ČS 10 bola zatopená ako 
posledná až po 4 dňoch simulácie 23. 5. 2014 v čase o 01:38 hod., čo 
bolo spôsobené nízkou hustotou osídlenia v danom povodí. Keďže 
sú hlavné vetvy siete dimenzované na väčšie počty ekvivalentných 
obyvateľov, v týchto oblastiach siete nedochádzalo aj vzhľadom 
k spádovým pomerom ani počas takej dlhej simulácie, ako je týždeň, 
k úplnému zaplneniu priemerov kanalizácie.

Zo simulácie však vyplýva, že sieť je dostatočne kapacitne navrhnu-
tá na cca 8 a pol hodiny pri výpadku elektrického prúdu a nečinnosti 
ČS. Tento čas môže postačovať v prípade, že čerpadlá do uvedeného 
času opäť nabehnú. Z prevádzkového hľadiska je preto dôležité moni-
torovať práve okrajové oblasti siete a tiež koncové ČS, kde dochádza 
k vyplavovaniu šachiet. Z uvedeného vyplýva, že prevádzka musí do 
8 hodín od výpadku prúdu zabezpečiť odvoz OV pomocou fekálneho 
voza najprv z ČS 16, ČS 11 a ČS 7. Ostatné ČS dokážu akumulovať 
OV aj niekoľko dní.

Nežiadúci stav: Nelegálne zaústenia zvodov zo striech 
do splaškovej kanalizácie

V ďalšom kroku simulácii sa upriamila pozornosť na nelegálne 
zaústené zvody zo striech. Vzhľadom na nedostatočné riešenie od-
vádzania dažďových vôd v obci sú majitelia nehnuteľností častokrát 
nútení tieto vody odvádzať do splaškovej kanalizácie. Obyvatelia tak 
konajú v rozpore so zmluvou o pripojení na verejnú kanalizáciu. Na-
stalo viacero prípadov, že si obyvatelia zaústili strešné zvody priamo 
do kanalizačnej domovej prípojky už pri výstavbe rodinného domu, 
buď priamo, alebo cez prepadovú hranu zo vsakovacích nádrží. Oby-
vatelia si však neuvedomujú, že prítok dažďových vôd z niekoľkých 
striech môže byť rovnako veľký ako navrhovaná kapacita niektorých 
ČS. Preto sa počas dažďov stáva, že sa zmiešané OV spätne vzdúvajú 
v potrubiach a dokonca sa vylievajú, buď na terén, alebo do nižšie 
položených domových prípojok.

Prevádzkovateľ sa môže proti takýmto prípadom brániť nasledovne:
•	 Finančne náročné, ale trvalé riešenie, a to vybudovaním dažďovej 

časti kanalizácie, alebo vybudovaním akumulačnej „dažďovej“ 
nádrže v blízkosti niektorej ČS, kde by sa zmiešané vody počas 
dažďov akumulovali a následne, po skončení zrážok, prečerpávali 
späť do systému.

•	 Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možných finančných pokutách. 
Dymové skúšky spolu s kamerovými vedia hodnoverne preukázať, 
kto je „načierno“ napojený. V záujme obecného zastupiteľstva 
a prevádzkovateľa kanalizácie by malo byť prioritou potvrdiť takéto 
podozrenia.

•	 Nedovoliť kolaudáciu žiadnej novej oblasti bez vyriešeného a od-

skúšaného systému odvádzania dažďových vôd, napriek tomu, že 
samotná novopostavená splašková kanalizácia bude reálne skolau-
dovaná.
Pre určenie pomeru množstva splaškových vôd produkovaných 

obyvateľstvom a množstvom dažďového odtoku, ktoré sa dostanú 
do kanalizácie cez „načierno“ zaústené strechy, bolo nutné vytvoriť 
vzorový hektár (obr. 3), ktorý reprezentuje hustotu zástavby v obci. 

Pre výpočet návrhového dažďového prietoku sme použili Bartoško-
vú metódu. Odporúča sa ju použiť v prípade, ak doba odtoku je dlhšia 
ako 15 min. Bartošková metóda je modifikáciou racionálnej metódy.

Na simulovanie týchto stavov bol použitý 15-min. blokový dážď 
s periodicitou 0,5 pre územie Bratislavy, ktorý bol následne plošne 
rozdelený na simulované územie cez jednotlivé povodia čerpacích 
staníc. Simulácia prebehla v troch variantoch s podielom 10 %, 15 % 
a 30 % zaústením striech z celkovej plochy záujmového územia obce. 
V rámci jednotlivých simulácii nelegálnych pripojení dochádzalo 
k významným prevádzkovým stavom. 

Pri jednotlivých alternatívach sme sa zamerali na mieru zatopenia 
jednotlivých, najmä okrajových (vyššie položených) častí kanalizačnej 
siete. V týchto miestach je podľa pozdĺžnych profilov sieť uložená 
v menšej hĺbke, kde bol predpoklad, že dôjde najskôr k zatápaniu šácht 
a tým aj k zmene gravitačného prúdenia v sieti na tlakové. Posudzo-
vané boli iba čerpacie stanice, pri ktorých sa preukázal najväčší vplyv 
zrážkového odtoku zo striech, a to ČS 16, ČS 11, ČS 1, ČS 7 a ČS 5. 
Charakteristické krivky čerpadiel v ČS 2 bolo nutné upraviť na cca 
dvojnásobný výkon. Bolo to zapríčinené tým, že čerpacia stanica od 
začiatku simulácie pri 10 % zaústených striech vykazovala poruchu 
pri čerpaní a program zastavil simuláciu. Po zvýšení výkonu čerpa-
diel už poruchu nevykazovala. Z tohto dôvodu nebola posudzovaná 
v rámci simulácie dažďového odtoku zo striech. Dĺžka simulácie bola 
vo všetkých variantoch nastavená na 4 hodiny.

Na jednotlivých situáciách povodí môžeme vidieť miesta zvýrazne-
né modrou farbou, ktoré boli zaťažené odtokom zo striech (obr. 4, 5, 6). 
Miesta, resp. šachty, kde došlo počas simulácie k výronu zmiešaných 
OV nad terén, sú vyznačené červenou farbou.

Všetky tri alternatívy preukázali nebezpečenstvo zaústenia dažďo-
vých zvodov do delenej splaškovej kanalizácie. V krajných, najvyššie 
položených bodoch kanalizácie dochádzalo k zatápaniu územia, pri-
čom bolo potvrdené, že čím väčší podiel zaústenia, tým má výrazný 
vplyv ako na veľkosť zatopeného územia, tak aj na rýchlosť zatopenia. 
Už pri prvej alternatíve dochádzalo k tlakovému prúdeniu v úsekoch 
gravitačnej kanalizácie, čo má nepriaznivý vplyv ako na prevádzku, 
tak aj na životnosť jednotlivých potrubí a spojov. Najnepriaznivejšia 
sa ukázala alternatíva pri 30% zaústení zvodov, pri ktorej prichádzalo 
k tlakovému prúdeniu a spätnému vzdutiu skoro na 95 % siete, aj keď 
nedochádzalo k vytápaniu šácht na tak veľkom území siete, ako bolo 
predpokladané.

Stav: Osadenie frekvenčných meničov na jestvujúce čerpadlá
Pri simulácii osadenia frekvenčných meničov do ČS bolo cieľom 

dokázať možnú úsporu pri prevádzkových nákladoch, či už pri 
úspore elektrickej energie pri chode čerpadiel, alebo pri predĺžení 
periód opráv a ich životnosti. Pre simuláciu bolo potrebné zmeniť 
charakteristické krivky jednotlivých čerpadiel, ktoré poskytuje každý 
výrobca. Je dôležité si uvedomiť, že rýchlosť otáčok sa neodporúča 
regulovať v celom rozsahu od 0 % do 100 %. Výrobcovia odporúčajú 

Obr. 3. Vzorový hektár
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čerpadlá regulovať v rozpätí od 70 % do 100 %. Preto simulácia pre-
behla s hodnotami 100 %, 85 % a 70 % charakteristickej účinnosti. 
Jednalo sa o čerpadlá Sigma 80 GFHU; ABS AFP 1035; ABS Piranha 
M26/2D; ABS Piranha M55-2D. Pre množstvo údajov a názornejšiu 
prezentáciu nasimulovaných výsledkov bola posudzovaná účinnosť 
jednotlivých čerpadiel iba počas jedného dňa, konkrétne utorok 
20. 5. 2014. Jednotlivé krivky bolo nutné preniesť do simulačného 
programu Mike Urban. Ako názornú ukážku uvádzame osadenie 
frekvenčného meniča v ČS 5 pre čerpadlo typu ABS AFP 1035. 
ČS 5 je koncová ČS, z ktorej sa čerpajú OV z celej obce do ÚČOV 
Vrakuňa v Bratislave.

Obr. 4. Simulácia zatopených šachiet pri 10% zaústení

Obr. 5. Simulácia zatopených šachiet pri 15% zaústení

Obr. 6. Simulácia zatopených šachiet pri 30% zaústení

Z grafického priebehu čerpania čerpadla ABS AFP 1035 (ČS 5) pri 
100% účinnosti môžeme vidieť, že čerpadlo sa v daný deň spustilo 
32-krát, pričom najdlhší čas čerpania bol 40 min., od 14:45 hod do 
15:25 hod. Maximálna hodnota prietoku čerpadla bola 0,032 m3.s-1, 
čo je 32,0 l.s-1 (obr. 8).

Z grafického priebehu čerpania pri 85 % účinnosti môžeme vidieť, 
že čerpadlo sa spustilo 29-krát, pričom najdlhší čas čerpania bol 
40 min., od 21:05 hod. do 21:45 hod. Maximálny prietok čerpadla bol 
0,03 m3.s-1, čo je 30,0 l. s-1 (obr. 9).

Pri 70 % účinnosti sa čerpadlo spustilo iba 26-krát. Najdlhší čas 
čerpania bol 50 min., od 21:00 do 21:50. Maximálna hodnota prie-
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AKTUALIZACE ODHADU 
HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR
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Souhrn
Článek podává stručnou informaci o nejdůležitějších výsled-

cích dosažených v souvislosti s řešením projektu Technologické 
agentury České republiky Podpora dlouhodobého plánování 
a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství 
v kontextu změn klimatu. Hydrologický model Bilan byl nakalib-
rován pro 130 povodí pokrývajících ČR s využitím pozorovaných 
dat a empirických vztahů. Vyhodnocena byla i spolehlivost dat. 
Byly vytvořeny dvě sady scénářů změny klimatu – na základě 
korekce systematických chyb byly zpracovány výstupy projektu 
ENSEMBLES a  na základě pokročilé přírůstkové metody pak 
simulace z  projektu CMIP5. Scénářové řady byly použity pro 
simulaci odtoku a  ostatních veličin podílejících se na hydro-
logické bilanci. Výsledky spolu s metodikou popisující postup 
modelování dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství 
jsou přístupné na webu rscn.vuv.cz.

1  Úvod
V  letech 2012–2014 zajišťoval Výzkumný ústav vodohospodář-

ský T. G. Masaryka ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým 
ústavem a akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
řešení projektu Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adap-
tačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn 
klimatu, který je spolufinancován Technologickou agenturou České 
republiky. Cílem projektu je tvorba metodiky zaměřené na korektní 
postup modelování dopadů změny klimatu v oblasti vodního hos-
podářství, zejména při plánování v  oblasti 
vod. Tato metodika byla certifikována Mini-
sterstvem zemědělství v létě 2014. Její znění 
je dostupné na webové prezentaci projektu.

Součástí řešení projektu je i  zajištění 
vybraných datových podkladů potřebných 
pro aplikaci metodiky. Konkrétně se jedná 
zejména o opravené simulace regionálních 
klimatických modelů a  vypočtené změny 
hydrometeorologických veličin v síti klima-
tických modelů a pro sadu vybraných povodí 
pokrývajících ČR. 

Cílem tohoto příspěvku je stručné předsta-
vení výsledků projektu, zejména těch, které 
jsou přístupné na webovém portálu. Násle-
duje přehledný popis sady povodí, kalibrace 

hydrologického modelu Bilan (kapitola 2) a scénářů změny klimatu 
(kapitola 3). Dále se věnujeme stručnému představení webového 
portálu obsahujícího informace a výsledky vytvořené během řešení 
projektu (kapitola 4). Na mnoha místech článku jsou uváděny pouze 
nejdůležitější poznatky, problematika je dokumentována podrobně 
na webu projektu (rscn.vuv.cz). 

2  Sada povodí
Za účelem posouzení změn hydrologické bilance bylo vybráno 

130 povodí a mezipovodí víceméně pokrývajících Českou republiku 
(obr. 1). V závislosti na dostupnosti pozorovaných řad byly hranice 
jednotlivých povodí a mezipovodí optimalizovány tak, aby zájmové 
jednotky měly řádově stejnou velikost a aby existovala pozorovaná 
data odtoků pro kalibraci hydrologického modelu Bilan. Zejména 
při výpočtu odtoku z mezipovodí, kde se odtok odvozuje z rozdílů 
odtoků jednotlivých dílčích povodí, byla dostupnost dat značně 
limitujícím faktorem. 

Za účelem kalibrace modelu Bilan byly shromážděny dostupné 
měsíční časové řady pozorovaných srážek a teploty pro plochy 130 
zvolených povodí. Dále byly odvozeny odtokové řady pro uzávěrové 
profily jednotlivých povodí. Pro 68 povodí jsou k dispozici časové 
řady průtoků pro celé období, 98 povodí má řadu aspoň 40 let, 109 
povodí aspoň 30 let, 118 povodí aspoň 20 let a 124 povodí apoň 10 
let. Pro tři povodí (DBCN 153200, 169000, 205000) nebyla k dispozici 
žádná použitelná data. Jelikož se nejedná ve všech případech o uza-
vřená povodí, ale spíše úseky vodních toků, je výpočet odtoku často 
problematický – v důsledku nepřesností a chyb měření vycházejí při 
odčítání průtoků pro jednotlivá dílčí povodí v některých měsících 
záporné průtoky. Pro 88 povodí se v  řadách záporné průtoky ne-
vyskytovaly, pro 115 povodí byl podíl záporných průtoků do 10 %. 

Příčinou výskytu záporných hodnot v  jednotlivých případech 
a systematických chyb při odvození odtoku z mezipovodí obecně 
je částečně doba postupu mezi jednotlivými profily a  případné 
užívání vod. Velkou měrou se však na velikosti systematické chyby 
může podílet nepřesnost měření průtoku v odečítaných profilech. 
Podrobný rozbor těchto chyb za zjednodušených předpokladů 
předkládá Kašpárek (1989). Podstatné je, že pokud se velikost 
odečítaných povodí při výpočtu odtoku z mezipovodí příliš neliší, 
tj. plocha mezipovodí je ve srovnání s horním povodím malá, může 
vliv systematické chyby měření při výpočtu odtoku z mezipovodí 
dosahovat mnoha desítek procent. 

Obr. 1. Vybraná sada povodí (vlevo) a jejich rozloha (vpravo)
Fig. 1. Selected catchments (left) and their area (right)
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Kalibrace probíhala pomocí prostředků modelu Bilan, tj. jednou 
ze dvou optimalizačních metod – gradientní metoda a diferenciální 
evoluce (Máca aj., 2013). Obě metody umožňují volbu optimalizač-
ního kritéria z kritérií standardně využívaných pro kalibraci hydrolo-
gických modelů (Nash-Sutcliffe – NSE, log NSE, střední kvadratická 
chyba – RMSE, střední absolutní chyba – MAE, střední relativní 
chyba – MAPE). Kvůli výskytu záporných hodnot byl optimalizační 
algoritmus modelu Bilan upraven tak, že umožňuje jednotlivým 
pozorováním přiřadit váhy, které se použijí pro výpočet optimalizač-
ního kritéria při kalibraci. Přiřazením nulových nebo záporných vah 
je tak možné zcela eliminovat vliv záporných hodnot na hodnotu 
optimalizačního kritéria, respektive výsledných parametrů. Pro řadu 
povodí byla využita i  možnost kalibrace se zohledněním odhadu 
základního odtoku. Odhad základního odtoku metodou klouzavých 
minim poskytl ČHMÚ.

Pro každé povodí byly testovány různé optimalizační metody, 
kriteriální funkce, kalibrační období atp. Pro povodí bez kvalitních 
dat byly použity sady parametrů přenesené z  blízkých povodí. 
V  řadě případů probíhala (vzhledem k  povaze dat) kalibrace 
spíš expertním odhadem než na základě striktní minimalizace/ 
/maximalizace optimalizačního kritéria. Výsledky kalibrace vyjád-
řené hodnotami kriteriálních funkcí nejsou na první pohled zcela 
uspokojivé. Nicméně povodí, která jsou zatížena menší chybou 
odhadu odtoku, vykazují zároveň přijatelné hodnoty kriteriálních 
funkcí. Naopak pro povodí s nespolehlivými daty indikují kritéria 
rozpory mezi odhadnutými a simulovanými hodnotami. Neuspo-
kojivé hodnoty kriteriálních funkcí lze tak přinejmenším částečně 
připsat chybám měření.

Vzhledem k obtížné kalibraci jsme se zaměřili na validaci simulo-
vaných odtoků pomocí empirických vztahů a na analýzu výsledných 
parametrů. V prvním kroku byly revidovány výsledné sady parametrů 
pro povodí, kde některý z parametrů nabýval neobvyklých hodnot 
(zpravidla hodnot blízkých jedné z mezí intervalů pro kalibraci jed-
notlivých parametrů).

Následně bylo pro jednotlivá povodí vyhodnoceno, zda je simu-
lovaný celkový a základní odtok konzistentní s empirickými odhady, 
které udává např. Kašpárek aj. (2012), Krásný aj. (1982), Beran aj. 
(2014) a Kašpárek aj. (2000). 

Porovnání modelovaného celkového a základního odtoku s em-
pirickými odhady ukazuje obr. 2. Celkový modelovaný odtok dobře 
koresponduje s empirickými odhady. Základní odtok je v modelu 
Bilan oproti empirickým odhadům mírně odlišný (v  průměru cca 
-15 % až +12 %). 

Nakalibrované parametry byly posléze použity pro několik typů 
simulací:
1. simulace pro pozorované podmínky na základě homogenní gri-

dované datové sady srážek a teploty pro období 1961–2010,

2. simulace pro scénáře změny klimatu podle korigovaných simulací 
regionálních klimatických modelů z projektu ENSEMBLES,

3. simulace pro referenční scénáře změny klimatu,
4. simulace pro scénáře změny klimatu podle korigovaných simulací 

regionálních klimatických modelů z projektu CMIP5.

3  Scénáře změny klimatu
3.1 Korekce simulací regionálních klimatických modelů z projektu 
ENSEMBLES

Pro konstrukci scénářů změny klimatu bylo využito 15 simulací 
z projektu ENSEMBLES (přehled viz např. Hanel aj., 2011), které měl 
řešitelský tým k dispozici v návaznosti na řešení předchozích pro-
jektů. Všechny simulace byly řízeny emisním scénářem SRES A1B. 
Jelikož jedna ze simulací byla dostupná již zkorigovaná (simulace 
modelu ALADIN-CLIMATE/CZ), zvolili jsme pro korekci ostatních 
simulací stejnou metodu korekce – tj. metodu mapování kvantilů. 
Tato metoda spočívá v odvození transferové funkce, jež zaručuje, 
že hodnoty transformované řady odpovídají stejným kvantilům 
jako příslušné hodnoty řady původní. Období, vůči kterému byly 
simulace zkorigovány, bylo zvoleno stejné jako v případě ALADIN-
-CLIMATE/CZ, tj. 1961–1990. 

Pro postižení nejistoty spojené s  modelováním klimatu byly 
z korigovaných ENSEMBLES simulací zvoleny tři referenční scéná-
ře – rScen1 – ALA_ARP (ČHMÚ) reprezentující závažné dopady, 
rScen2 – CLM_Q0 (ETHZ) zhruba reprezentující střed souboru 
modelů a  rScen3 – REMO_EH5 (MPI) projektující spíše jen mírně 
negativní nebo i pozitivní změny (z hlediska hydrologie). Popsané 
chování odpovídá chování průměrnému, v jednotlivých případech 
(povodích, ročních obdobích, časových horizontech) mohou být 
dopady různé. Více o výběru scénářů uvádí kromě webu projektu 
také Daňhelka aj. (2013). 
3.2 Scénáře navazující na projekt CMIP5

V současnosti nejaktuálnější řada simulací globálních klimatických 
modelů vznikla v  rámci Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5 (CMIP5). Tyto simulace byly např. využity při tvorbě Páté 
hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). 
V rámci projektu CMIP5 je dostupná velká řada simulací. Celkem bylo 
uvažováno 191 simulací globálních klimatických modelů pro čtyři 
scénáře koncentrací RCP (Representative Concentration Pathways). 
Data z globálních klimatických modelů byla transformována pomocí 
pokročilé delta metody. Principem této metody je transformace 
pozorovaných denních časových řad pro jednotlivá povodí tak, aby 
změna dlouhodobých průměrů a variability byla stejná jako v kori-
gované simulaci globálního klimatického modelu. Časová struktura 
scénářových řad je tak stejná jako v  případě pozorovaných dat. 
K transformaci byl využit balík R skriptů „ADC processing package“ 
vytvořený v Královském nizozemském meteorologickém institutu. 

Obr. 2. Porovnání modelovaného celkového (vlevo) a základního (vpravo) odtoku s empirickými vztahy; čárkovaná čára ukazuje proložení 
lineárním modelem; Pa je roční srážka [mm], PEa je odhad roční evapotranspirace [mm]
Fig. 2. Comparison of total runoff (left) and baseflow (right) with the values given by empirical relations; dashed line represents the linear 
model fit, Pa is mean annual precipitation [mm] and PEa is estimated evapotranspiration [mm]
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3.3 Odvození změn hydrologických veličin
Scénářové řady byly použity pro simulaci hydrologické bilance 

pomocí modelu Bilan. Jelikož primárním zájmem bylo odvození změn 
prvků hydrologické bilance, nikoliv jejich absolutní hodnoty pro 
jednotlivé roky, pracovali jsme dál s měsíčními, sezonními a ročními 
změnami vybraných prvků. Jako období, ke kterému jsou změny 
vztaženy, bylo vybráno období 1981–2010, jednak proto, že lépe 
vystihuje současné hydroklimatické podmínky, a jednak vzhledem 
k  tomu, že podobné období je použito i  v  Páté hodnotící zprávě 
IPCC (Stocker et al., 2013). Pro ENSEMBLES simulace byly následně 
spočítány změny průměrů mezi obdobími 1961–1990, 1971–2000, 
... 2071–2100 a obdobím 1981–2010. Období jsou dále označována 
i  svými středy, tedy 1975, 1985, ... 2085 a  kontrolní období 1995. 
Jelikož pro CMIP5 scénáře byly k dispozici jen změny z období 2035 
a 2085 vzhledem k období 1975, bylo pro odvození změn pro chybě-
jící třicetiletá období předpokládáno, že průběh 30letých průměrů 
mezi průměry dostupnými je ovlivňován spíše radiačním působením 
než přirozenou variabilitou, tedy že změny jsou monotonní. Pro 
každý GCM model, scénář koncentrací RCP a měsíc byly hodnoty 
průměrů (odtoku, srážek, teploty) interpolovány kubickou spline 
funkcí. Následně byly spočítány změny podobně jako v  případě 
ENSEMBLES dat.

4 Dostupná data
Webová stránka projektu je rozdělena na dvě části: (1) část meto-

dickou a (2) část zaměřenou na výsledky modelování dopadů změny 
klimatu v ČR. Metodická část obsahuje přepis metodiky Vyhodnocení 
možných dopadů změny klimatu ve vodním 
hospodářství a při plánování v oblasti vod. 
Na tomto místě se budeme věnovat části 
zaměřené na výsledky. Zároveň upozorňu-
jeme, že tato část se stále aktivně vyvíjí – je 
optimalizována struktura a výkon a doplňují 
se další datové produkty. Dostupná data 
a  jejich vizualizace lze rozdělit na několik 
částí: (1) stažení dat, (2) vizualizace změn 
prostorového rozložení změn v sadě povodí, 
(3) vizualizace očekávaných rozsahů změn 
meteorologických veličin a  (4) vizualizace 
nejistot spojených s modelováním dopadů. 
Prvním dvěma položkám se věnujeme dále, 
ostatní jsou v čase přípravy tohoto článku 
zpracovávány, čtenáře proto odkazujeme 
na web rscn.vuv.cz.
4.1 Stažení dat

Webová aplikace pro stažení dat sestává 
ze dvou hlavních částí: mapové aplikace 
sloužící k výběru zájmového území a části 
pro vizualizaci a stažení dat.

V  mapové aplikaci se na podkladové vrstvě zobrazuje zvolená 
vrstva, v rámci níž uživatel vybírá zájmové území. K dispozici je vrs-
tva 130 povodí (lze je vyhledávat podle názvu povodí, uzavírajícího 
profilu nebo databázového čísla) a  vrstva čtverců odpovídajících 
výpočetním bodům klimatických modelů. Je možné také definovat 
vlastní bod nebo polygon, v tom případě budou vybrány všechny 
čtverce, do kterých definovaný objekt zasahuje.

V druhé části aplikace se zobrazí graf výsledků pro zvolené území. 
V  rozbalovacích seznamech uživatel volí typ zobrazovaných dat 
(měsíční charakteristiky, změny oproti referenčnímu období, měsíční 
časové řady, čáry překročení nebo jejich změny oproti referenčnímu 
období), scénář změny klimatu (včetně referenčních) a  meteoro-
logickou či hydrologickou veličinu (hydrologické jsou k  dispozici 
pouze pro povodí). Zobrazená data lze stáhnout ve formě prostého 
textového souboru.

Ukázka aplikace pro stažení dat je zachycena na obr. 3.

4.2 Vizualizace prostorového rozložení změn v sadě povodí
Interaktivní soubor map znázorňuje odhady možných změn sezon-

ních a ročních průměrů hydrometeorologických veličin způsobených 
klimatickou změnou pro 130 povodí pokrývajících Českou republiku 
na základě CMIP5 a  ENSEMBLES simulací (obr. 4). Mapy zobrazují 
změny srážek (P), teploty (T), potenciální evapotranspirace (PET), 
územního výparu (E), celkového odtoku (RM), základního odtoku 
(BF), 95% kvantilu z čáry překročení měsíčního celkového (RM95) 
a základního odtoku (BF95) a baseflow indexu (tj. poměr základního 
a celkového odtoku, BFI). Interaktivní mapová aplikace umožňuje 

Obr. 3. Ukázka vývojové verze aplikace pro vizualizaci a stažení dat (změny odtoku v mezipovodí Vltavy po Zbraslav podle referenčního 
scénáře rScen1)
Fig. 3. Development version of the application for data visualization and download showing changes in runoff for the Vltava catchment to 
Zbraslav for the rScen1 scenario

Obr. 4. Ukázka mapové aplikace
Fig. 4. Map presentation of results
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prohlížení prostorového rozložení změn veličin pro různé časové 
horizonty, roční období a emisní scénáře.

5 Závěr
V  rámci projektu Podpora dlouhodobého plánování a  návrhu 

adaptačních opatření v  oblasti vodního hospodářství v  kontextu 
změn klimatu vznikla řada produktů, které mohou být zajímavé 
pro širokou odbornou veřejnost. Informace a  data prezentovaná 
na webovém portálu jsou přímo využitelná pro konstrukci scénářů 
změny klimatu a modelování a vyhodnocení dopadů. Cílem článku 
bylo upozornit na existující zdroj informací a dat.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl na základě výsledků projektu TA02020320 
Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření 
v  oblasti vodního hospodářství v  kontextu změn klimatu, který 
je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky.
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The present paper informs on the most important results con-
ducted within the framework of the research project “Develop-
ment of information and data support for design of adaptation 
measures and long-term planning of water resources consid-
ering the climate change effects” co-financed by Technology 
Agency of the Czech Republic. Hydrological model Bilan was 
calibrated for 130 catchments covering the area of the Czech Re-
public using measured data and empirical relationships between 
mean precipitation and runoff and baseflow. Reliability of data 
was assessed also. Two sets of climate change scenarios were 
developed – one based on the climate model simulations from 
the ENSEMBLES project and one based on the CMIP5 project 
simulations, using bias correction and advanced delta change 
method respectivelly. The scenarios were used to simulate runoff 
and other variables related to hydrological balance. The results 
together with the description of the methods used for the water 
resources related assessment of climate change impacts are 
available through rscn.vuv.cz.

VÝPOČET VELIKOSTI DOTACE 
PODZEMNÍCH VOD ZA POMOCI 
HYDROLOGICKÉHO MODELOVÁNÍ  
NA VYBRANÝCH 
HYDROGEOLOGICKÝCH RAJONECH ČR

Adam Beran, Martin Hanel, Martina Peláková

Klíčová slova
rebilance – základní odtok – model BILAN – klimatická změna

V rámci projektu Rebilance podzemních vod, na jehož řešení 
se v posledních letech podílelo oddělení hydrologie VÚV TGM, 
v.v.i., proběhlo vyčíslení dotace podzemních vod, jež je stěžej-
ním úkolem při výpočtu celkových zásob podzemních vod. Byly 
sestaveny hydrologické modely pro vyčíslení základního odtoku 
a  dotace podzemních vod na území 53 hydrogeologických 
rajonů v rámci České republiky. Modely byly sestaveny za použití 
bilančního modelu BILAN, modelovaný byl i  předpokládaný 
průběh hydrologických bilančních prvků ovlivněných změnou 
klimatu, zejména dotace podzemních vod. Článek seznamuje 
s metodikou prací a s nejdůležitějšími výsledky. 

Úvod
Článek seznamuje s dílčími výsledky projektu Rebilance podzem-

ních vod, Aktivita 6, Hydrologické modely, na jehož řešení se oddělení 
hydrologie VÚV TGM, v.v.i., v posledních letech podílelo. Projekt je 
koordinován Českou geologickou službou, jeho cílem je přehodnotit 
přírodní zdroje podzemních vod s použitím moderních technologií 
ve vybraných kritických hydrogeologických rajonech (dále jen 
HGR) a  současně připravit metodickou a  organizační platformu 
pro systémové a  pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů 
podzemních vod na celém území ČR v  budoucích desítkách let. 
V rámci Aktivity 6 zmíněného projektu byly sestaveny hydrologické 
modely pro vyčíslení dotace podzemních vod a základního odtoku 
na území 53 HGR (obr. 1).

Stanovení dotace podzemních vod (perkolace srážkové vody do 
podzemních vod) je důležitým prvkem vodní bilance HGR. Dotace 
zásadním způsobem ovlivňuje přírodní zdroje podzemních vod, tj. 
veličinu, ze které se vyčleňuje využitelné množství podzemních vod. 
Dotace podzemních vod je v  průběhu roku proměnlivá, obvykle 
s podzimními minimy a jarními maximy. 

Dotace se stanovuje jako proměnná hodnota časových řad v mě-
síčním kroku, což umožňuje vystihnout nepříznivé situace, ke kterým 
během roku dochází, např. delší období sucha, které může způsobit 
významné poklesy hladin podzemních vod, poklesy průtoků a v in-
tenzivně využívaných HGR omezení jímání podzemních vod. 

Stanovení přírodních zásob podzemních vod se standardně provádí 
zejména na základě srážko-odtokových poměrů a též vyčleněním zá-
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kladního odtoku na podkladě analýzy hydrogramů příslušného toku 
s přihlédnutím ke kolísání hladin podzemních vod. Dotaci lze také 
stanovit pomocí hydrologických modelů, které simulují celou hydro-
logickou bilanci zahrnující srážky, výpar, podzemní a povrchový odtok 
a změnu zásob podzemní vody (kolísání hladin podzemních vod).

Data a metody
Hydrologické modely byly sestaveny pro 53 HGR o rozloze 50 až 

1 500 km2, jejich přibližné umístění je vidět na obr. 1.
Příprava a zpracování meteorologických a hydrologických dat pro 
hydrologické modely

Základní veličinou, která ovlivňuje velikost celkového odtoku, zá-
kladního odtoku a dotace podzemních vod, jsou atmosférické srážky. 
Teplota vzduchu je používána zejména jako hlavní činitel regulující 
velikost potenciální evapotranspirace a  jako vstupní hodnota do 
sněhové komponenty hydrologického modelu. Plošné hodnoty pro 
jednotlivá povodí a HGR byly odvozeny z bodových měření na zákla-
dě metod zohledňujících proměnlivost vztahu srážek s nadmořskou 
výškou v ploše i v čase (Šercl, 2008). Pro výpočet srážek byla použita 
data ze srážkoměrných a  klimatických stanic poskytnutá Českým 
hydrometeorologickým ústavem (dále jen ČHMÚ), standardně do-
stupná pro období po roce 1960. Pro výpočet teplot vzduchu byla 
použita data ze sítě klimatických stanic ČHMÚ.

Hydrologická data v  podobě průměrných denních a měsíčních 
průtoků byla pro stanovení základního odtoku a pro kalibraci bilanč-
ního modelu vybrána z dostupných vyhodnocených pozorování ve 
vodoměrných stanicích ČHMÚ, databází dalších organizací (zejména 
podniků Povodí) i z vlastních pozorování.
Výběr zpracovaného období a časového kroku výpočtů

Na základě konzultací s řešiteli bylo zadavatelem vybráno pro hyd-
rologické modelování období 1981–2010 s tím, že pro hydraulické 
modelování časových změn bude použito jen období 2001–2010. 
Pro posuzování trendů a  dlouhodobých změn meteorologických 
a hydrologických veličin byly použity řady 1961–2010.

Základní zpracování hydrologickým modelem bylo provedeno 
v měsíčním kroku výpočtu.
Výběr povodí nebo mezipovodí, z kterých se odvozují informace 
o hydrologické bilanci pro bilanci hydrogeologického rajonu

Jelikož území hydrogeologického rajonu není obvykle totožné 
s  povodím vodoměrné stanice, musela být při aplikaci hydrolo-
gického modelu pro dotaci podzemních vod řešena extrapolace 
hydrologických bilančních vztahů v prostoru.

Výběr vhodných povodí nebo mezipovodí reprezentujících odtok 
z HGR byl prováděn tak, aby území povodí odpovídala co nejlépe 
rozsahu HGR. V  ideálním případě bylo nalezeno jedno nebo více 
povodí uvnitř plochy HGR. Pokud HGR není v  pramenné oblasti 
pozorovaného toku, bylo zvoleno mezipovodí (nebo více mezipo-
vodí) uvnitř plochy HGR. U některých HGR byla zvolena kombinace 
povodí a mezipovodí, jak předurčily přírodní podmínky. U malých 
HGR a u oblastí s malou hustotou stanic nebylo možné najít žádné 

povodí nebo mezipovodí uvnitř rajonu, proto bylo zvoleno takové, 
které se co nejvíce překrývá s plochou rajonu. Několik HGR se na-
chází v oblasti, kde je režim odtoku natolik ovlivněn užíváním vod 
a manipulacemi nádrží, že dostupná vodoměrná pozorování nelze 
použít. Také odtoky vypočítané pro malá mezipovodí na dolních 
tocích nejsou věrohodné. V takových případech bylo zvoleno povodí 
poblíž HGR s obdobným režimem.
Odvození základního odtoku

Pro výpočet hydrologické bilance vyrovnávající naměřené hodnoty 
byl použit model chronologické hydrologické bilance BILAN. Model 
byl odzkoušen na desítkách povodí v ČR a v rámci mezinárodního 
projektu FRIEND (MHP UNECSO) nebo WATCH (Harding a Warnaars, 
2011) i na dalších povodích z různých zemí Evropy. Popis programu, 
příklad aplikace i vlastní program byly zveřejněny v monografii Tallak-
sen a van Lanen (2004). Od roku 1992 je model používán v ČHMÚ 
pro výpočet hydrologické bilance zveřejňované v hydrologických 
ročenkách, od roku 2001 pro výpočty hydrologické bilance jako 
součásti vodní bilance (podle zákona č. 254/2001 Sb.).

Základní použitá verze modelu pracuje v měsíčním kroku, existuje 
však i verze s denním krokem výpočtu. Vstupními hodnotami jsou 
časové řady výšek srážek, řady průměrných teplot vzduchu, zjiš-
těné velikosti přítoků povrchových i podzemních vod. Při odhadu 
parametrů modelu se zadávají řady průměrných odtokových výšek 
v závěrovém profilu povodí.

Výpočtem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní 
výpar, infiltrace do zóny aerace, průsak touto zónou, zásoba vody 
ve sněhu, zásoba vody v půdě a zásoba podzemní vody (Horáček 
aj., 2009). Odtok je modelován jako součet tří složek – dvou složek 
přímého odtoku (zahrnující i hypodermický odtok) a základního od-
toku. Ten lze považovat za odhad části podzemního odtoku z povodí 
protékajícího závěrovým profilem. 

Zvolený postup výpočtu pro hydrogeologický rajon spočívá v tom, 
že pro povodí vybrané vodoměrné stanice nebo i několika stanic, 
popř. mezipovodí mezi vodoměrnými stanicemi, je s využitím mete-
orologických vstupních veličin, pozorovaného odtoku v závěrovém 
profilu a  pozorování podzemních vod, pokud existují, provedena 
kalibrace hydrologického modelu.

V modelu BILAN je použita dvoustupňová optimalizace. V prvním 
kroku se optimalizuje všech osm parametrů modelu při použití buď 
střední kvadratické chyby odhadu, nebo průměru absolutních chyb 
odhadu (Horáček aj., 2009). Hodnoty parametrů získané v prvním 
stupni optimalizace se u těch, které podstatně ovlivňují průměrný 
odtok (maximální možná zásoba vody v  zóně aerace, koeficienty 
vztahu pro výpočet množství vody, která může vlivem teploty roztát 
při tání a která při zimním režimu může být v kapalném skupenství, 
koeficient ve vztahu pro výpočet přímého odtoku z deště) již nemění, 
naopak dochází k optimalizaci parametrů, které významně ovlivňují 
rozdělení odtoku v čase (parametr pro rozčlenění průsaku mezi přímý 
odtok a doplnění zásoby podzemní vody: při tání, zimní režim, letní 
režim; parametr určující poměr mezi základním odtokem a zásobou 
podzemní vody). Pro jejich optimalizaci se jako kritérium používá 
průměrná relativní odchylka pozorovaného a modelovaného odtoku.

Další výzkum ukázal, že optimalizaci lze zdokonalit, pokud jsou 
k  dispozici potřebná vstupní data, využitím složitějšího kritéria 
optimalizace. Například při modelování se zaměřením na odtok pod-
zemní vody, pokud je k dispozici řada základního odtoku vypočtená 
nezávisle na hydrologickém bilančním modelu, lze optimalizační 
kritérium sestavit jako vážený součet střední chyby modelovaného 
celkového odtoku a střední odchylky základního odtoku (vypočtené 
porovnáním hodnot modelovaného základního odtoku s hodnotami 
vypočtenými nezávisle na hydrologickém bilančním modelu). 

Optimalizační algoritmus modelu BILAN byl v  nejnovějších 
verzích rozšířen o  globální optimalizační algoritmus SCDE. SCDE 
je stochastický optimalizační algoritmus, který je založen na dvou 
principech: diferenciální evoluci a algoritmu promíchávání populací. 
Tento algoritmus umožňuje stochastické prohledávání celého pro-
storu parametrů, zároveň umožňuje efektivněji omezovat hodnoty 
jednotlivých parametrů. Podrobnosti jsou v práci Máca aj. (2013).

Simulace hydrologické bilance pro HGR vychází ze vstupních 
meteorologických veličin pro plochu rajonu. Základním přístupem 
k odvození časových řad bilančních veličin na plochu HGR je přenos 

Obr. 1. Rozložení HGR na území ČR s barevným vyznačením velikosti 
dotace podzemních vod
Fig. 1. Location of the considered hydrogeological zones of the Czech 
Republic; the estimated average base flow is indicated by colour
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parametrů z povodí vybrané vodoměrné stanice, tj. použijí se vstupní 
meteorologické veličiny pro hydrogeologický rajon a  parametry 
modelu nakalibrovaného na povodí relevantní vodoměrné stanice. 
V případě, že je v rajonu takových stanic víc, jsou výsledné časové 
řady bilančních veličin vypočteny jako vážený průměr časových řad 
získaných podle sad parametrů z jednotlivých relevantních vodo-
měrných stanic, přičemž váhy odpovídají velikosti překryvu povodí 
dané stanice s rajonem.

V hydrogeologických rajonech, kde je dostatek kvalitních pozo-
rování, byl použit i  alternativní přístup, kdy nebyla hydrologická 
bilance modelována pro HGR jako celek, ale odděleně pro jednotlivá 
dílčí povodí rajonu, většinou na základě pozorování vodoměrných 
stanic. Kde nebyla pozorování k  dispozici, byl pro modelování 
hydrologické bilance v  dílčích (zpravidla malých) částech povodí 
využit přenos parametrů z přilehlých povodí vodoměrných stanic. 
Výsledné časové řady bilančních veličin byly pak získány součtem 
výsledků pro dílčí povodí.

Předností tohoto způsobu extrapolace je, že plně respektuje me-
teorologické vstupy hydrologické bilance, zejména časový průběh 
srážek.

Pro jednotlivé HGR tak byla vytvořena 
sada hydrologických modelů vycházejících 
z věrohodných parametrických sad pro dílčí 
povodí relevantní pro příslušný HGR. Pro 
posouzení vhodnosti jednotlivých sad byly 
výsledky odhadů hydrologické bilance pro 
HGR porovnány s empirickými odhady roč-
ních odtokových výšek a baseflow indexem 
získaným z okolních povodí. Sady parametrů 
vedoucí k  nevěrohodným výsledkům byly 
vyloučeny.
Simulace pro předpokládaný vývoj klimatu

Pro simulace vývoje hydrologického 
režimu při předpokládaném vývoji klimatu 
byly využity metodické postupy a scénáře 
zpracované v úkolu Zpřesnění dosavadních 
odhadů dopadů klimatické změny v  sek-
torech vodního hospodářství, zemědělství 
a návrhy adaptačních opatření (Pretel a kol., 
2009; 2010), na jehož řešení se oddělení 
hydrologie podílelo.

Posouzení vlivu změn klimatu na hyd-
rologický režim bylo provedeno pomocí 
hydrologického modelu BILAN na základě 
scénářových řad vstupních veličin (srážky, 
teploty). Scénářové řady v měsíčním kroku 
byly vytvořeny standardním postupem po-
mocí úpravy pozorovaných řad o měsíční 
změny odvozené ze simulací klimatických 
modelů (tzv. přírůstková metoda) (Pretel 
aj., 2009; 2010). Pro každé povodí byly 
změny vstupních veličin z výpočetní sítě 
klimatických modelů interpolovány k  tě-
žišti povodí.

Pro konstrukci scénářů byly využity výstu-
py souboru regionálních klimatických mode-
lů, jako střední odhad byl uvažován průměr 
souboru simulací, zároveň byla posouzena 
nejistota odhadů změn hydrologického cyk-
lu vyplývající z volby klimatického modelu. 

Posouzení možných dopadů klimatické 
změny bylo provedeno na základě simulací 15 regionálních kli-
matických modelů pro časové horizonty 2025 (2011–2040), 2055 
(2041–2070) a  2085 (2071–2100). Vzhledem k  dostupným datům 
byly uvažovány změny oproti období 1961–1990, které je standardně 
používáno ve studiích dopadů změn klimatu.

Pro zasazení scénářů založených na simulacích klimatických mo-
delů do kontextu pozorovaných dat byly vyhodnoceny pozorované 
trendy srážek a teploty. Pro všechny HGR byly spočítány průměrné 
roční odchylky od průměru za období 1981–2010 pro teplotu vzdu-
chu a 1981–2009 pro srážky. K vyřazení roku 2010 došlo z důvodu 

Obr. 2. Závislost velikosti základního odtoku na průměrné srážce 
pro území všech HGR, povodí a mezipovodí
Fig. 2. Base flow – precipitation relationship for the hydrogeological 
zones and catchments

relativně vysokého srážkového úhrnu v tomto roce, což ovlivňovalo 
výsledky následné extrapolace.

Výsledky
Na obr. 2 je příklad závislosti průměrného ročního základního od-

toku na průměrné roční srážce pro všechny HGR (i všechna použitá 
povodí a mezipovodí) s vyjádřením rovnice.

Pro vybrané HGR s větší rozlohou bylo vytvořeno grafické zná-
zornění rozložení velikosti dotace podzemních vod na základě pro-
měnlivosti průměrné srážky na ploše. Obrázek 3 ukazuje prostorové 

Obr. 3. Grafické znázornění prostorové variability velikosti dotace podzemních vod na území 
HGR 4222 (Podorlická křída v povodí Orlice) vypočtené na základě rozdílných průměrných 
srážkových úhrnů
Fig. 3. Spatial variability of the groundwater recharge in the hydrogeological zone no. 4222, 
based on the mean precipitation
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Obr. 4. Souhrnné vyhodnocení pozorovaných trendů a jejich extrapolace; černé čáry znázor-
ňují odchylky srážek a teploty od průměru pro jednotlivé HGR; tyto odchylky jsou proloženy 
neparametrickou regresí (barevné čáry)
Fig. 4. Observed precipitation and temperature anomaly and its extrapolation; black lines 
correspond to individual hydrogeological zones, red lines to nonparametric regression fitted 
at each zone; dark grey area – interquantile range; light grey area – 5% and 95% range of 
anomaly; white line – mean anomaly

znázornění velikosti dotace podzemních 
vod na území HGR 4222 Podorlická křída 
v povodí Orlice. Závislost dotace podzem-
ních vod na průměrném srážkovém úhrnu 
byla odvozena z výsledků pro HGR a použitá 
povodí (mezipovodí).

Na obr. 4 je uvedeno souhrnné vyhod-
nocení pozorovaných trendů v hodnotách 
teploty vzduchu a srážkách společně s jejich 
extrapolací do roku 2020. Na základě ex-
trapolace pozorovaného trendu je průměr 
srážek z období 2011–2020 o cca 5 % vyšší 
než průměr za období 1981–2010 a cca o 2 % 
vyšší než v  období 2001–2010. V  případě 
teploty jde o rozdíl 0,75 °C a 0,35 °C.

Uvažované změny srážek a  teploty pro 
časové horizonty 2011–2040, 2041–2070 
a 2071–2100 udává obr. 5. Pro srážky před-
pokládají klimatické modely pokles v letních 
měsících (podle časového horizontu 5 až 
25 %), po zbytek roku spíše růst. Teplota roste 
pro všechny tři časové horizonty po celý rok, 
v průměru cca o 1,5, 2,2 a 3,5 °C.

Výsledky modelování dopadů změny 
klimatu v podobě změn základního odtoku, 
dotace podzemních vod a celkového odtoku 
pro jednotlivé měsíce a pro časové horizonty 
2011–2040, 2041–2070 a  2071–2100 jsou 
součástí jednotlivých dílčích zpráv.

Závěr
V rámci projektu byla pro každý z 53 hyd-

rogeologických rajonů zpracována průvodní 
zpráva informující o základních vlastnostech 
HGR, datech použitých pro zpracování a po-
drobných výsledcích modelování. Řešení 
projektu ukázalo, že hydrologický koncepční 
model BILAN patří mezi platné nástroje 
k určování velikosti dotace podzemních vod 
a základního odtoku. Výsledky velikosti do-
tace podzemních vod a velikosti základního 
odtoku byly předány k dalšímu zpracování 
a  poslouží jako vstupní data do hydrogeologických modelů pro 
modelování proudění podzemní vody na území HGR.
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ANALÝZA CITLIVOSTI ZMĚN OBJEMU 
PřÍMÉHO ODTOKU A INfILTRACE DO 
PŮDY PřI POTENCIÁLNÍCH ZMĚNÁCH 
UžÍVÁNÍ POZEMKŮ

Ladislav Kašpárek, Martina Peláková

Klíčová slova
metoda CN – přímý odtok – přívalový déšť – využití půdy – infiltrace

Souhrn
Příspěvek uvádí výsledky výpočtů, které ukazují, jaké změny 

přímého odtoku a infiltrace do půdy pro hydrologické podmínky 
v ČR ukazuje metoda CN (metoda čísel odtokových křivek) při 
předpokladu změn užívání pozemků, cílených zejména na zmen-
šení povodňového odtoku. Ukazuje se, že například zmenšení 
přímého odtoku vlivem změny orné půdy na les začíná být od 
srážek velikosti 50 mm zřetelné, avšak zvětšení infiltrace do 
půdy v měřítku roční bilance podzemních vod je velmi malé.

Princip metody CN
Metoda čísel odtokových křivek (CN – Curve Number) byla před 

cca 30 lety navržena v USA pro potřeby Služby na ochranu půdy 
(SCS – Soil Conservation Service). Janeček aj. (2005) uvádí, že je 
použitelná pro stanovení objemu přímého odtoku způsobeného 
návrhovým přívalovým deštěm o  zvolené pravděpodobnosti 
výskytu v zemědělsky využívaných povodích či jejich částech s ve-
likostí do 10 km2. Přímý odtok zahrnuje odtok povrchový a odtok 
hypodermický.

Základním vstupem metody odtokových křivek je srážkový 
úhrn návrhového deště (P) za předpokladu jeho rovnoměrného 
rozdělení na ploše povodí. U  srážko-odtokové události se pro 
daný čas předpokládá, že poměr mezi aktuální retencí a maxi-
mální potenciální retencí na povodí (S) je stejný jako poměr mezi 
objemem odtoku (R) a objemem srážky redukovaným o počáteční 
ztrátu, která se předpokládá ve velikosti 20 % potenciální retence 
(Janeček a Kovář, 2010). 

Pomocí bilanční rovnice byla z uvedených předpokladů odvozena 
rovnice

R = (P - 0,2 . S)2 / (P + 0,8 . S)

Místo potenciální retence používá popisovaná metoda čísla odto-
kových křivek CN, která transformují retenci tak, aby CN byla v roz-
mezí od 0 do 100 pomocí transformace, která pro veličiny v mm je

CN = 25 400 / (S + 254)

Čísla odtokových křivek jsou dle Janečka et al. (2005) určena podle:
•	 hydrologických vlastností půd rozdělených do čtyř skupin – A, 

B, C, D na základě minimálních rychlostí infiltrace vody do půdy 
bez pokryvu po dlouhodobém sycení,

•	 vlhkosti půdy na počátku události, 
•	 využití půdy, tj. typu vegetačního pokryvu, způsobu obdělávání 

a uplatnění protierozních opatření.

Při aplikacích metody v ČR se obvykle používají CN z tabulek podle 
Janečka et al. (2005), které udávají hodnoty pro střední stav vlhkosti 
půdy. Část těchto údajů je uvedena v  tabulce 1. Čísla CN jsou pro 
uživatele názorná, při CN = 0 je přímý odtok nulový, při CN = 100 
je roven srážce, avšak poněkud zastírají princip a omezení aplikací 
metody. Například v oblasti malých CN dosahují hodnoty potenciální 
retence nereálně velkých hodnot.

Omezení aplikace metody CN
Pro přepočet na stav nasyceného a vysušeného povodí existují pře-

počítávací koeficienty, resp. rovnice z článku Janečka a Kováře (2010). 
V případě CN z intervalu 50 až 70 (pro střední stav) je po přepočtu 
pro suchý stav potenciální retence v intervalu 565 až 243 mm. Tyto 
hodnoty se pro naše poměry jeví nepravděpodobné, mimo horské 
oblasti by retence postačovala pojmout více než třídenní srážku 
s průměrnou dobou opakování 1 000 let. Doporučujeme přepočet 
CN na stav vysušeného povodí pro ČR nepoužívat.

Z  předpokladu, že počáteční ztráta je 20 % potenciální retence, 
vyplývá, že pro srážky menší než 0,2.S vychází odtok nulový. Graf na 
obr. 1 poskytuje informace o minimálních hodnotách výšky srážek, kdy 
začíná docházet k přímému odtoku a metodu CN má smysl použít.

Janeček a Kovář (2010) uvádějí rovnice (s odkazem na publikace 
R. H. Hawkinse) vztahu pro výpočet potenciální maximální retence 
S [inch] a jí odpovídající hodnotě čísla odtokových křivek CN podle 
výšky srážky P [inch] a výšky odtoku R [inch]

S = 5 . [P + 2 . R - (4R2 + 5P . R)0,5 ]

Pro posouzení, jak potenciální maximální retence a jí odpovídající 
CN závisí na srážce při různých poměrech výšky odtoku k výšce srá-
žek, tj. koeficientu odtoku k = R/P, byl do uvedené rovnice dosazen 
vztah

R = k . P

Po úpravě je potenciální maximální retence v jednotkách [mm] 

S = 25,4 . 5 . P . [1 + 2k - (4k2 + 5k)0,5] 

Obrázek 2 obsahuje pro rozsah srážky 10, 50 a  100 mm pokles 
potenciální retence v závislosti na nárůstu koeficientu odtoku k. Po 
transformaci veličiny S na CN získáme obr. 3. Při konstantní srážce 
se CN s nárůstem koeficientu odtoku nelineárně zvětšuje – čím je 
srážka větší, tím strměji.

Pro posouzení, jaké změny potenciální maximální retence a jim 
odpovídající čísla CN jsou adekvátní vztahům mezi výškami srážek 

Obr. 1. Výška srážky, po jejímž překročení nastává podle metody 
CN přímý odtok
Fig. 1. Line representing precipitation threshold; if the precipitation 
is exceeded, the direct runoff occurs (according to the CN Method) 

Obr. 2. Vztah mezi koeficientem odtoku a potenciální retencí podle 
metody CN
Fig. 2. Relationship between runoff coefficient and potential reten-
tion by the CN Method
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a  výškami odtoku pozorovaných povodní, byly využity výsledky 
analýz extrémních povodní 1997 a 2002 a srážko-odtokové vztahy ve 
tvaru regresních rovnic pro povodí Sázavy, a to Sázavy ve Zruči n. S., 
Želivky v Dolních Kralovicích a Vlašimské Blanice v Radonicích, podle 
zprávy Kašpárka (1970). Srážky za povodní 1997 i 2002 se vyskyto-
valy zejména v rozmezí 100 až 350 mm, v souborech, z kterých byly 
odvozeny výše uvedené srážko-odtokové vztahy z povodí Sázavy, 
nepřesáhly srážky 80–90 mm.

Pro povodeň 2002 byly vyzkoušeny varianty s rovnicemi

k = 0,0021 . P

R = 0,0011 . P2,1297

k = 0,000006 . P2 + 0,0033 . P - 0,1145

První dvě varianty, jak ukazuje obr. 4, jsou velmi blízké a naznačují, 
že pro odpovídající hodnoty podle metody CN by čísla CN musela 
z velikosti cca 87 pro srážku 10 mm klesat k hodnotě cca 60 pro srážku 
100 mm. V intervalu srážek 100 až 200 mm jsou změny CN malé, lze 
použít konstantní hodnotu.

Třetí varianta ukazuje, že pro srážky menší než cca 40 mm indikuje 
použitá rovnice nulový odtok, pro větší srážky se CN nijak významně 
nemění.

Pro povodeň 1997 byla použita rovnice

R = 0,0272 . P1,545

Aby jí metoda CN odpovídala, musely by hodnoty CN klesat s ná-
růstem srážek v celém rozsahu od 10 do 200 mm (obr. 4).

Pro dílčí povodí Sázavy byly použity rovnice tvaru

R = b1 . P2 + b2 . P

Hodnoty koeficientů b1 a b2 jsou v tabulce 1.
Když se v  souladu s  rozsahem výchozích dat z  povodí Sázavy 

omezíme na rozsah srážek do 100 mm, shledáme, že pro všechna 
tři povodí je patrný pokles CN s nárůstem srážky, pro povodí Želivky 
obdobně jako u dat z povodně 2002, u Sázavy a Blanice do menších 
hodnot (obr. 5).

Změny potenciální maximální retence odpovídající hodnotám CN 
z obr. 5 jsou vyneseny na obr. 6.

V souhrnu lze z uvedených výsledků usuzovat, že využití metody 
CN ve standardní formě, tj. s hodnotou CN nezávislou na velikosti 
srážky, má předpoklad pro vystižení reálných povodňových případů 
pro srážky větší než 100 mm, omezeně i pro oblast 40 až 100 mm.

Potvrzuje se tedy doporučení z textu Janečka a Kováře (2011) „... 
je metoda CN křivek použitelná pouze pro určení přímého odtoku 
ze srážek o nižší pravděpodobnosti překročení (a vyšším počtu opa-
kování v letech), tj. pro N = 20, 50, 100 let, kdy již vliv úhrnů srážek 
příliš neroste…“

Je však vhodné připomenout, že pro běžné poměry v ČR, například 
pro Prahu, jsou podle publikace Kašpárka a Krejčové (1993) úhrny 
deště větší než 50 mm s dobou opakování 100 let až od trvání nad 
1 hodinu, pro dobu opakování 50 let trvání delší než 2 hodiny a pro 
dobu opakování 20 let až od trvání 5 hodin.

Pro případy menších srážek se zanedbáním proměnlivosti čísla 
CN v závislosti na velikosti srážky dopouštíme aplikací metody CN 

Tabulka 1. Koeficienty b1 a b2 pro dílčí povodí Sázavy
Table 1. Values of b1 and b2 coefficients in partial catchments of the 
Sázava River

Obr. 3. Vztah mezi koeficientem odtoku a hodnotou CN
Fig. 3. Relationship between runoff coefficient and CN value

Obr. 4. Vztah mezi srážkami a hodnotami CN
Fig. 4. Relationship between precipitation and CN values

Tok Stanice b1 b2

Sázava Zruč n. S. 0,00105 0,00883
Želivka Dolní Kralovice 0,002116 0,00665
Blanice Radonice 0,00109 0,01419

Obr. 5. Vztah mezi srážkami a hodnotami CN
Fig. 5. Relationship between precipitation and CN values

Obr. 6. Vztah mezi srážkami a potenciální retencí
Fig. 6. Relationship between precipitation and potential retention

nepřesnosti, která výsledky znatelně odchyluje od výsledků analýz 
reálných povodní. 

Využití metody CN pro posouzení vlivu změn využití 
pozemků

V ČR i v zahraničí je metoda CN často využívána, kromě jiného, 
i pro posouzení vlivu změn využití pozemků na velikost přímého 
odtoku. V našem rozboru byly pro stanovení rozdílů mezi kategoriemi 
využívání pozemků použity hodnoty CN podle zdroje Janeček et al. 
(2005), viz tabulku 2. V tabulce jsou uvedeny také velikosti potenci-
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ální retence, odpovídající uvedeným CN. Rozbor byl soustředěn na 
změny mezi kategoriemi využití pozemků orná půda, louky a past-
viny, přirozené louky a les, uvedené v tabulce 3. Jsou to změny, které 
se potenciálně mohou projevit na plochách, které v souhrnu tvoří 
rozhodující část území ČR. V tabulce 3 jsou uvedeny změny retence 
v absolutní hodnotě mm a v  procentech potenciální retence, která 
odpovídá využití pozemků před uvažovanou změnou.

Zvětšení retence vyjádřené v  mm se od kategorie A, což jsou 
půdy s  největší retenční kapacitou, zmenšuje až do kategorie D, 
která odpovídá půdám s nejmenší retenční kapacitou. Tento průběh 
je opodstatněný. Pozoruhodné však je, že stejným směrem klesá 
i změna potenciální retence vyjádřená v relativních hodnotách. Tato 
tendence je v rozporu s poznatkem „Když propustnost půdního 
povrchu nepředstavuje omezení infiltra-
ce, jsou zásadním faktorem pro vznik pří-
valových povodní geologické vlastnosti. 
Takže využití pozemků má jen marginální 
vliv“, který formuloval Hattermann et al. 
(2013). V podmínkách, kdy půda nepokrytá 
vegetací je dostatečně propustná, by vliv 
stejného vegetačního krytu neměl být sil-
nější než u půd málo propustných.

Vlastní výpočty změn byly provedeny 
jen pro kategorie půd B a C, které pokrývají 
většinu území ČR. V levé části tabulky 4 jsou 
uvedeny rozdíly odtokových výšek v původ-
ním stavu využití pozemků a ve změněném 
stavu využití, vyjádřené v mm a v % hodnoty 
odtokové výšky za původního stavu pro sráž-
ky 50 a 100 mm. V pravé části tabulky jsou 
velikosti odtoku před změnou a po změně.

Obrázky 7 a 8 ukazují, že v relativním vyjádření se vliv změn půso-
bící pokles odtokové výšky přímého odtoku zmenšuje s narůstající 
srážkou. To odpovídá poznatkům, které byly získány z rozboru po-

Obr. 7. Pokles odtokové výšky vyjádřené v relativních hodnotách 
s narůstající srážkou – pro kategorii půd B
Fig. 7. Hydrological soil group B: decrease of runoff (%) versus pre-
cipitation depth for different land use changes

Obr. 8. Pokles odtokové výšky vyjádřené v relativních hodnotách 
s narůstající srážkou – pro kategorii půd C; obrázek obsahuje jen dvě 
křivky, neboť u kategorie půd C změna z orné půdy na les a změna 
z orné půdy na přirozenou louku jsou shodné a při změně přirozené 
louky na les žádná změna nenastává, u této kategorie půd jsou CN 
pro louky a les stejné
Fig. 8. Hydrological soil group C: decrease of runoff (%) versus pre-
cipitation depth for different land use changes

Tabulka 2. Hodnoty čísel odtokových křivek CN a jim odpovídající 
potenciální retence
Table 2. CN values for different land use types and corresponding 
potential retention

Kategorie půd A B C D A B C D
Využití pozemků CN Potenciální retence [mm]
Orná půda 64 73 83 87 143 94 52 38
Louky a pastviny 49 69 79 84 264 114 68 48
Přirozené louky 35 60 70 77 472 169 109 76
Les 30 55 70 77 593 208 109 76

Kategorie půd A B C D A B C D

Změna využití pozemků Poklesy CN
Zvětšení potenciální retence [mm]
Zvětšení potenciální retence [%]

Přirozené louky → les 5 5 0 0
121,0
25,6

38,5
22,7

0,0
0,0

0,0
0,0

Louky a pastviny → les 19 14 9 7
328,3
124

93,7
82,1

41,3
61,2

27,5
56,8

Orná půda → les 34 18 13 10
449,8
314

113,9
121

56,8
109

37,9
99,9

Orná půda → přirozené louky 29 13 13 10
328,8
230

75,4
80,2

56,8
109,2

37,9
99,9

Tabulka 3. Poklesy CN a zvětšení potenciální retence při změnách využití pozemků 
Table 3. Decrease of CN values and increase of potential retention caused by certain land 
use changes

Tabulka 4. Poklesy odtoku (v mm a v % původní hodnoty) při změnách využití pozemků (včetně hodnot odtoku)
Table 4. Decrease of direct runoff (in mm and percentage of the original value) caused by certain land use changes

Kategorie půd B C B C B C B C

Změna využití pozemků
Poklesy odtoku [mm]
Poklesy odtoku [% ]

Poklesy odtoku [mm]
Poklesy odtoku [%]

Původní odtok [mm]
Nový odtok [mm]

Pro srážku 100 mm Pro srážku 50 mm Pro srážku 100 mm Pro srážku 50 mm

Přirozené louky → les 5,8 mm
31 %

0 mm
0 %

1,1 mm
78 %

0 mm
0 %

18,6
12,8

32,7
32,7

1,4
0,3

5,8
5,8

Louky a pastviny → les 18,4 mm
59 %

15,9 mm
33 %

4,9 mm
94 %

6,9 mm
55 %

31,2
12,8

48,6
32,7

5,2
0,3

12,7
5,8

Orná půda → les 24,8 mm
66 %

24,0 mm
42 %

7,5 mm
96 %

11,3 mm
66 %

37,6
12,8

56,7
32,7

7,8
0,3

17,1
5,8

Orná půda → přirozené louky 19,0 mm
51 %

24,0 mm
42 %

6,4 mm
82 %

11,3 mm
66 %

37,6
18,6

56,7
32,7

7,8
1,4

17,1
5,8
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Obr. 9. Zvětšení výšky infiltrace do půdy vlivem změn využití po-
zemků – pro kategorii půd B
Fig. 9. Hydrological soil group B: increase of infiltration versus pre-
cipitation depth for different land use changes

zorování za povodně z roku 2002 (Kašpárek a Krátká, 2004; Kašpárek 
a Peláková, 2013) i formulaci „Čím větší objem srážek, tím menší 
vliv využití pozemků na generování přívalových povodní“ ze 
studie Hattermann et al. (2013). Je to zřetelné zejména u  změny 
z kategorie louky a pastviny na les a z kategorie orná půda na les. 
Kategorie půdy má daleko větší vliv na velikost retence než změny 
vegetace.

Zmenšení odtokové výšky přímého odtoku nastává tím, že se více 
vody vsákne do půdy. Změnou využití pozemků nastává zvětšení 
velikosti infiltrace, které má v  závislosti na výšce srážek hodnoty 
v mm, které ukazují grafy na obr. 9 pro kategorii půd B a na obr. 10 
pro kategorii půd C. Následující obrázky 11 a 12 ukazují zvětšení výšky 
infiltrace v % srážky. U kategorie půd B se při srážce 50 mm vsákne 
při změně orné půdy na les o 15 % srážky více, při srážce 100 mm 
o 25 % srážky více. Při větších srážkách zvětšení infiltrace vyjádřené 
v % srážky klesá. U kategorie půd C se při srážce 50 mm vsákne při 
změně orné půdy na les o 23 % srážky více, při srážce 100 mm o 24 % 
srážky více. Při větších srážkách podíl zvětšení infiltrace vyjádřené 
v % srážky dosti podstatně klesá.

Obrázek 13 ukazuje porovnání relativních změn výšek odtoku 
a výšek infiltrace pro kategorii půd B. V relativním měřítku se změna 
využití pozemků projevuje u odtoku silněji při menších srážkách, 
u infiltrace je tomu naopak.

Rámcový odhad možností změn infiltrace změnou orné 
půdy na les v reálných podmínkách

Odhad byl proveden pro srážkovou událost charakterizovanou 
výškou srážky 50 mm.

Pro rámcové posouzení byl z  výše dokumentovaných výsledků 
využit poznatek, že pro skupinu půd B se při změně orné půdy na 
les zvětší infiltrace o 15 % srážky, pro skupinu půd C o 23 % srážky. 
Průměr těchto hodnot je 19 %, jako přibližný odhad jej použijeme 
pro všechnu ornou půdu.

Předpokládejme, že srážkové události, při kterých se změna využití 
pozemků uplatní, jsou ty, ve kterých je denní úhrn srážek větší než 
20 mm. Pro výpočet použijeme poměr

K20 = P20/Proční,

kde P20 je průměrný roční úhrn srážek ve dnech, kdy denní srážka 
překročila 20 mm, Proční je průměrný roční úhrn srážek.

Podle provedených výpočtů lze pro nížinné oblasti použít K20 = 0,1, 
v horských oblastech dosahuje hodnot až cca 0,35. Pro stupnici prů-
měrných ročních srážek od 550 do 900 mm jsou v tabulce 5 uvedeny 
použité koeficienty K20 a jim odpovídající úhrny srážek P20.

Na celé ploše orné půdy, pokud by se změnila na les, by se prů-
měrná roční výška infiltrace změnila o hodnotu P20 . 0,19. Zvětšení 
infiltrace na ploše orné půdy by narůstalo se srážkou v rozmezí cca 
15 až 60 mm. Orná půda však nepokrývá celá povodí, v tabulce 5 je 
uveden orientační podíl plochy orné půdy na celkové ploše povodí. 
Zvětšení infiltrace vztažené k celému povodí se redukuje do rozmezí 
cca 6 až 10 mm. Proti sobě působí trend zvětšování změn infiltrace 
a pokles podílu orné půdy s narůstající srážkou.

Obr. 10. Zvětšení výšky infiltrace do půdy vlivem změn využití po-
zemků – pro kategorii půd C
Fig. 10. Hydrological soil group C: increase of infiltration versus 
precipitation depth for different land use changes

Obr. 11. Zvětšení výšky infiltrace do půdy vlivem změn využití po-
zemků vyjádřené v % výšky srážek – pro kategorii půd B
Fig. 11. Hydrological soil group B: increase of infiltration (%) versus 
precipitation depth for different land use changes

Obr. 12. Zvětšení výšky infiltrace do půdy vlivem změn využití po-
zemků vyjádřené v % výšky srážek – pro kategorii půd C
Fig. 12. Hydrological soil group C: increase of infiltration (%) versus 
precipitation depth for different land use changes

Obr. 13. Změny výšky odtoku a  výšky infiltrace do půdy vlivem 
změny orné půdy na les vyjádřené v  % původních hodnot pro 
ornou půdu – pro kategorii půd B; pro odtok je změnou zmenšení, 
pro infiltraci zvětšení
Fig. 13. Hydrological soil group B, land use change arable land to 
forest: increase of infiltration and decrease of runoff (percentage of 
the original value) versus precipitation depth
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Srážka 
roční

Průměrná 
dotace 

podz. vod
K20 P20

Změna INF 
na ploše 

o. p.

Podíl 
orné 
půdy

Změna INF na povodí 
při změně celé o. p.

Změna INF na povodí 
při změně 1/10 o. p.

[mm] [mm] [%] [mm] [mm] [%] [mm] % dotace 
podz. vod [mm] % dotace 

podz. vod
550 31,1 15 82,5 15,6 50 7,84 25,2 0,78 2,52
600 46,2 20 120 22,8 40 9,12 19,7 0,91 1,97
700 85,5 25 175 33,2 30 9,98 11,7 0,99 1,17
800 136,8 30 240 45,6 20 9,12 6,7 0,91 0,67
900 200 35 315 59,8 10 5,99 3,0 0,59 0,30

Tabulka 5. Rámcový odhad zvětšení výšky infiltrace změnou orné půdy (o. p.) na les v reál-
ných povodích
Table 5. Increase of annual infiltration estimated for land use change (arable land to forest)

Když uvážíme, že změny orné půdy na les 
nemohou rozsah orné půdy zmenšit zásad-
ně, dospějeme (např. za předpokladu změny 
na 10 % orné půdy) k  tomu, že zvětšení 
infiltrace takovým opatřením má velikost 
jen několika procent dotace podzemních 
vod. Její hodnoty uvedené v tabulce 5 jsou 
spočteny podle rovnice odvozené Kněžkem 
pro povodí v  krystalinických horninách 
(Kašpárek et al., 2014).

Je vhodné poznamenat, že metoda CN 
ani tabulky hodnot CN se nezabývají vlivem 
zhutnění půdního profilu vlivem pojezdu 
těžkých mechanismů pod horizontem kyp-
řeným orbou na infiltraci do podzemní vody.

Závěr
Z provedených porovnání je zřejmé, že zmenšení přímého odtoku 

z přívalových srážek změnou plochy orné půdy na les indikované 
metodou CN začíná být od srážek řádově velikosti 50 mm zřetelné. 
Na malých povodích, kde by bylo možné změnu provést na velkém 
podílu plochy povodí, by mělo význam. 

Zvětšení infiltrace, které při uvedené změně užití pozemků indikuje 
metoda CN, je pro srážky o velikosti několik desítek mm v měřítku 
roční dotace podzemních vod celého povodí velmi malé.

Dotaci by mohly znatelně zvětšit jen změny na velké části povodí, 
které by se projevily při výskytu velkých výšek srážek, z oblasti 100 
a více mm. 
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Sensitivity analysis: How do land use changes affect water infil-
tration and direct runoff? (Kašpárek, L.; Peláková, M.)

Key words
CN method – direct runoff – torrential rain – land use – infiltration

The effect of land use changes on direct runoff and soil in-
filtration was calculated by the Runoff Curve Number Method 
(SCS-CN). The analysis is focused on the conditions of the Czech 
Republic. The aim of the proposed land use changes is mainly 
to decrease flood flows. When the precipitation exceeds 50 mm, 
the results show notable decrease of direct runoff e.g. in case of 
changing arable land to forest. However, increase of soil infiltra-
tion in yearly groundwater balance is insignificant.

ODHAD ZÁKLADNÍHO ODTOKU 
V DOSUD NEPOZOROVANÝCH 
POVODÍCH

Adéla Trávníčková, Roman Kožín

Klíčová slova
základní odtok – vodoměrná stanice – čára překročení – hydrogeolo-
gický rajon

Souhrn
Desítky krátkodobě pozorovaných vodoměrných stanic byly 

umístěny na malých vodních tocích v povodích České republiky. 
Data z  těchto stanic spolu s  hydrometrickými měřeními byla 
použita k odhadu základního odtoku. Srážky a průtoky ze stanic 
sítě ČHMÚ byly použity též. Základní odtok je odhadován tzv. 
metodou klouzavých minimálních průtoků. Kromě toho byly 
užity také metody nepřímé, založené na regresních vztazích srá-
žek a odtoků. Vypočtená hodnota z krátkodobého pozorování 
je pak upravena podle analogonu – nejbližšího pozorovaného 
povodí. Výsledky ukazují rozptyl hodnot základního odtoku 
vypočteného podle jednotlivých metod. Nicméně pro základní 

bilanční hodnocení sledovaných povodí, popř. hydrogeologic-
kých rajonů jsou výsledky dostatečné. 

Úvod
V  rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod, jehož 

spoluřešitelem je VÚV TGM, v.v.i., byla navržena síť pozorovacích 
stanic na malých vodních tocích v  zadaných hydrogeologických 
rajonech (HGR). Cílem tohoto úkolu je přehodnocení přírodních 
zdrojů podzemních vod ve vybraných rajonech. Monitorované toky 
se nacházejí v  celkem 48 HGR, přičemž 15 z  nich je ve svrchních 
rajonech, 63 v základních a dva na jejich rozhraní (obr. 1). Plocha 
povodí většiny toků, tedy 69 z celkových 80, nepřekračuje 100 km², 
zbývajících 11 objektů je umístěno na tocích s povodím od 105 km² 
do 556 km². Nadmořské výšky sledovaných profilů se pohybují 
v rozmezí od 150 m n. m. v HGR 4320 (Křída Dolního Labe po Děčín 
– pravý břeh) po 610 m n. m. v HGR 6211 (Krystalinikum Českého 
lesa v povodí Kateřinského potoka). Dlouhodobý roční úhrn srážek 
(1981–2010) v povodích leží v rozmezí 506 mm v HGR 2241 (Dyj-
skosvratecký úval) až 1 026 mm v HGR 6213 (Krystalinikum Českého 
lesa v povodí Schwarzach). 

Metodika
V první polovině roku 2012 proběhl na daných lokalitách výběr 

profilů vhodných k  pozorování. Podmínkou pro jejich výběr bylo 
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vyrovnané koryto toku s  pokud možno 
rovnoměrným prouděním. Využity byly 
i  stávající jízky, popř. jiné objekty, které 
byly dále vhodně upraveny. Poté byly na 
vodní toky instalovány jednoduché železné 
tubusy obdélníkového průřezu opatřené 
uzamykatelným víčkem. Do spodní části 
stanice byly vyvrtány drobné otvory umož-
ňující proudění vody skrze tubus, dále byly 
stanice povrchově ošetřeny antikorozním 
nátěrem. Na takto připravené objekty byly 
našroubovány plastové vodočty (obr. 2). 
Záznam dat zajišťují hladinoměry (levelo-
ggery), které sledují výšku hladiny a teplotu 
vody. Jejich výhodou je malý rozměr, dlouhá 
životnost (výrobce garantuje deset let) 
a velká paměť (40 000 záznamů – tzn., že 
měříme-li v hodinovém intervalu, je sonda 
schopna ukládat údaje až 4,5 roku). Stanice 
byly upevněny na stávající objekty v tocích 
(mostky, opěrné zdi) nebo byly zatlučeny 
a uchyceny vzpěrami ke břehu. Barologgery 
snímající atmosférický tlak, který je nutný 
pro kompenzaci dat z  hladinoměrů, byly 
umístěny buď přímo do stanice, nebo do 
její blízkosti. Řada profilů byla osazena měr-
nými přelivy pro zvýšení citlivosti v období malých průtoků (obr. 2). 
Po průběžných hydrometrických měřeních za různých vodních stavů 
a získání dostatečně dlouhé řady dat z hladinoměrů byly sestrojeny 
měrné křivky průtoků a vyčísleny průměrné denní průtoky.

Zpracování dat
Pro stanovení velikosti základního odtoku byla použita metoda 

separace hydrogramu na základě klouzavých minimálních průtoků, 
kterou ve své studii navrhl a ověřil Kašpárek (2011). Spočívá ve vý-
počtu řady klouzavých minim z intervalu předešlých 30 dní. Touto 
řadou se posléze proloží klouzavé průměry s dobou průměrování 
30 dní. Výsledek je graficky znázorněn na obr. 3 na příkladu Kate-
řinského potoka z HGR 6211 Krystalinikum Českého lesa v povodí 
Kateřinského potoka.

Takto získané odhady základního odtoku z krátkodobě pozorova-
ných průtoků je nutné transformovat na hodnoty, které odpovídají 
dlouhodobému pozorování. Dále uvádíme postup této transformace 
(Kašpárek, Datel aj., 2014).

Z  řady průměrných denních průtoků z  krátkého pozorování se 
separuje metodou popsanou výše řada základního odtoku a vypočte 
se průměr. Zvolí se stanice ČHMÚ s dlouhodobým pozorováním s hyd-
rologickým režimem, který z hlediska dlouhodobého kolísání průtoků 
je podobný jako v povodí s krátkým pozorováním. Opět se separuje zá-
kladní odtok a spočte se průměr. Pro období krátkodobého pozorování 
se spočte průměr základního odtoku ve stanici ČHMÚ. Vypočítá se po-
měr průměru z krátkodobého pozorování a průměru z dlouhodobého 
pozorování. Tímto poměrem se vynásobí průměr z nově postavené 
stanice s  krátkodobým pozorováním. Takto vypočtený průměr 
základního odtoku odpovídá dlouhodobému průměru podle analo-
gonu ČHMÚ. Přepočet průměru z námi pozorovaného povodí na celý 
HGR se provede podle studie (Kašpárek, Datel 
aj., 2013). Odhad základního odtoku na HGR 
je založen na předpokladu, že územní výpar 
na povodí – analogonu a na HGR je stejný. 
Přepočet je založen na rozdílu mezi dlouho-
dobou průměrnou srážkou na HGR a na po-
vodí – analogonu. Srážky byly interpolovány 
z rastru srážek pro ČR za období 1981–2010.

Alternativní metody odhadu 
základního odtoku

V případě, že není možné vybudovat vo-
doměrnou stanici (ať už z finančních či jiných 
důvodů), jsme nuceni použít alternativní 
metody. Tyto metody mohou být přímé nebo 
nepřímé. Mezi přímé metody patří např. 

Obr. 1. Mapa rozmístění nových vodoměrných stanic
Fig. 1. Map of newly distributed stream gauges

Obr. 2. Vodoměrná stanice na Kateřinském potoce osazená měrným 
přelivem za využití stávajícího objektu
Fig. 2. Stream gauge on Kateřinský creek fitted by weir

Obr. 3. Separace základního odtoku na Kateřinském potoce
Fig. 3. Baseflow separation – Kateřinský creek
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Obr. 6. Vztah mezi průměrnou dlouhodobou výškou odtoku a  průměrnou dlouhodobou 
roční výškou srážek
Fig. 6. Relation of an average annual runoff and an average annual precipitation

prosté hydrometrické měření ve zvoleném profilu. V  situaci, kdy 
požadujeme informaci o dlouhodobém průměrném průtoku nebo 
základním odtoku, je jedno i více měření nedostačující. Alternativa 
se nabízí v tzv. přenesení čáry překročení průtoků z analogonu se 
stanicí ČHMÚ do námi měřeného profilu. V tomto případě je nutné 
provést 8–10 hydrometrických měření za rok za různých vodních 
stavů, aby bylo možné získat informace o průměrném průtoku či 
základním odtoku.

Přenos se provede následovně. Z čáry překročení ze stanice ČHMÚ 
se zjistí pravděpodobnosti pro dny, kdy byla provedena hydromet-
rická měření ve zvoleném profilu. Tyto pravděpodobnosti a průtoky 
z hydrometrických měření se vynesou proti sobě do grafu. Výsledné 
body v grafu lze proložit křivkou (obr. 4). Podle rovnice křivky lze pak 
spočíst 50% kvantil průtoku. Analogicky k výše uvedenému postupu 
lze z poměru průměrů a kvantilů zjistit dlouhodobý průměrný průtok 
ve zvoleném profilu. Pro výpočet odhadu základního odtoku je nutné 
použít BFI (baseflow index) z analogonu ČHMÚ.

Do nepřímých metod spadají zejména různé regresní vztahy, kdy 
odtok je funkcí průměrné výšky srážek. Jako příklad lze uvést regresní 
vztah publikovaný Kněžkem a Kesslem v roce 2000 (obr. 5).

Dalším příkladem takovéto regrese je vztah odtoku a srážky zjiš-
těný ze souboru 65 povodí v ČR publikovaný Kašpárkem aj. v roce 
2000 (obr. 6).

Diskuse a závěr
Všechny použité metody, ať už se jedná 

o  regrese nebo využití analogonů, jsou 
zatíženy určitou chybou. Z tohoto důvodu 
je vhodnější mluvit spíše o  odhadech než 
o přesných hodnotách. Nicméně v místech, 
kde nejsou k dispozici pozorování ze stanic 
ČHMÚ a je potřeba získat základní informa-
ce o průtoku, jsou tyto metody relevantní. 
Obrázek 7 ukazuje rozdílné hodnoty průměr-
ného specifického základního odtoku vypo-
čtené na základě popsaných metod. Rozptyl 
výsledků je značný a  průměrný základní 
odtok se bude nejspíše nacházet v intervalu 
3,3–4,9 l/s/km2. Jako odhad lze použít medi-
án nebo průměr z těchto výsledků. Nicméně 
větší váhu by měl mít výsledek daný separací 
hydrogramu, jelikož je podložen fyzikálním 
měřením v dané oblasti.

I  přes všechny nejistoty v  datech, které 
jsou odrazem už samotné výstavby stanice, 
jejího provozu, hydrometrických měření, se-
strojení měrné křivky a použití metod na vy-
číslení celkového a základního odtoku, jsou 
tato data použitelná pro základní bilanční 
hodnocení sledovaných povodí, popřípadě 
hydrogeologických rajonů.

Poděkování
Článek vznikl díky podpoře projektu Rebi-
lance zásob podzemních vod.
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Obr. 7. Srovnání specifického základního odtoku vypočteného 
dle jednotlivých metod pro HGR 6211 (Krystalinikum Českého lesa 
v povodí Kateřinského potoka) 
Fig. 7. Comparison of a baseflow according to the presented me-
thods (Hydrogeological region Český les – Kateřinský creek)
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Estimating of a  baseflow in so far unobserved catchments 
(Trávníčková, A.; Kožín, R.)

Keywords
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Dozens of short-term stream gauges were installed on small 
streams in catchments in the Czech Republic. Data obtained 
from those gauges and data from hydrometric measurement 
were used to estimate a  baseflow. Precipitation and stream 
gauge data from the national measurement network were used 
as well. The baseflow was estimated by so-called method of 
“moving minimal discharge”. Apart from that, there were also 
used some indirect methods based on regression relationship 
of precipitation and runoff. Calculated values of the short-term 
baseflow were adjusted according to hydrological analogy with 

the nearest observed catchment. The results show a variance 
in values of the baseflow estimated according to the presented 
methods. Nevertheless, the results are sufficient for the basic 
assessment of hydrological balance in studied catchments or 
hydrogeological regions.

Výzkum v oblasti hydrauliky, 
hydrologie a hydrogeologie

Hydrologie
Hydrologie byla od založení dnešního VÚV TGM, v.v.i., 

základním oborem. Ústav jako celostátní řídicí orgán hyd-
rologických služeb vydával směrnice, kterými koordinoval 
činnost hydrografických oddělení a zabezpečoval tak jednotnost jejich 
práce. Výsledky pozorování a měření byly podkladem pro zpracování 
rozsáhlého díla – vodopisu Československa. Jeho obsahem byly zejména 
hydrologické ročenky o průtocích a srážkách, publikace obsahující denní 
průtoky ve vybraných říčních profilech za deseti až padesátiletí, podélné 
profily všech významných československých řek, zrevidované mapy 
rozvodnic a soupis povodí celého státního území a  toků. Informace 
z těchto materiálů jsou využívány dodnes.

Ústav řešil i  úkoly přesahující rámec tradiční náplně prací 
hydrografických oddělení. Zkoumal metody a  vyvíjel přístroje 
k  pozorování jevů, kterým se dosud nevěnovala žádná anebo jen 
nedostatečná pozornost, zejména výpar, ledové jevy a  pohyb 
splavenin. Zabýval se vedením studijních prací nezbytných při 
přípravě vodních staveb. Zaváděl a ověřoval nové metody zpracování 
hydrologických pozorování. V této souvislosti je třeba vzpomenout 
na aplikace matematické pravděpodobnosti pro odvozování řad 
intenzit krátkodobých dešťů nebo dešťových oddílů různého trvání 
a  pravděpodobnosti, které navrhl Ing. Čeněk Vorel jako základ 
pro časově náročné zpracování dlouhodobých ombrografických 
pozorování v Čechách a na Moravě. Výsledky navazujících prací prof. 
Josefa Trupla jsou dodnes velmi spolehlivým podkladem při navr-
hování kanalizací. Nejvýznamnějším hydrologem, který v ústavu již 
v letech 1933–1938 zpracoval řadu prací zásadně ovlivňujících další 
vývoj československé hydrologie, byl doc. Dr. Ing. Alois Bratránek. 
Pečeť původnosti nesou četné hydrologické studie, které vypracoval 
nebo jejichž zpracování vedl, a to např. pro regulační práce na úseku 
středního Labe, soustavnou úpravu Váhu a Dunaje, ohrazování vý-
chodoslovenských řek, vybudování soustavy nádrží pro zabezpečení 
Ostravy vodou, ochranu města Prahy před povodněmi aj. Alois Bratrá-
nek zpracoval v širším měřítku i výskyt povodní v ČR, časové průběhy 
povodní, metodu transformace průtoku při průchodu povodně 
nádrží za manipulace s uzávěry, metody předpovědi odtoku v období 
hydrologického sucha. 

V době omezených možností za okupace se ústav věnoval 
sestavování hydrologických a z nich vycházejících vodohos-
podářských bilancí pro předvídané potřeby závlah, zásobení 
pitnou a průmyslovou vodou a pro plavbu. Dále se zabýval 
otázkami nalepšování malých průtoků v tocích, bilancí po-
třeb a přebytků vody v povodích, optimálním hospodařením 
vodou v nádržích a řešením ochrany území před velkými 
vodami pomocí retenčních prostorů a  regulačních úprav 

(ochrana města Prahy). Podstatná část těchto prací byla později základem 
pro zpracování Státního vodohospodářského plánu. Byly též položeny 
základy pro systematické sledování splaveninového a teplotního režimu 
řek. V obdobných aktivitách pokračoval ústav i v letech 1945–1953, byl 
např. sestaven katastr vodnosti pro období 1931–1940 a 1941–1950. 

Od roku 1951, kdy byl ústav transformován na Výzkumný ústav 
vodohospodářský, nebyl již pověřen vedením hydrologické služby. 
Hydrologická složka ústavu pak byla zaměřena jen na výzkumnou 
a studijní činnost, vyžadovanou zejména při rozvíjejících se pracích na 
Státním vodohospodářském plánu (o jeho zpracování rozhodla vláda 
koncem roku 1949). V následujícím období byla pozornost věnována 
zejména řešení průtokového režimu na stupních umožňujících splav-
nění Labe a na přípravu přehrad Vltavské kaskády. Pro potřeby vodo-
hospodářské výstavby byl vyhodnocen režim unášených splavenin na 
českých a moravských řekách. Souhrnné výsledky zveřejnil v roce 1978 
Ing. Anselm Malíšek.

Výzkum teplotního režimu řek a vodních nádrží se v první fázi za-
měřil na měření teploty vody na řadě československých toků a nádrží 
převážně za přirozených podmínek, později se plně orientoval na pro-
blém chlazení tepelných elektráren. Pozornost byla věnována rovněž 
výzkumu metod pro předpovědi průtoků, pro sezonní režim pomocí 
výtokových čar z povodí a pro krátkodobé prognózy s využitím průto-
kové i srážkoměrné sítě.

Současně s uvedenou tematikou probíhal výzkum metod vodohos-
podářských řešení pro energetické využití vodní energie, ochranu před 
povodněmi i zásobování vodou v systému nádrží s odstupňovanou 
a proměnlivou zabezpečeností dodávek. Původní řešení v této oblasti 
přinesl Ing. Anselm Malíšek a Ing. Jaroslav Urban, CSc. Na klasickou te-
matiku vodohospodářských řešení nádrží pro kvantitativní nalepšování 
navazoval výzkum intervenčního hospodaření nádrže. Pro zajištění 
potřebného množství a hlavně kvality vody v takových úsecích toku, 
kde se požadované čistoty nedá obvyklými prostředky dosáhnout, 
zpracoval řešení Ing. Jiří Stránský, CSc. Ten později sestavil a mnohokrát 
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aplikoval model stacionárního proudění pro stanovení průběhu hladin 
za n-letých povodní.

Bohatá je historie experimentálních pozorování. Nejstarší speciali-
zovaná stanice byla založena Ing. Josefem Rónem v roce 1932 v areálu 
ústavu a zabývala se kromě běžných hydrometeorologických měření 
výzkumem výparu. K prvním povodím výzkumného charakteru v ČSR 
patří sousedící dvojice lesnatého povodí Kychové a bezlesé Zděchovky, 
založené Dr. Ing. Zdeňkem Válkem v roce 1926. V roce 1953 byla zřízena 
stanice Tišice, kde se prováděl výzkum výparu z vodní hladiny, výzkum 
evapotranspirace, měření odtoku z uměle postřikovaných ploch aj., 
a v  roce 1957 výparoměrná stanice Hlasivo, kterou lze vzpomenout 
např. v souvislosti s prací Ing. Jiřího Váši, DrSc.

Experimentální povodí Modrý důl v Krkonoších bylo zřízeno z  ini-
ciativy Ing. Jaroslava Martince, CSc., v roce 1958. Cílem výzkumu bylo 
především vyšetřování sněhového režimu a odtoku ze sněhových zásob. 
Významným experimentálním povodím provozovaným od roku 1964 
je povodí horní Metuje v adršpašsko-teplické oblasti. Bylo vybráno pro 
řešení ztrátových složek hydrologické bilance se zaměřením na tvorbu 
podzemních vod, později byla problematika rozšířena na problémy 
povrchových vod a na řešení srážkoodtokových vztahů. Kromě toho 
spolupracoval ústav aktivně na zajišťování provozu a výzkumu v repre-
zentativním povodí Sputky, které bylo v rámci Mezinárodní hydrologické 
dekády zřízeno Ústavem pro hydrodynamiku ČSAV.

Povodí Žebrakovského potoka, ve kterém byl podrobně zkoumán vliv 
využití pozemků a vliv odvodnění na kvantitu i kvalitu odtékající vody, 
se ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací věnoval doc. RNDr. 
Václav Zajíček, CSc. V osmdesátých letech bylo pozorováno také povodí 
Klínového potoka v Krkonošském národním parku, pracovníci ústavu 
se začali podílet také na rozsáhlém projektu pozorování experimentál-
ních povodí v Jizerských horách, který byl zaměřen na posouzení vlivu 
odlesnění na hydrologický režim.

Po roce 1990 byla činnost v experimentálních povodích redukována, 
dosud pokračují jen měření na horní Metuji (základna Bučnice), pozo-
rování na výparoměrné stanici Hlasivo a aktivity v Jizerských horách. 
Výzkum v oblasti zpracování intenzit srážek jako podkladů pro řešení 
odtoku z malých povodí a také urbanistické hydrologie, ve které zpra-
coval řadu významných datových podkladů i studií zejména Ing. Josef 
Sobota, CSc., byl po roce 1998 v ústavu ukončen.

V devadesátých letech byl hydrologický výzkum nejprve zaměřen 
na zhodnocení a redukci nepříznivých vlivů antropogenní činnosti na 
hydrologický režim ve vztahu ke kvalitě vody, zejména v souvislosti 
s předcházejícím odlesněním Krušných a Jizerských hor a s nebezpe-
čím podstatného zhoršení kvality vody ve vodárenské nádrži Želivka. 
Tímto povodím se zabývali zejména Ing. Václav Škopek, CSc., Ing. Václav 
Vojtěch a Ing. Tomáš Just.

Dominantní oblastí výzkumu se pak stala hydrologická bilance, 
její modelování pro odhad velikosti a průběhu odtoku podzemních 
vod i pro první odhady dopadu změn klimatu na hydrologický režim. 
Hydrologický výzkum byl zásluhou Ing. Ladislava Kašpárka, CSc., 
usměrněn tak, aby jeho výsledky mohly být bezprostředně využity 
v hydrologické praxi ČHMÚ (progresivní statistické metody zpracování 
dat, postupy pro odhad pravděpodobných chyb dat, metody výpočtu 
návrhových extrémních srážek a povodňových vln) i v podnicích Povodí. 
Šlo zejména o hydrologické studie umožňující navrhnout modernější 
varianty manipulačních řádů vodních děl, zpracování hydrologických 
studií konkrétních povodí i celých oblastí, např. Krušných hor, i řešení 
problematických případů návrhových extrémních povodní.

Ing. Šárka Blažková, DrSc., spolu s týmem hydrauliků a  ichtyologů 
a ve spolupráci s Fish and Wildlife Service USA (dnes USGS), od roku 
1994 ověřovala a rozvíjela metody stanovení minimálních ekologických 
průtoků na základě zkoumání vztahu mezi průtokem a charakteristikami 
vodního prostředí, které vytvářejí podmínky pro život zvoleného druhu 
ryb. Další směřování hydrologického výzkumu bylo významně ovlivněno 
tím, že v roce 1997 zasáhla část území ČR mimořádně velká povodeň. 
VÚV se podílel na jejím vyhodnocení i na několika následujících pro-
jektech, které se povodňovou problematikou zabývaly.

K metodice stanovení extrémních návrhových povodní jako podkla-
du pro ověřování bezpečnosti přehrad za povodní přispěl ústav vedle 
vícerozměrných statistických metod i metodikou kombinující stochas-
tický generátor srážek s deterministickým TOPMODELem, který je dále 
rozvíjen v různých variantách ve spolupráci s univerzitou v Lancasteru.

Ústavu bylo svěřeno vyhodnocení další mimořádné povodně v roce 
2002 a  také velké jarní povodně 2006. Významné jsou též výsledky 
projektu, který posoudil vliv údolních nádrží na redukci povodní 
v povodí Labe. Dlouhodobá pozornost byla věnována i opačnému 
extrému – minimálním průtokům a výzkumu hydrologického sucha, 
zejména v rámci mezinárodní spolupráce na projektu FRIEND.

Od roku 1999 byla do výzkumných aktivit zásluhou doc. RNDr. Petra 
Vlasáka, CSc., začleněna problematika vodohospodářské rekultivace 
krajiny narušené těžbou uhlí, včetně zatápění zbytkových jam (od 
roku 2001 Chabařovice). V  návaznosti byly řešeny úkoly zaměřené 
na komplexní posouzení kvality vody (ve vztahu ke kvantitě) v tocích 
podkrušnohorské oblasti, včetně řeky Bíliny.

Dlouhodobě pokračuje pod vedením Ing. Šárky Blažkové, DrSc., 
experimentální výzkum v Jizerských horách, zejména s ohledem na vy-
jádření nejistot v matematickém modelování odtoku z povodí. Od roku 
1996 do roku 2011 byl Ing. Šárkou Blažkovou, DrSc., koordinován velký 
interdisciplinární projekt Labe, za spolupráce několika kooperujících 
organizací. Řešeny byly související tematiky od biologie v Labi a jeho 
přítocích a povodí, přes chemii (znečištění z bodových a plošných zdrojů 
a havárie na tocích) až po problematiku hydrologickou.

Od roku 1992 se hlavním předmětem výzkumu postupně stalo 
posouzení možných dopadů klimatické změny na hydrologický režim 
a vodní zdroje. Většina úkolů z této oblasti byla řešena pod vedením 
Ing. Ladislava Kašpárka, CSc., a později i Ing. Oldřicha Novického. Zde 
se nejprve kombinovaly výsledky zpracované v  rámci Národního 
klimatického programu ČR s  poznatky úkolu financovaného MŽP 
(2002–2003). V letech 2005–2011 byla tato problematika řešena jako 
součást výzkumného záměru a také v několika navazujících účelových 
projektech státem financovaného výzkumu. S využitím takto vytvo-
řeného metodického základu byly následně zpracovány studie, které 
posoudily možné dopady klimatické změny ve vodohospodářských 
soustavách podniků Povodí i odhady rizika omezení nejvýznamnějších 
odběrů vody pro velké vodárenské odběry a pro chlazení stávajících 
jaderných elektráren i možnosti jejich rozšíření.

 Při řešení jsou využívány scénáře klimatické změny a hydrologické 
modely. Skutečný průběh změn veličin hydrologické bilance se 
již v  letech 2009–2011 projevil v  povodí Srpiny, Blšanky, Liboce 
a Rakovnického potoka extrémním poklesem průtoků. To bylo pod-
nětem k podrobnému posouzení příčin vzniku hydrologického sucha 
a návrhu opatření zmírňujících jeho dopady. Zejména pilotní studie 
„Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením 
akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka“ ukázala, jaké 
typy opatření mají v těchto případech význam. Navazující výzkum se 
pak zaměřil na posouzení časové a plošné variability hydrologického 
sucha v podmínkách klimatické změny na území ČR a na návrh koncepce 
řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody. 
S těmito úkoly úzce souvisí i příprava podkladů pro inovaci postupů 
stanovení minimálních zůstatkových průtoků. Zvýšená pozornost 
byla zaměřena na výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadu 
klimatické změny a udržitelné využívání vodních zdrojů v regionech ČR.

V oblasti povodňové ochrany byla zpracována metodika pro změnu 
N-letých maximálních průtoků vlivem protipovodňových opatření, 
několik studií vlivu nádrží na povodňový režim a několik návrhových 
vln pro posouzení bezpečnosti přehrad za extrémních povodní. 

Po roce 2010 bylo pod vedením RNDr. Josefa V. Datla, Ph.D., stabilizo-
váno personální obsazení oddělení hydrologie, kde se rozsah řešených 
úkolů v poslední době výrazně zvětšil, a to za přispění řešitelů Ing. Martina 
Hanela, Ph.D, Ing. Stanislava Horáčka, Ph.D., Ing. Adama Viziny, Ph.D., Ing. 
Radka Vlnase, Ing. Magdy Mrkvičkové, RNDr. Tomáše Hrdinky, Ph.D., Ing. 
Adama Berana a dalších pracovníků oddělení. Od roku 2011 probíhá např. 
rozsáhlá spolupráce na hydrologické části úkolu Rebilance podzemních 
vod, jehož výsledky přibližuje částečně i toto tematické číslo.

Hydrologický výzkum je tradičně mezinárodní činností. Zejména 
Ing. Jaroslav Urban, CSc., působil jako pedagog i pracovník mezinárod-
ních organizací v řadě asijských zemí. V letech 1965 až 1974 proběhla 
Mezinárodní hydrologická dekáda, na kterou navázal dlouhodobý 
Mezinárodní hydrologický program UNESCO. Intenzivní spolupráce na 
významném projektu FRIEND z tohoto programu probíhá nepřetržitě 
od roku 1993 v oblasti maximálních srážek a povodní (Ing. Šárka Blaž-
ková jako koordinátor této oblasti do roku 2012) i minimálních průtoků 
(Ing. Ladislav Kašpárek a Ing. Oldřich Novický). V navazujícím projektu 
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Evropské komise ASTHYDA byly v monografii Hydrological drought 
uplatněny i  výsledky výzkumu VÚV, zejména model hydrologické 
bilance BILAN. Dalšími významnými projekty jsou NEWATER , v jehož 
rámci byla ve spolupráci s Povodím Ohře, a.s., organizována hra na řízení 
povodňové situace (Mgr. Marta Martínková, Ing. Šárka Blažková, DrSc.). 
Dalším projektem 6. rámcového programu EU byl projekt WATCH (Water 
and Global Change), v němž byly zpracovány i povodňové scénáře na 
základě vyhodnocení řad o délce 100 tisíc let (pro možnost vyjádření 
i velmi nízké pravděpodobnosti výskytu). Na tématu hydrologického 
podkladu pro posouzení bezpečnosti přehrad za povodní pokračovala 
Ing. Šárka Blažková, DrSc., ve spolupráci s univerzitou v Lancasteru 
v rámci projektu GAČR a akce COST EU FloodFreq (MŠMT), přičemž je 
s výhodou využivána metodika mapování nasycených ploch (navržená 
a prováděná Ing. Alenou Kulasovou). 

Dlouhodobě je zajišťována agenda spolupráce v oblasti hraničních 
vod s Polskem, spolupráce se Saskem probíhá aktuálně v rámci úkolu 
GRACE. Vliv zemědělského znečištění zejména fosforem a dusíkem je 
předmětem zkoumání v bilaterálním projektu s universitou v Arkansasu 
v USA (MŠMT) a v akci COST EuroAgriwat (MŠMT). Tyto projekty jsou 
řešeny Ing. Alenou Kulasovou a Ing. Šárkou Blažkovou, DrSc.

Hydraulika a hydrotechnika
Ve 20. letech minulého století vyvolala rozsáhlá výstavba vodních 

děl v Československu potřebu zřízení hydrotechnického ústavu, jehož 
posláním bylo provádět „výzkumné práce v  oboru vodních staveb 
a  užité hydrodynamiky“, včetně výzkumu proudění podzemních 
vod, vývoje hydrometrických metod a výzkumu v oblasti mechaniky 
zemin. V roce 1930 tak vznikly Státní výzkumné ústavy hydrologický 
a hydrotechnický T. G. Masaryka. Organizací hydrotechnického ústavu 
byl pověřen prof. Dr. Ing. Jan Smetana. V tomtéž roce byla uvedena do 
provozu budova A se dvěma hydraulickými laboratořemi umístěnými 
ve dvou podlažích nad sebou a s přilehlým tárovacím žlabem. V horní 
laboratoři byly instalovány hydraulické žlaby pro dvourozměrné 
modelování, dolní laboratoř byla určena pro trojrozměrné modely. 
Prvními vědeckými pracovníky v hydraulickém výzkumu byli vedle 
Jana Smetany Ing. František Kovářík, Dr. Ing. Václav Jelen, Ing. Karel 
Pirner a Dr. Ing. Ladislav Lískovec. V hydraulické laboratoři zahájil svou 
výzkumnou činnost i  zakladatel československé školy mechaniky 
zemin prof. Dr. Ing. Alois Myslivec.

V prvním období třicátých a počátku čtyřicátých let byl v hydraulic-
kých laboratořích ústavu prováděn modelový výzkum všech význač-
ných vodních staveb připravovaných tehdy k výstavbě. Byl to zejména 
výzkum jezu na Labi v Srnojedech, přehrad na Blanici u Husince a na 
Teplé u Karlových Varů, vodních děl Pastviny na Divoké Orlici a Seče na 
Chrudimce a také regulačních úprav řek Otavy v Písku, Váhu v Piešťanech 
a Ostravice u Ostravy. Rozsáhlý modelový výzkum byl proveden pro 
vodní dílo Vrané nad Vltavou a pro vodní dílo Štěchovice s elektrárnou 
a plavební komorou, jejíž plnění a prázdnění vyřešil originálním způ-
sobem prof. Dr. Ing. Jaroslav Čábelka, CSc. Pro potřeby rekonstrukce 
labských vodních děl byl realizován příslušný hydrotechnický výzkum 
jezů, plavebních komor a vodních elektráren ve Velkém Oseku, v Bran-
dýse n. L., Kostelci n. L., Poděbradech a v Hradci Králové.

Výzkum konkrétních vodních děl se odrazil v dodnes uznávaných teo-
retických studiích a původních konstrukčních řešeních, z nichž lze uvést 
zejména studie tvaru přelivných ploch přehrad a dimenzování vývarů 
prof. J. Smetany a návrh vtoku do tlakových potrubí Dr. Ing. L. Lískovce. 
Profesor Čábelka navrhl optimální řešení nízkotlaké vodní elektrárny při 
jezech a originální poklopová vrata, použitá na řadě plavebních komor 
labsko-vltavské vodní cesty.

Období po osvobození republiky bylo spojeno s mohutným roz-
machem vodního stavitelství a hydroenergetiky, což vedlo k velkému 
rozvoji hydrotechnického výzkumu a podstatnému zvýšení jeho kapa-
city. V letech 1948–1950 byla v ústavu vybudována velká hydraulická 
laboratoř s experimentálním zařízením pro výzkum hydraulického rázu 
a významně se zvýšil počet pracovníků oboru. Výzkum byl zaměřen 
především na problémy související s výstavbou velkých vodních děl 
a s dostavbou labsko-vltavské vodní cesty. Mezi stěžejní patřily výzkumy 
vodních děl Vltavské kaskády Slapy, Orlík, Kamýk a Lipno, realizované 
pod vedením prof. Dr. Ing. Jaroslava Čábelky, DrSc., Dr. Ing. Ladislava 
Lískovce a Ing. Petra Hořeního, CSc., jakož i výzkumy některých dalších 
vodních děl v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 

Po dokončení výstavby Vltavské kaskády prováděl výzkumy povod-
ňových a průlomových vln na rozsáhlém hydraulickém modelu celé 
kaskády prof. Dr. Ing. Pavel Novák, DrSc., který se kromě toho věnoval 
výzkumu říčních tratí, prováděl základní výzkum měření splavenin, jehož 
účinnost prověřil ve velkém pokusném žlabu, vedl komplexní výzkum 
hydrauliky podjezí vodních děl a výrazně přispěl ke zdokonalení teorie 
modelové podobnosti. 

Pro potřeby výzkumu bylo zřízeno elektrotechnické oddělení, jehož 
vedením byl pověřen Ing. Věkoslav Sotorník, CSc. Toto pracoviště zajiš-
ťovalo měřicí techniku pro veškerý výzkum včetně vývoje některých 
měřicích zařízení, jako mikrokřídel, odporových sond, optického sle-
dování rychlosti vozíku v tárovacím žlabu apod. Měření v přírodě a na 
vybudovaných vodních dílech zajišťovala pracovní skupina vedená 
Ing. Ladislavem Kutišem a později Ing. Františkem Bumbou, která pře-
devším prováděla garanční měření na vodních, tepelných a jaderných 
elektrárnách.

Na sklonku padesátých let, kdy skončilo údobí výstavby hydroenerge-
tických děl, se pozornost výzkumných pracovníků postupně přesouvala 
k modelovému výzkumu vodních děl pro zásobování vodou – Fláje, 
Křímov, Hracholusky, Jirkov, Jesenice aj. Pod vedením prof. Ing. Karla 
Haindla, DrSc., byl řešen výzkum vodního díla Želivka, zejména jeho 
šachtového přelivu a štolového přivaděče, v němž byl zkoumán vliv 
drsnosti stěn. Dále byl uskutečněn výzkum odpadní štoly vodního 
díla Nechranice na Ohři, výpusti vodního díla Stanovice a komplexní 
výzkum vodních děl Hněvkovice a Kořensko. Na těchto výzkumech 
se podíleli prof. Ing. Karel Haindl, DrSc., Ing. Tomáš Nachtmann, Ing. 
Miroslav Vlček, CSc., a doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Pro potřeby hlavního 
města Prahy provedli modelový výzkum ukládání kmenové stoky přes 
Vltavu v Praze u Železničního mostu a modelový výzkum vjezdu do 
přístavu Praha-Radotín Ing. Ludvík Doležal, CSc., Ing. Josef Libý, CSc., 
a doc. Ing. Jaroslav Skalička, CSc. 

Ve stejném období se hydraulický výzkum začal zaměřovat pod vede-
ním Ing. Jiřího Burdycha rovněž na zdravotně-vodohospodářské stavby 
a později i na problematiku šíření cizorodých látek v tocích. Výsledky 
výzkumu přispěly k racionálním návrhům usazovacích a dosazovacích 
nádrží čistíren odpadních vod a u již provozovaných čistíren ke zvýšení 
jejich kapacity a účinnosti. 

Výzkumem v oblasti průmyslové hydrauliky se zabýval prof. Ing. Ka-
rel Haindl, DrSc., a to pro nejrůznější odvětví národního hospodářství. 
K jeho rozsáhlým pracím z této oblasti patřilo studium vodních rázů 
a metod protirázové ochrany potrubí a sítí, výzkum proudění vody 
v potrubí či výzkum úprav odběrných objektů průmyslové vody z toků. 
Soustavná pozornost byla věnována také posuzování dynamického 
namáhání trubních systémů technologického zařízení vodních děl 
prouděním vody, zejména rezonanci vodního sloupce v potrubí, která 
byla v řadě případů příčinou závažných havárií (Ing. Věkoslav Sotorník, 
CSc., doc. Ing. Jaroslav Skalička, CSc., Ing. Daniel Mattas, CSc.). 

Potřebám praxe vycházel vstříc hydraulický výzkum stavební části 
čerpacích stanic, např. výzkum hydrauliky sací jímky s vertikálním čer-
padlem, prováděný Ing. Petrem Hořením, CSc. Mezi méně obvyklé, ale 
velmi úspěšně řešené úkoly, patřil výzkum prvků rozvodového systému 
chladicích věží pro Jadernou elektrárnu Temelín, uskutečněný doc. Ing. 
Jaroslavem Skaličkou, CSc. 

Rovněž rozvoj vodní dopravy v sedmdesátých a osmdesátých letech 
našel odezvu v hydrotechnickém výzkumu. Ing. Ludvík Doležal, CSc., 
Ing. Josef Libý, CSc., a Ing. Petr Jiřinec se zaměřili především na plavební 
objekty, dispoziční řešení plavebních stupňů a zimní provoz vodních 
cest. K rozsáhlejším pracím patřila studie proudových poměrů v horní 
rejdě zdymadla Klavary, kde výzkum na aerodynamickém modelu 
umožnil navrhnout účinná opatření, která byla následně ověřena na 
hydraulickém modelu. 

Koncem sedmdesátých let byla vybudována aerodynamická labora-
toř pro zkoumání hydrodynamických jevů na vzduchových modelech. 
O  její vznik a  počáteční rozvoj se zasloužil především Ing. Zdeněk 
Thomas, DrSc., její další vývoj zajistil hlavně doc. Ing. Jaroslav Skalička, 
CSc., který hlouběji propracoval experimentální metodu aerodynamické 
analogie a začal používat měřicí metody žárové anemometrie pro sta-
novení rozdělení rychlostí a metody vizualizace proudění. Vzduchové 
modely se efektivně využívají především při přípravném výzkumu 
dispozičních řešení víceúčelových vodních děl, kdy na nich lze vybrat 
z celé řady variant nejvhodnější řešení, které se pak podrobně zkoumá 
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na hydraulickém modelu. Ing. Ludvík Doležal, CSc., s Ing. Josefem Libým, 
CSc., řešili na aerodynamických modelech některé problémy zlepšení 
plavebních podmínek na středním Labi, např. úpravy plavebních stupňů 
Kostelec nad Labem, Veletov a dalších.

Od sedmdesátých let řešilo hydraulické pracoviště i úkoly základního 
výzkumu, které měly bezprostřední vazbu na požadavky praxe. Jedním 
z nich byl výzkum dvoufázového proudění směsi kapalin a plynů. Cílem 
bylo rozšířit znalost zákonitostí dvoufázového proudění v jeho základ-
ních formách, poznat mechanismus směšování a nabírání plynné složky 
vodou, včetně vypracování metod pro účelné technické užití. Řešitelský 
tým pod vedením prof. K. Haindla dosáhl významných teoretických po-
znatků, jež byly uplatněny v technologii čištění odpadních vod a úpravy 
vody, v konstrukci objektů pro tlumení energie a pro převádění vody, 
v zařízeních pro mísení kapalin apod. 

Ing. Petr Hoření, CSc., pracoval na popisu rozpadu volného vodního 
paprsku, rázových jevech a na návrhu přečerpávací vodní elektrárny 
a nádrže u Hříměždic na Vltavě. Rovněž modelově řešil úpravy staveb-
ních částí čerpacích stanic. Později pracoval na hydraulickém mode-
lování teplotních jevů v nádrži Orlík v souvislosti s výstavbou Jaderné 
elektrárny Temelín. Ing. Zdeněk Thomas, DrSc., se zabýval obecně 
mechanickou podobností při proudění v potrubí a otevřených korytech, 
řešil obtékání mostních pilířů a  tvoření výmolů kolem nich. Ludvík 
Doležal se zaměřil na řešení přepadů zvláštních jezových konstrukcí 
a všeobecně plavebně hydraulickou problematiku labských stupňů. 
Ing. Miroslav Vlček, CSc., provedl modelový výzkum lodního výtahu pro 
třistatunové lodě pro vodní dílo Orlík a výzkum jednotlivých objektů 
přehrady Hněvkovice. Ing. Josef Libý, CSc., se věnoval problematice 
drsnosti s aplikací na vodárenský přivaděč ze Želivky do Prahy. 

V  období od padesátých do osmdesátých let řešil ústav řadu 
velkých zahraničních úkolů. Byl to např. výzkum vodního díla Bicaz 
v Rumunsku, úprava vtoku pro velkou čerpací stanici Guelma v Alžíru, 
výzkum vodního díla Basra s vodní cestou Third River v  Iráku, dále 
výzkum funkčních objektů přečerpávací elektrárny Centro na Kubě, 
výzkum vodních děl Hemang a Tannoso v Ghaně a Uda-Wallave na 
Cejlonu. Na těchto výzkumech se podíleli p.  t. Pavel Novák, Karel 
Haindl, Ludvík Doležal, Josef Libý, Miroslav Vlček a Petr Jiřinec. O vy-
soké úrovni realizovaných výzkumů svědčí uznání, kterého se našim 
odborníkům v zahraničí dostalo.

Od počátku osmdesátých let nastala éra využívání metod matematic-
kého modelování, převážně v oblasti hydrauliky otevřených koryt. Nej-
prve byl vyvinut model pro vyšetřování průběhů hladin při povodních 
v okolí urbanizovaných úseků toků a liniových staveb. Dnes je efektivně 
využívána kombinace výzkumu na hydraulických modelech s 1D, 2D 
a 3D matematickým modelováním zkoumaných jevů při řešení řady 
problémů inženýrské praxe.

V tomto období se ústav začal zabývat pod vedením Ing. Václava 
Matouška, DrSc., problematikou teplotního a ledového režimu vodních 
toků a nádrží. Vedle matematicky formulovaných podmínek vzniku 
jednotlivých procesů a jevů byly výsledkem řešení prognostické modely, 
umožňující předpovídat teplotu vody a průběh ledových jevů ve vodních 
tocích. Získané poznatky umožnily řešit řadu problémů souvisejících 
s ochranou před ledovými povodněmi, zimním provozem odběrných 
objektů vody a zkrácením plavebních přestávek způsobených ledem. 

V  rámci úkolů základního výzkumu zkoumal Ing. Miroslav Rudiš, 
DrSc., dynamiku neizotermních nádrží jako podkladu pro odhad šíření 
znečistění. Výzkumem na fyzikálním modelu stanovil svislou složku 
součinitele difuze mezi různě teplými vrstvami vody za působení větru. 
Použití metod vizualizace pomocí laserového nože umožnilo okamžité 
sledování koncentrace v  řadě praktických aplikací, mezi jiným pro 
okamžité kontinuální měření koncentrace čerpaného elektrárenského 
popílku při stanovování bezpečných metod likvidace dočasných úložišť 
u velkých tepelných elektráren. 

V  devadesátých letech se stal ústav nositelem multioborového 
Projektu Labe, v jehož rámci se Ing. Miroslav Rudiš, DrSc., a Ing. Daniel 
Mattas, CSc., zabývali energetickým zhodnocením účinků plavby na 
kyslíkovou bilanci jezových zdrží a přirozených úseků a pasportizací 
všech sedimentů v  labských zdržích i v přirozeně tekoucích úsecích 
toku včetně jejich množství a kvality. 

Od roku 1997 do roku 2002 se Josef Libý zabýval problematikou 
zlepšení plavebních podmínek v úseku Střekov–státní hranice ČR/SRN, 
a to výzkumem vodních děl Malé Březno a Prostřední Žleb na velkých 

hydraulických modelech. Přípravný výzkum této problematiky na ae-
rodynamických modelech zajišťovala Ing. Ivana Bémová, později Ing. 
Petr Bouška, Ph.D., provedl výzkum dlouhých obtoků plavebních komor 
Prostřední Žleb a Malé Březno na aerodynamickém modelu. V rámci 
stejného investičního záměru byl realizován v letech 2002 až 2007 pod 
vedením prof. Ing. Pavla Gabriela, DrSc., komplexní hydraulický výzkum 
plavebního stupně Děčín. Od roku 2008 je prováděn výzkum variant-
ního řešení tohoto plavebního stupně zahrnujícího nově navrhovaný 
rozsáhlý biokoridor. 

V období 2000 až 2003 se Ing. Ivana Bémová zabývala aplikací roz-
hodčích metod pro měření průtoku. Na tuto problematiku navázal Ing. 
Zdeněk Bagal, který se zabývá problematikou přesnosti kvalitativních 
parametrů hydrosféry. V  rámci tohoto projektu zkonstruoval snímač 
výšky hladiny kapaliny, na který byl vydán Úřadem průmyslového 
vlastnictví užitný vzor. 

Po katastrofálních povodních v letech 1997 a 2002 se ústav zabývá 
řešením účinků povodní v různých místních podmínkách metodami 
fyzikálního a matematického modelování. Od roku 2006 do roku 2008 se 
Ing. Petr Bouška, Ph.D., prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., a Ing. Pavel Balvín 
zabývali komplexním hydrotechnickým výzkumem ochrany mostních 
objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí. 

V roce 2007 byla v rámci projektu Labe navázána Ing. Šárkou Blaž-
kovou, DrSc., a  Ing. Pavlem Balvínem úzká spolupráce s Federálním 
hydrologickým ústavem v Koblenzi v Německu ohledně problematiky 
matematického modelování nutrientů. Tato spolupráce dále pokra-
čovala pod vedením Ing. P. Balvína v  letech 2010 až 2014, ovšem již 
s povodňovou tematikou na projektu posouzení českých a durynských 
přehrad při povodních na Vltavě a Labi v České republice a Německu 
matematickým říčním modelem a dále projektu homogenizace časo-
vých řad na Labi. 

V letech 2011 až 2014 řešili Ing. Petr Bouška, Ph.D., a Ing. Miroslava 
Benešová v rámci projektu GAČR hodnocení nebezpečí vzniku sesuvu 
a povodní z ledovcových jezer v oblasti Cordillera Blanca v Peru. Od roku 
2011 do roku 2014 řešili Ing. Alena Kulasová a Ing. Zdeněk Bagal v rámci 
projektů Technologické agentury České Republiky projekt Přístroj na 
kontinuální měření vodní hodnoty sněhu.

V reakci na stále častější povodňové události s extrémními kulminač-
ními průtoky došlo ke změně legislativy, a tím ke zvýšení požadovaného 
zabezpečení vodních děl proti povodním. Z toho důvodu proběhl ve 
Výzkumném ústavu v  roce 2011 hydraulický výzkum vodního díla 
Suchomasty a v roce 2013 výzkum vodního díla Hněvkovice. V obou 
případech se prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., Ing. Ondřej Motl a Ing. Ján 
Šepeľák věnovali ověření a optimalizaci navržených úprav vodních děl 
pro splnění zvýšených požadavků na jejich bezpečnost při povodních. 

Ochrana podzemních vod a hydrogeologie
Obor podzemních vod se začal uplatňovat v náplni činnosti ústavu 

již brzy po jeho založení. Prvním výrazným projevem bylo zahájení 
edice „Podzemní vody a prameny“, která byla koncipována podle listů 
speciální mapy 1 : 75 000 a soustředila se na území české křídy. Měla 
charakter převážně hydrografický – dokumentovala výskyt pramenů 
jako přirozených vývěrů podzemních vod, obsahovala však kromě 
místopisu také popis přírodních podmínek pro jejich vznik, přímé za-
měření vydatnosti a základní kvalitativní ukazatele. V letech 1934–1938 
bylo zpracováno a vydáno pět listů. Tato edice je spojena především se 
jménem Ing. Františka Podvoleckého, který byl autorem koncepce edice 
a většiny listů i publikace mapující výsledky výzkumu podzemních vod 
za období 1928 až 1935. Tato publikace poskytuje již jinak nenahraditel-
né údaje z neovlivněného období. Po válce navázalo další pokračování, 
většinou pod redakcí Ing. Bedřicha Filipa – v období 1951 až 1969 bylo 
zpracováno a vydáno v rámci ediční řady VÚV Práce a studie dalších 
devět listů. Tím byla edice ukončena.

Činnost oboru se postupně zaměřila především na výzkum vztahu 
podzemních a povrchových vod. Od 50. let minulého století se prováděla 
soustavná měření průtoků na vybraných povrchových tocích a byly 
vyvinuty metody hodnocení podílu odvodňování podzemních vod na 
tvorbě celkového odtoku. Tento podíl byl vyhodnocen v rozmezí 40 až 60 
procent celkového odtoku, byl lokalizován a stanoven i jeho dlouhodobý 
režim. Metoda „PPP“ (podélný profil průtoků) je dodnes používána jako 
standardní postup pro hodnocení interakce podzemních a povrchových 
vod. Vznik a vývoj tohoto odvětví je spjat s působením Ing. RNDr. Františka 
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Slepičky, který jednak položil teoretické i praktické základy pro jeho uplat-
nění, jednak vychoval celou řadu těch, kteří se zabývají dalšími aplikacemi.

Snaha o komplexní přístup při hodnocení významu podzemních vod 
nejen z hlediska jejich využívání nebo ochrany před škodlivými účinky, 
ale i z hlediska jejich významu jako složky ekosystémů přinesl ve svých 
pracích doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc. V ústavu se podílel na řadě prací 
od návrhu pozorovací sítě podzemních vod na Žitném ostrově, přes 
řešení podmínek odběrů v mnoha vodárenských oblastech až po návrhy 
řešení celkových vodohospodářských poměrů dílčích územních celků.

Potřeba ověření výsledků v rámci nutného souladu a vzájemného 
se doplňování teoretického a experimentálního výzkumu vedla v roce 
1964 k založení výzkumného povodí v adršpašsko-teplické struktu-
ře pod vedením RNDr. Miroslava Svobody a  Ing. Karla Klinera, CSc. 
Z výsledků terénních měření vzešla řada doplnění a upřesnění jak pro 
praktickou hydrogeologii, tak pro hydrologické metody hodnocení 
přírodních zdrojů podzemních vod. Na přelomu šedesátých let byl 
Klinerův přístup zpracování chronologické hydrologické bilance prvním 
postupem tohoto typu důsledně zahrnujícím všechny bilanční složky. 
Jeho aplikace v ČSR se stala základem pro programy matematických 
bilančních modelů. Rozvoj materiálního vybavení povodí umožnil jeho 
další využívání pro všechny oblasti hydrologie.

Souběžně byly Ing. Miroslavem Kněžkem, CSc., a  Ing. Břetislavem 
Jedličkou, CSc., řešeny i styčné úkoly hydrologie a hydrauliky podzem-
ních vod převážně zaměřené na vodárenské využívání. Byl to především 
návrh koncepčního uspořádání umělé infiltrace v  oblasti káranské 
vodárny, následný výzkum kolmatace vsakovacích nádrží, výzkum 
břehové kolmatace a jejího ovlivňování režimu poříčních podzemních 
vod. Specifickým zaměřením bylo hydrologické hodnocení možných 
změn režimu podzemní vody v důsledku výstavby tras pražského metra.

Od 50. let minulého století byly podzemní vody i náplní činnosti 
rozvojové organizace odvětví vodního hospodářství, původně určené 
pro sestavení Státního vodohospodářského plánu (SVP). V  rámci její 
činnosti byly vytvořeny základy pro soustavnou evidenci odběrů pod-
zemních vod, vedenou od roku 1968–1969, bilanci podzemních vod 
a spoluúčast na založení specializované části dokumentačního fondu 
(Geofond, Hydrofond) a subkomise pro podzemní vody v Komisi pro 
klasifikaci zásob (KKZ). Součástí činnosti byl hydrogeologický průzkum 
vodohospodářsky perspektivních oblastí zdrojů podzemních vod. Do 
rozsahu tohoto průzkumu patřily zejména akce: Polická pánev, Vyso-
komýtská synklinála, Loučná, povodí pravobřežních přítoků středního 
Labe, Ploučnice a Kamenice, Třeboňská pánev, kvartérní uloženiny řeky 
Moravy aj. Dokumentace průzkumu zůstala zachována i po povodni 
2002 a obsahuje cca 400 archivních položek. Zároveň bylo toto praco-
viště aktivním účastníkem programu regionálního hydrogeologického 
průzkumu v období let 1966 až 1990.

V roce 1976 bylo rozvojové pracoviště podniku Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba začleněno do VÚV. Tímto krokem byl ústav rozšířen 
o řadu pracovníků s výrazným přínosem pro obor (Ing. Miroslav Olmer, 
RNDr. Zdeněk Anton, RNDr. Karel Růžička). Osobitým přínosem tohoto 
pracoviště pod vedením Ing. Miroslava Olmera byla jednak aplikace me-
tody stanovení základního odtoku v regionálním měřítku území povodí 
Labe, Moravy a Odry (později využitá pro sestavení Mapy základního 
odtoku podzemních vod na území Československa, ČHMÚ, Praha 1982), 
jednak vytvoření systému členění územních jednotek pro průzkum, bi-
lanci, hodnocení a evidenci zdrojů podzemních vod – hydrogeologická 
rajonizace. První rajonizace vznikla v roce 1965 pro území Československa 
spolu s hydrogeologickou mapou s měřítkem 1 : 500 000. Od té doby 
probíhá její postupná aktualizace (1966: Hydrogeologická mapa, Rajony 
podzemních vod – Kartografické nakladatelství a Ředitelství vodních toků, 
Praha; 1974–76: Hydrogeologická mapa SVP s bilanční přílohou, Karto-
grafie a VRV, Praha; 1987: SVP, Hydrogeologická rajonizace – ČÚGK a VÚV; 
2005: Hydrogeologická rajonizace České republiky – ČGS a HEIS VÚV TGM).

Pro regionální hydrogeologické průzkumy stanovující přírodní zdroje 
podzemních vod a jejich využitelné množství v kategoriích A, B, C1 a C2 
byl VÚV investorem finančních prostředků. Regionální hydrogeologický 
průzkum byl ukončen po roce 1985 a jeho výsledky byly ve VÚV využity 
pro další práce, nyní již převážně výzkumného charakteru. Byla řešena 
problematika interakce povrchových a  podzemních vod v  povodí 
Obrtky a Úštěckého potoka, v jihočeských pánvích, ochrana a využití 
podzemních a povrchových vod při výstavbě a následném provozu JE 
Temelín. Výsledky regionálního hydrogeologického průzkumu polické 

křídové pánve a následné využívání zdrojů podzemní vody daly v roce 
1976 podnět k vytvoření společné česko-polské skupiny expertů hydro-
logů a hydrogeologů pro řešení problematiky hraničních podzemních 
vod v  tomto regionu. Za VÚV je dlouhodobě členem této skupiny 
expertů RNDr. Jaroslava Procházková. 

V roce 1992 došlo k fyzickému přestěhování rozvojového pracoviště 
do Podbaby a bylo vytvořeno společné oddělení podzemních vod, které 
bylo později začleněno do sekce hydrauliky, hydrologie a hydrogeolo-
gie. Pod vedením RNDr. Petra Kubaly a později RNDr. Hany Prchalové 
se toto oddělení podílelo na tvorbě nového zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, a to implementací komunitární legislativy, zejména Rámco-
vé směrnice pro vodní politiku 2000/60 ES a její dceřinné směrnice č. 
2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršová-
ním stavu. Tyto práce pokračují v současné době pod vedením RNDr. 
Hany Prchalové společně s aplikací metodických postupů na národní 
úrovni (bilance současného a výhledového stavu množství a  jakosti 
podzemních vod, tvorba plánů oblasti povodí). Vývojem metodik 
a nástrojů pro vymezování zranitelných oblastí a plněním požadavků 
nitrátové směrnice 91/676/EHS se dlouhodobě zabývá Ing. Anna Hra-
bánková. Spolu s RNDr. Josefem V. Datlem, Ph.D., v roce 2012 řešili také 
problematiku vymezení zranitelných oblastí v Chorvatsku. Oddělení 
se rovněž podílí na řešení ochrany a  integrovaného managementu 
podzemních vod v zahraničí, například v Gruzii, na Ukrajině, Rusku 
(doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.) nebo v rámci 
projektu UNDP v Kyrgyzstánu (doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.). Nejvý-
znamnějšími aktivitami oddělení v posledních letech bylo hodnocení 
perspektivnosti území České republiky z hlediska možnosti rozvoje 
umělé infiltrace a dále zpracování hydrogeologické části zahrnující 
oblast III české křídové pánve v rámci projektu Rebilance podzemních 
vod ČR. Tato činnost obsahuje sled a řízení všech hydrogeologických 
technických prací a vyhodnocení celkové bilance.

V lednu 2005 vzniklo samostatné oddělení hydrogeologie a ekolo-
gických zátěží vedené Mgr. Pavlem Eckhardtem. Hlavní náplní činnosti 
oddělení se stal výzkum v oblastech aplikované hydrogeologie a v pro-
blematice ekologických zátěží. Pozornost je věnována vlivu starých vrtů 
na režim a kvalitu podzemních vod, odborné činnosti v pracovních 
skupinách hraničních vod v oboru podzemních vod, výzkumu vlivu vý-
znamných ekologických zátěží na tok Labe, problematice ekologických 
zátěží s PCB a problematice vsakování odpadních vod do horninového 
prostředí. V posledních letech byl zintenzivněn výzkum na podzemních 
hraničních vodách se Saskem v rámci projektu GRACE.

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV)
Historie kalibrací hydrometrických přístrojů se v ústavu datuje od 

okamžiku otevření nové budovy tehdy Státního výzkumného ústavu 
hydrotechnického v Praze-Podbabě vedle trojského plavebního kanálu 
roku 1930. Od té doby až dodnes je kalibrace hydrometrických vrtulí 
a dalších obdobných přístrojů stabilní činností, kterou ústav poskytuje 
svým zákazníkům.

Zde je na místě zmínit, že vůbec první kalibrační trať v moderním 
provedení vybudoval prof. Dr. Ing. Rudolf Harlacher roku 1875 v praž-
ském vltavském přístavu. Trať měla 80 m dlouhou kolejovou dráhu, po 
níž pojížděl vozík s ručním pohonem. Až roku 1896 byly uvedeny do 
provozu kalibrační stanice ve Vídni a v Bernu, vybavené speciálními 
žlaby. Ve Vídni byly také až do zahájení provozu naší kalibrační stanice 
kalibrovány vrtule používané u nás.

Základním prvkem kalibrační laboratoře je velký hydraulický žlab 
o šířce 2,5 m a celkové využitelné délce 152,5 m s hloubkou vody 1,8 m 
(jeden z největších v Evropě). Byl vybudován a předán do provozu 
v roce 1930. Žlab je napájen vodou z Vltavy, stálou hladinu zajišťuje 
oboustranný přeliv ve vtokové části a je možné jej uzavřít stavidly, takže 
voda v něm je zcela klidná. Po stranách žlabu jsou osazeny přímé vodo-
rovné kolejnice, po nichž pojíždí vlečný vozík určený pro kalibrace vrtulí, 
ale dovolující i vlečení dalších těles v klidné vodě, např. pro stanovení 
hydrodynamických odporů lodí apod. Pro kalibrace vrtulí se využívá jen 
střední část žlabu v délce cca 100 m. Žlab (resp. jeho stavební část) se 
během let od doby výstavby téměř nezměnil, měnilo se však, a to i dosti 
radikálně, technické vybavení, zejména vozík a zařízení pro sběr dat.

Původní vozík, vyrobený firmou Českomoravská-Kolben-Daněk roku 
1930, měl elektrický pohon s regulací rychlosti mechanickou dvoustup-
ňovou převodovkou a  regulací obrátek motoru Ward-Leonardovým 
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soustrojím. Rozmezí rychlostí pojezdu vozíku bylo 0,02–6,0 m.s-1. Sní-
mání dráhy bylo zajištěno mechanicky – ve stojině levé kolejnice byly 
osazeny železné válečky o rozteči 5 m, na které naráželo pružné pero. 
Registračním zařízením byl tříkanálový chronograf, zaznamenávající 
na papírový pás impulzy registrující projetou dráhu, čas ve vteřinách 
a počet obrátek, resp. impulzů hydrometrické vrtule.

Tento první vozík byl roku 1962 nahrazen modernějším vozíkem ně-
mecké firmy Kempf- Römmers. Systém řízení rychlosti i její rozsah byl 
shodný s vozíkem původním. V druhé polovině 60. let doznalo zásadní 
změny i záznamové zařízení – původní chronograf s mechanickým 
snímáním dráhy byl nahrazen elektronickou aparaturou, vyvinutou ve 
VÚV Ing. Věkoslavem Sotorníkem, CSc. (čs. patent č. 127621). Aparatura 
umožňovala současný sběr dat ze tří vrtulí. Základním přínosem systé-
mu byla, kromě výrazného zjednodušení vyhodnocení dat, možnost 
předvolby počtu impulzů vrtule a  určení kalibrační dráhy pomocí 
dlouhého kovového pásu s otvory po 0,05 m s optoelektronickým 
snímáním. Tento systém se natolik osvědčil, že je používán dodnes. 
Počítadla otáček i počítadlo impulzů dráhy byla elektromechanická, 
časovou základnu představovaly krystalové křemenné hodiny s časo-
vým rozlišením 0,01 s. Přenos dat z vozíku do velínu umístěného vedle 
žlabu (zařízení bylo dosti objemné a k správnému a bezporuchovému 
provozu vyžadovalo přiměřenou teplotu a  vlhkost) byl realizován 
bezdrátově vysílačem o malém výkonu.

Během doby elektronika dosloužila. Zařízení Ing. Věkoslava Sotorníka, 
CSc., značně překročilo svoji životnost, což se projevovalo častými po-
ruchami zejména počítadel, takže bylo nutno přistoupit k radikálnímu 
řešení situace. V oddělení měřicí techniky a elektroniky VÚV v roce 1986 
vypracoval Ing. Josef Zaujec pod vedením Ing. RNDr. Pavla Čížka, CSc., 
návrh a v roce 1987 postavil a uvedl do provozu nové zařízení na bázi 
průmyslového osmibitového počítače SAPI-1. Zařízení se osvědčilo 
a během doby byl tento prototyp až do tragické smrti jeho autora prů-
běžně zlepšován. Stále však zůstával problém zpracování kalibračních 
dat, která se musela opisovat z  televizního přijímače sloužícího jako 
monitor a zpočátku se dále vyhodnocovala semigraficky. 

S nástupem počítačů třídy PC bylo roku 1991, již za vedení Ing. Libuše 
Ramešové, uvedeno do chodu automatizované zpracování dat. Program 
vypracoval Ing. Pavel Šnederfler. To sice bylo výrazným pokrokem proti 
dříve používanému graficko-početnímu vyhodnocení kalibračních rov-
nic, ale přenosem dat z monitoru zařízení do formuláře a z formuláře do 
počítače narůstalo nebezpečí vzniku chyb, nehledě na nízkou efektivitu. 

Také vlečný vozík posléze dosáhl stavu, kdy již bylo značně obtížné jej 
udržovat v provozu, a kromě toho elektronické zařízení na bázi SAPI-1 
s rozvojem výpočetní techniky rychle morálně zastaralo. Proto se začalo 
uvažovat o komplexní inovaci celého zařízení kalibrační stanice. Ta měla 
zahrnovat nový vozík, již s digitálním řízením, a automatizovaný sběr dat 
s návazným vyhodnocením kalibračních rovnic. V roce 1995 se podařilo 
zajistit finanční prostředky pro rekonstrukci technického vybavení a byl 
zpracován ideový návrh řešení. Projekt nového vozíku a jeho výrobu 
včetně systému pro řízení a sběr dat a jejich přenos do centrálního velínu 
zajistila firma DICONT, a. s. Tento vozík bylo možné ovládat nejen přímo, 
ale i dálkově z velínu. Přenos dat mezi vozíkem a velínem byl řešen 
optoelektronicky – IČ prvky. Zákaznický software pro automatizované 
zpracování dat připravila firma Hardware Software. V prosinci roku 1996 
byl vozík nainstalován a po úspěšném odzkoušení bylo celé zařízení 
uvedeno do pravidelného provozu v únoru 1997. Vzhledem k tomu, 
že parametry zařízení dosahovaly špičkové úrovně, zažádal VÚV v roce 

1997 ČIA, o.p.s., o akreditaci jako kalibrační laboratoř. Téhož roku byla 
ČKSVV úspěšně akreditována pod číslem laboratoře 2278.

V srpnu roku 2002 byl ústav postižen katastrofální povodní, která 
měla za následek devastaci veškerých prostor i  zařízení kalibrační 
stanice. Vlastní žlab sice povodeň přestál bez vážnějších škod, ale veš-
keré vybavení bylo úplně zničeno. Nový vozík, a to ve zlepšené verzi 
s příslušnou elektronikou pro řízení provozu a sběr dat, dodala opět 
firma DICONT, a. s. Spojení vozíku s velínem je nyní řešeno pomocí 
WiFi LAN. Protože v rámci stavebních úprav žlabu došlo i k přesunu 
velínu o poschodí výše (nad úroveň hladiny 100leté povodně), byl 
žlab vybaven kamerovým systémem, dovolujícím vizuální kontrolu při 
automatickém bezobslužném provozu. Nový systém byl po úspěšných 
zkouškách uveden do provozu v lednu 2005. V rámci stavebních úprav 
prostor žlabu byla též provedena opatření dovolující v případě vyhlášení 
povodňového nebezpečí evakuaci vozíku z prostoru žlabu na bezpečné 
místo. V prosinci roku 2006 byla provedena generální oprava kolejové 
dráhy vozíku včetně rektifikace a přebroušení kolejnic. Kalibrační žlab je 
možno využívat i pro další pokusné činnosti – v roce 2008 zde byl např. 
realizován výzkum ČVUT v Praze zaměřený na analýzu povodňového 
rizika pro osoby pohybující se v záplavovém území.

Kalibrace vodoměrných vrtulí je prováděna v souladu s ČSN ISO 3455 
z  roku 1993 (nová verze ISO 3455 :2007 nebyla doposud zavedena 
do ČSN). Vodoměrné vrtule jsou upevněny na tyči nebo na laně se 
závažím 5–100 kg tak, jak se používají při měření v přírodě. Kalibrační 
vozík může pojíždět v rozsahu rychlostí 0,02–7,00 m.s-1 a podle výše 
uvedené normy a ve stejném rozsahu rychlostí lze kalibrovat i atypická 
elektromagnetická měřidla průtoku, pro která máme vypracované 
metodiky. Norma 3455:2007 se v rozšířené míře zabývá právě kalibrací 
elektromagnetických měřidel.

Norma v kap. 7.2 stanovuje požadavky, které má splnit kalibrační labo-
ratoř, avšak hovoří i o podmínkách a situacích dávajících vznik nutnosti 
rekalibrace měřidla, což je podstatné a zásadní z hlediska uživatele.

Lze konstatovat, že jak z  ISO 3455:2007, tak i  z našich zkušeností 
vyplývá zcela jednoznačný závěr: jakékoliv měřidlo, s nímž se má měřit 
přesně, musí být pravidelně kalibrováno. Měřidlo bez kalibrace může 
dávat hodnoty dosti vychýlené a výsledek takového měření může být 
od skutečné hodnoty značně vzdálen.

V červnu 2013 ústav opět postihla povodeň, která zaplavila kom-
pletně technologické zařízení stanice, které bylo následně opraveno 
a zprovozněno do stavu, který byl před povodní. Vlastní kalibrační vozík 
nebyl totálně zničen jako při minulé povodni, protože byl evakuován 
na střechu kotelny. Po povodni a opravách byly prověřeny předepsané 
metrologické návaznosti a při mimořádné návštěvě akreditačního or-
gánu předloženy výsledky, aby mohla být prováděna kalibrace podle 
všech akreditačních požadavků.

V současné době se na kalibrační stanici VÚV obrátili zákazníci z Ka-
nady, kteří požadují kalibraci vodoměrných vrtulí při různých teplotách 
vody, což stanice VÚV jako jediná může splnit, protože kalibrační žlab je 
napájen vodou z plavebního kanálu, a tudíž i teplota vody v kalibračním 
žlabu se pohybuje v rozmezí 0,2–21 stupňů. 

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je unikátní a  jediné 
zařízení v České republice, které je schopné kalibraci vodoměrných vrtulí 
provádět. Její činnost je nenahraditelná a nezastupitelná i z hlediska 
historie celé stanice, se kterou je spjat vznik ústavu.

Redakce



toku bola 0,026 m3.s-1, čo predstavuje 26,0 l.s-1 (obr. 10). Grafické 
priebehy nám ukazujú činnosť a účinnosť frekvenčného meniča. 
Počet zopnutí čerpadla za hodinu sa zredukoval z 32 pri 100% 
účinnosti, na 26 zopnutí, na úkor dĺžky čerpania a prietokového 
množstva – tab. 1.

V tomto prípade simulácia preukázala jasnú úsporu v prevádzko-
vých nákladoch. Je to dané ideálnym návrhom čerpadiel (obr. 7), body 
efektívnosti sa pohybujú v rozsahu účinnosti čerpadla, čomu zodpo-
vedajú aj prietoky pri jednotlivých účinnostiach. Pri 70% účinnosti 
je možná úspora 703 eur/rok. Pri cene frekvenčného meniča okolo 
500 eur je návratnosť investície cca 14 mesiacov prevádzky.

Záver
Príspevok popisuje systém, ako bola vytvorená medotika využitia 

prostriedkov hydroinformatiky v oblasti bezpečného odvádzania odpa-
dových vôd a preukázanie možných výhod jej využitia. Práca vznikla 
ako reakcia na súčasný stav, kedy sa v literatúre len zriedka stretneme 
s informáciami, ktoré by opisovali riešenie optimalizácie jestvujúcej 
splaškovej kanalizačnej siete s kombináciou niekoľkých čerpacích 
staníc. S realizovanými pokusmi optimalizovať systémy odvádzania 
OV sa môžeme stretnúť hlavne v zahraničí. Z tohoto dôvodu práca 
čerpala informácie zo zahraničnej literatúry a vedeckých štúdií.

Bola vykonaná analýza implementácie informačných technológií 
v podobe matematického modelu v prepojení na dátové zdroje BVS. 
Dôležitou súčasťou príprav a stavby matematického modelu sústavy 
bol transfer dát. Pre správne fungovanie bolo nutné nakalibrovať 
model s využitím dát s centrálneho technického dispečingu. Naka-
librovaný model charakterizoval súčasné prevádzkové pomery na 
sieti, vďaka čomu mohol byť aplikovaný pri riešení predpokladaných 
reálnych neštandardných stavov. Zároveň sa preukázalo jeho možné 
využitie na iné sústavy. 

Dosiahnuté prezentované výsledky bude možné zapracovať do 
plánu bezpečnosti odvádzania OV, ktorý sa bude môcť aplikovať aj na 
iné, podobné sústavy. Dosiahnutá metodika môže byť využitá ako ana-
lýza súčasného stavu a môže predpovedať a presnejšie identifikovať 
slabé miesta systému, prispieť k optimalizácií, s cieľom zefektívnenia 
prevádzky a hospodárnosti systému. Bolo preukázané, že prepojením 
jednotlivých sústav vodárenskej infraštruktúry ako CTD, zákaznický 
informačný systém (ZIS), GIS a matematického modelovania získame 
silný nástroj pre zníženie prevádzkových nákladov a možnú predikciu 
nepriaznivých udalostí, ktoré môžu spôsobiť značné finančné škody 
na majetkoch.

Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0372-12

Obr. 7. Krivka čerpadla ABS, typ AFP 1035 po zmene otáčok zo 
100 % na 85 % a 70 %

Obr. 8. Grafický priebeh čerpania čerpadla ABS AFP1035 (ČS 5) pri 100% účinnosti

Tab. 1. Výpočet spotreby elektrickej energie pre čerpadlo ABS AFP 
1035 (ČS 5) pri rôznych účinnostiach

ČS5 – typ čerpadla – ABS AFP 1035 100% 85% 70%
Počet hodín čerpania (hod.) 11 11,5 12,6

Výkon čerpadla (kW/h) 26 24 21

eur/deň 25,7 24,8 23,8

eur/rok 9395 9067 8692
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Obr. 9. Grafický priebeh čerpania čerpadla ABS AFP1035 (ČS 5) pri 85% účinnosti

Obr. 10. Grafický priebeh čerpania čerpadla ABS AFP1035 (ČS 5) pri 70% účinnosti
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Sewerage pumping stations optimization (Chabaľ, L.; 
Stanko, Š.)

Abstract
The article is focused on methods sewerage of municipalities 

situated on a flat area where it is necessary to build up a large 
number of pumping stations (PS). Problems occur with connection 

of PS in series, parallel or combined way of operation. Energy costs 
can dominate other costs, especially if the PS runs more than 2000 
hours per year.

It has been shown that there is a large technical and economic 
potential for energy savings in sewage pumping. The pumping of 
waste waters in Slovakia is mostly based on the start-stop method. It 
means that the pumps operate at all times at full power. In practice, 
we can also meet the oversized of pumps. These and other facts lead 
to increased power consumption.

The significant present problem in sewer system operation is 
rainwater infiltration. Amount of storm water in sewerage PS 
affects large amount of waste-water pumping, which reflected 
the operational costs increasing. Optimization is based on math-
ematical modelling of the sewer system on flat area implemented 
on municipality „Ivanka pri Dunaji”, close the Slovakia capital – 
Bratislava. Above mentioned problems in the wastewater causes 
significant operating costs and inefficient performance for a long 
time. The system is due to the enormous houses development inad-
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equate loaded by rain waters. Discipline of property owners is not 
infringe. Indurated areas despite of the restriction are drained into 
the sewage system very often. The identification of connections is 
very problematic regard to ownership rights. Rain waters in sew-
ages can degrading quality of wastewaters and increasing operating 
costs for pumping and reduces system life cycle. Mathematical 
modelling has been demonstrated that using of information tech-
nology can operates on existing and new sewerage municipalities 
on flat area and make it more effective.

Key words
waste water – sewage pumping stations – rainwater infiltration

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince 
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Městské odpadní vody – 
významný zdroj vody 
pro závlahy
Michal Krátký

Abstrakt
V článku je proveden podrobný rozbor problematiky vodních 

děl a zařízení určených pro závlahu, tj. hlavních zavlažovacích 
zařízení a podrobných zavlažovacích zařízení. Obsah tohoto článku 
je pokračováním článku Městské odpadní vody – významný zdroj 
vody pro závlahy v časopisu Vodní hospodářství č. 5/2009, který se 
zabýval především kritérii užití městských odpadních vod pro zá-
vlahy, ale vlastní problematika závlah odpadními vodami i jejich 
legislativa byly popsány sice pregnantně, ale pouze rámcově.

Klíčová slova
odpadní voda – jiné zneškodňování odpadních vod – vypouštění 
odpadních vod – povrchová voda – podzemní voda – ochrana povr-
chových a podzemních vod – závlaha – hlavní zavlažovací zařízení 
– podrobná zavlažovací zařízení – vodní díla – zařízení

Úvod
Městským odpadním vodám, jakožto jednomu ze zdrojů pro zá-

vlahy zejména zemědělských plodin a zatravněných pozemků, se 
začíná v České republice opět věnovat větší pozornost. V důsledku 
probíhajících klimatických změn, majících za následek zvyšování 
četnosti i délky období s nedostatkem vláhy z atmosférických srážek, 
je nezbytné využívat i další zdroje pro závlahy než pouze povrchové 
a podzemní vody. Odpadní vody jako alternativní zdroj rozhodně 
mezi ně patří a jejich význam ve světě neustále roste. Evropská unie 
zareagovala na vznikající potřebu opětovného využívání odpadních 
vod již ve svém článku 12 Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. ledna 
1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES z 27. ledna 1998 o čištění 
městských odpadních vod [1], tj. „…kdykoliv je to vhodné, měly by 
být tyto odpadní vody znovu použity“.

I naše legislativa, byť s určitým zpožděním, zareagovala až v tzv. 
„velké novele vodního zákona“ zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se 
mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) [2], na problematiku sucha. V ustanovení § 1 odst. 1 
i odst. 2, tedy v účelu a předmětu tohoto zákona sice pouze prokla-
mativně, ale přece je zaveden pojem „sucho“. Do dnešní doby však 
jakékoliv povinnosti i konkrétní způsoby řešení sucha vodní zákon 
ani prováděcí obecně závazné předpisy neobsahují.

Na základě výsledků řešení výzkumného záměru Ministerstva 
zemědělství 0002704901 Zmírnění nepříznivých přírodních a an-
tropogenních vlivů na půdu a vodu, etapy 02 Alternativní zdroje 
závlahové vody [3] a na základě rozsáhlých domácích a zahraničních 
poznatků vznikla metodika „Kritéria využití městských odpadních vod 
k závlaze zemědělských plodin“, Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v. v. i., 2008 [4].

V článku Městské odpadní vody – významný zdroj vody pro závlahy 
autorů Josef Zavadil, Michal Krátký v časopisu Vodní hospodářství 
č. 5/2009 [5] byl proveden rozbor problematiky využívání odpadních 
vod pro závlahy, zhodnocena hlavní rizika užití městských odpadních 
vod k závlaze zemědělských plodin a uvedena kritéria pro jejich 
užívání s ohledem na ochranu životního prostředí, a povrchových 
a podzemních vod zejména. V článku byl popsán i legislativní rámec 

dané problematiky tak, aby předmětná metodika mohla být bezproblé-
mově využívána při navrhování, projektování, povolování, výstavbě 
i provozování závlah městskými odpadními vodami v podmínkách 
České republiky.

V průběhu předchozích let z úrovně ústředního vodoprávního úřa-
du, do jehož kompetence spadá ochrana povrchových a podzemních 
vod, byl některými jeho pracovníky prezentován výklad k vlastní 
likvidaci odpadních vod prostřednictvím závlahy, který nebyl v sou-
ladu ani s ustanoveními platného vodního zákona, ani s prováděcími 
předpisy. Prokazatelně vyplýval z neznalosti principu vlastní závlahy 
zemědělských plodin a zatravněných pozemků i neznalosti jednot-
livých druhů i účelů hlavních a podrobných závlahových zařízení.

Především z výše uvedeného důvodu, a aby nedocházelo k matení 
široké odborné i laické vodohospodářské veřejnosti i pracovníků vo-
doprávních úřadů včetně pracovníků ústředních vodoprávních úřadů, 
je obsahem tohoto článku podání podrobné informace, respektive 
rozboru hlavních i podrobných závlahových zařízení, včetně jejich 
účelu a výkladu vlastní likvidace odpadních vod prostřednictvím 
závlahy zemědělských plodin a zatravněných pozemků, v souladu 
s platnou legislativou.

Hlavní závlahové zařízení a podrobná závlahová 
zařízení

Podle ustanovení § 56 vodního zákona a prováděcí vyhlášky 
č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským 
melioracím pozemků a jejich částí a způsobu rozsahu péče o ně [6] 
se jednotlivé druhy závlahových vod (viz dále) dopravují a rozvádějí
1) hlavními závlahovými zařízeními, která slouží k dopravě závla-

hových vod k místům jejich předání do podrobných závlahových 
zařízení,

2) podrobnými závlahovými zařízeními, která slouží k rozvodu závla-
hových vod po vlastních zemědělských pozemcích a zatravněných 
pozemcích.
Hlavní závlahová zařízení jsou souborem objektů a zařízení, jde 

zejména o: odběrné objekty, nádrže, čerpací stanice, otevřené kanály 
včetně objektů na nich, kryté přivaděče včetně objektů na nich, závla-
hová trubní síť pro přívod závlahové vody, vzdušníky, kalníky, výtlaky, 
hydranty, armaturové šachtice, zpevněné manipulační plochy, cesty 
sloužící výhradně pro závlahový provoz a další.

Podrobná závlahová zařízení jsou souborem objektů a zařízení, 
a to zejména: otevřené příkopy, přenosné potrubí a armatury na něm, 
postřikovače, pásové zavlažovače, širokozáběrové zavlažovací stroje, 
zavlažovací hadice s kapkovači a další, kterými je závlaha vlastních 
pozemků realizována způsobem jako: postřikem, podmokem brázdo-
vým nebo drenážním, přeronem, výtopou nebo jiným způsobem jako 
je kapkový, bodový nebo podpovrchový.

Hlavní závlahová zařízení a podrobná závlahová zařízení jsou tedy 
souborem staveb a zařízení, tedy buď staveb – vodních děl podle usta-
novení § 2 stavebního zákona [7], respektive podle ustanovení § 55 
odst. 1 písm. e) vodního zákona [2], která vyžadují stavební povolení 
podle ustanovení § 15 vodního zákona [2], nebo zařízení, která ale 
nejsou stavbami – vodními díly podle ustanovení § 2 stavebního 
zákona [7], respektive podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) vodního 
zákona [2], a tedy nevyžadují stavební povolení podle ustanovení § 15 
vodního zákona [2]. 

Výše uvedené soubory staveb a zařízení, tj. hlavní závlahová zaří-
zení a podrobná závlahová zařízení dopravou a rozvodem závlahové 
vody slouží:
a) k umělému vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin 

(§ 101 odst. 4 vodního zákona [2]) a zatravněných pozemků;
b) k aplikaci hnojivých a jiných roztoků na zemědělské plodiny a za-

travněné pozemky;
c) k tepelné regulaci – protiúrazové ochraně nebo ochlazování země-

dělských plodin a zatravněných pozemků.
Druhy používané závlahové vody jsou:
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a) povrchové vody (§ 2 odst. 1 vodního zákona [2]);
b) podzemní vody (§ 2 odst. 2 vodního zákona [2]);
c) odebrané vody povrchové [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona 

[2];
d) odebrané podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona 

[2];
e) odpadní vody (§ 38 odst. 1 vodního zákona [2]).

Užívání odpadních vod (§ 38 odst. 1 vodního zákona [2]) jako zá-
vlahové vody je dáno: nedostatkem povrchové nebo podzemní vody 
(sucho) s cílem jejich hospodárného a účelného užívání (§ 5 odst. 1 
vodního zákona [2]), a je v souladu s článkem 12 Směrnice Rady č. 
91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních 
vod, ve znění Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998 [1], 
kde je uvedeno, že „kdykoliv je to vhodné, měly by být tyto odpadní 
vody znovu použity“.

Jaké druhy závlahových vod vyžadují případná nakládání s povrcho-
vou nebo podzemní vodou podle ustanovení § 8 vodního zákona [2]?
ad a) Povrchová voda jako závlahová voda

Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč 
otevřený, potrubí apod.) a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo 
(otevřený příkop – brázda apod.) s povrchovou vodou jako závlahovou 
vodou vyžadují povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 
vodního zákona [2], tj. „jiné nakládání s povrchovou vodou – přivá-
dění povrchové vody“.

ad b) Podzemní voda jako závlahová voda
Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (potrubí apod.) a podrobné 

závlahové zařízení – vodní dílo (potrubí, drenáž apod.) s podzemní 
vodou jako závlahovou vodou vyžadují povolení podle ustanovení 
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona [2], tj. „jiné nakládání 
s podzemní vodou – přivádění podzemní vody“.
ad c) Odebraná povrchová voda jako závlahová voda

Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč 
otevřený, potrubí apod.) a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo 
(otevřený příkop, brázda apod.) s odebranou povrchovou vodou jako 
závlahovou vodou nevyžadují povolení k nakládání s povrchovou 
vodou, protože tato závlahová voda již je vodou odebranou, a není 
tedy vodou povrchovou. 

Odběrný objekt – vodní dílo (v místě odběru např. z vodního toku 
apod.) vyžaduje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 
vodního zákona [2], tj. „odběr povrchové vody“.
ad d) Odebraná podzemní voda jako závlahová voda

Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč 
otevřený, potrubí apod.) a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo 
(otevřený příkop, brázda apod.) s odebranou podzemní vodou jako 
závlahovou vodou nevyžadují povolení k nakládání s podzemní 
vodou, protože tato závlahová voda již je vodou odebranou, a není 
tedy vodou podzemní.

Odběrný objekt – vodní dílo (v místě odběru podzemní vody ze 
studny apod.) vyžaduje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. 
b) bod 1 vodního zákona [2], tj. „odběr podzemní vody“.
ad e) Odpadní voda jako závlahová voda

Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč 
otevřený, potrubí apod.) a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo 
(otevřený příkop, brázda apod.) nevyžadují žádné povolení k nakládá-
ní s vodou jako závlahovou vodou, protože tato závlahová voda není 
ani povrchovou ani podzemní vodou, ale vodou odpadní.

Výpustný objekt – vodní dílo (v místě postřiku, podmoku – brázdo-
vém, drenážním, přeronu, výtopy nebo jiného způsobu závlahy 
pozemku kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým způsobem) 
nevyžaduje povolení k nakládání s povrchovou vodou, ale ani pod-
zemní vodou jako závlahovou vodou podle ustanovení § 8 odst. 1 
písm. c) vodního zákona [2], tj. „k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních“, protože se nejedná o účel vypouš-
tění odpadních vod do vod povrchových ani podzemních, ale o účel 
závlahy pozemků odpadní vodou (viz dále).

Při užití odpadních vod k závlaze zemědělských plodin a zatrav-
něných pozemků především musí být splněna základní povinnost 
ochrany povrchových a podzemních vod, která je dána ustanovením 
§ 5 odst. 1 vodního zákona [2], tj. mimo jiné „každý, kdo zachází s po-
vrchovými a podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu“.

Zneškodňování odpadních vod potom vodní zákon [2] řeší
I. vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

vod na základě povolení k nakládání s povrchovými a podzemními 
vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [2];
nebo

II. jiným zneškodňováním odpadních vod (než jejich vypouštění do 
vod povrchových nebo podzemních) bez povolení podle ustanovení 
§ 5 odst. 3 vodního zákona [2].
Právě tzv. jiné zneškodňování odpadních vod dle ad II. bez povo-

lení podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona [2] je jejich užití 
za účelem závlahy zemědělských plodin a zatravněných pozemků.

Při závlaze zemědělských plodin a zatravněných pozemků odpad-
ními vodami musí být s ohledem na ochranu povrchových a podzem-
ních vod splněny následující podmínky:
	jednotlivé závlahové dávky odpadní vody nesmí ohrozit ani znečis-

tit jakost povrchových a podzemních vod tím, že nesmí vniknout 
do nich;

	jednotlivé závlahové dávky odpadní vody musí být do půdy (ne 
do vod povrchových nebo podzemních) dodány jen v takovém 
množství, při kterém nedojde k překročení obsahu závlahové vody 
v půdě, respektive půdní vrstvě nad polní vodní kapacitu, a tím 
se zajistí, aby odpadní voda nevnikla do podzemní vody. (Pozn.: 
Podle ustanovení § 2 odst. 2 vodního zákona [2] je podzemní voda 
vodou přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 
nasycení v přímém styku s horninami (půdou); v kapilárách půdy 
a kořenech zemědělských plodin a zatravněných pozemků, které se 
dotují závlahovými dávkami odpadní vody, není podzemní voda, 
a proto se také nemůže jednat o vypouštění těchto závlahových 
dávek odpadní vody do vod podzemních); 

	jednotlivé závlahové dávky odpadní vody musí být aplikovány 
pouze ve vegetačním období, a to ještě mimo srážkové období tak, 
aby nebyly odpadní vody aplikovány přímo do povrchové vody;

	jednotlivé závlahové dávky odpadní vody nesmí být aplikovány 
mimo vegetační období;

	jednotlivé závlahové dávky odpadní vody nesmí být aplikovány do 
sněhové pokrývky nebo ledové pokrývky na pozemcích. (Pozn.: Podle 
ustanovení § 2 odst. 1 vodního zákona [2] je povrchová voda vodou 
přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, tj. pozemcích, a to ve 
skupenství nejen kapalném, ale i tuhém, jako je sníh nebo led).

	jednotlivé závlahové dávky odpadní vody co do množství a jakosti 
musí vycházet podle jednotlivých druhů zemědělských plodin 
a zatravněných pozemků
–	z ČSN 750434, Meliorace – potřeba vody pro doplňkovou zá-

vlahu, [8]
–	Metodiky „Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze 

zemědělských plodin“, Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v. v. i., r. 2008 [4],

–	z ČSN 757143, Jakost vod – jakost vody pro závlahy [9].

Závěr
Podle ustanovení § 56 vodního zákona [2] a vyhlášky č. 225/2002 

Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně [6], je závlaha 
realizována postřikem, podmokem (brázdovým nebo drenážním), pře-
ronem, výtopou nebo jiným způsobem, zejména kapkovým, bodovým 
nebo podpovrchovým systémem.

Pokud je pro tyto druhy závlahy použito jako média odpadní vody po-
dle ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona [2], nejedná se o nakládání 
s povrchovou nebo podzemní vodou, tedy o vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních, a proto nevyžaduje povolení 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [2] příslušného 
vodoprávního úřadu. Základní podmínkou je splnění povinnosti dané 
ustanovením § 5 odst. 1 vodního zákona [2], tj. dbát o ochranu povr-
chových a podzemních vod při tomto jiném zneškodňování odpadních 
vod, než je jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, 
jak umožňuje ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona.

Jiným zneškodňováním odpadních vod než jejich vypouštěním do 
vod povrchových nebo podzemních je např. běžně známá akumulace 
odpadních vod v žumpě (bezodtoké jímce). Dalším jiným způsobem 
zneškodňování odpadních vod než jejich vypouštěním do vod povr-
chových nebo podzemních je jejich využití právě k závlaze pozemků 
zemědělských plodin a zatravněných pozemků.

V případě závlahy pozemků zemědělských plodin a zatravněných 
pozemků odpadní vodou se nesmí odpadní voda dostat do kontaktu 
s povrchovou a podzemní vodou, ani ji nesmí ohrozit. To musí být 
zajištěno kvalifikovaným stanovením velikosti jednotlivých závlaho-
vých dávek. Při stanovování těchto závlahových dávek je třeba se řídit 
zásadami, respektive výpočty podle ČSN 750434, Meliorace – potřeba 
vody pro doplňkovou závlahu [8] a Metodiky „Kritéria využití měst-
ských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin“, Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., 2008 [4]. Závlahovou dávkou 
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může být na pozemek, tedy do půdy, dodáno jen takové množství 
odpadní vody, při kterém nedojde k překročení obsahu vody v půdě, 
respektive půdní vrstvě nad tzv. polní vodní kapacitu.

Z vodního zákona proto jednoznačně vyplývá následující závěr:
•	 pokud je účelem likvidace odpadních vod jejich využití pro závlahu 

zemědělských plodin a zatravněných pozemků, a to samozřejmě 
pouze závlahovými dávkami v množství, které přes půdní vrstvy ani 
neohrozí, ani které se nedostane do podzemních vod přirozeně se vy-
skytujících v pásmu nasycení v přímém styku s horninami, jedná se 
o tzv. jiné zneškodňování odpadních vod podle ustanovení § 5 odst. 
3 vodního zákona [2], které samozřejmě nevyžaduje povolení k jejich 
vypouštění podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [2];

•	 pokud je účelem likvidace odpadních vod jejich vypouštění do vod 
povrchových nebo podzemních, vyžaduje tento způsob samozřejmě 
povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [2]; 
pokud jde v daném případě o vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních, byť přes půdní vrstvy, jak požaduje ustanovení § 38 
odst. 7 vodního zákona [2], musí skutečně odpadní voda dotéci až 
do podzemní vody přirozeně se vyskytující v pásmu nasycení v pří-
mém styku s horninami, jak uvádí ustanovení § 2 odst. 2 vodního 
zákona [2], tj. musí nastat skutečně tzv. příčinná souvislost charak-
terizující vypouštění odpadních vod do vod podzemních; v tomto 
případě se samozřejmě nemůže jednat o využívání podzemních 
vod pro závlahu zemědělských plodin na zemědělských pozemcích 
nebo zatravněných pozemcích;

•	 výše uvedené závěry jsou plně v souladu i s nařízením vlády č. 
416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění od-
padních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních [10] i Metodickým pokynem odboru ochrany 
vod Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních [11]; citovaný Metodický pokyn [11] v souladu 
s nařízením vlády č. 416/2010 Sb. [10] řeší pouze problematiku 
likvidace odpadních vod jejich vypouštěním do vod podzemních 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona [2] s tím, že
−	 pojem „rozstřik“ uvedený v čl. 1.2.2 na str. 5 a násl., pojem 

„vsakovací příkop“, „zálivka“ v čl. 3.2.3 jsou popsané technické 
způsoby vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod 
podzemních podle ustanovení § 38 odst. 7 vodního zákona [2],

−	 popsané technické způsoby vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních nejsou ale pojmy závlah dané ustanovením § 55 
odst. 1 písm. e), ustanovením § 56 vodního zákona [2], vyhláš-
kou č. 225/2002 Sb. [6], příslušnými ČSN i TNV k závlahám ani 
Metodiky „Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze 
zemědělských plodin“, Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půdy, v. v. i., [4].

−	 vypouštění odpadních vod není a ani nemůže být závlahou od-
padní vodou „zemědělských plodin na zemědělských pozemcích 
a zatravněných pozemcích“ ani „vegetace jakéhokoliv druhu 
stromů nebo jiných rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem“, 
je jednoznačně dáno i přílohou č. I bod 2.2.2 kap. B na str. 53, kde 
předmětné vypouštění odpadních vod musí být ve vzdálenosti 
minimálně 3 m od těchto zemědělských pozemků, druhů stromů 
nebo jiných rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem,

•	 právní úprava v otázce jednotlivých způsobů likvidace odpadních 
vod je tedy jasná, jednoznačná, a je věcí široké odborné i laické 
vodohospodářské veřejnosti i pracovníků vodoprávních úřadů 
všech stupňů, aby byla se znalostí věci nastudována, pochopena 
a zejména v praxi správně v souladu s vodním zákonem [2] a pro-
váděcími předpisy včetně příslušných TNV, ČSN i Metodických 
pokynů používána.
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Urban waste water – an important source of water for irriga-
tion (Krátký, M.)

Abstract
The article in details analyzes an issue of water works and irri-

gation device, i.e. main irrigation facilities and detailed irrigation 
facilities. Text of this article is continuation of the article „Urban 
waste water – an important source of water for irrigation“ published 
in Vodní hospodářství number 5 in year 2009, which analyzes to 
the details criterions and purposes of use urban waste water for ir-
rigation, but the main problems of waste water irrigation and ap-
propriate legislation were described precisely but only in outline. 
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Čerpadla pro tlakovou kanalizaci

Environment One je nejen průkopníkem nízkotlakového kanali-
začního systému, ale také soustavně vede odvětví při vývoji nových 
systémů i inovacích. Společnost se zaměřuje na dokonalou kvalitu, 
neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků, o čemž svědčí čepadlo 
E/One Extreme Series. V současné době existuje téměř milion kon-
cových uživatelů na celém světě.

Tlakové kanalizace s E/One poskytují projektantům, developerům 
a obcím možnost využití půdy a nahrazování septiků. Jsou mnohem 
jednodušší na instalaci díky menším rozměrům. Celkové náklady 
na instalaci mohou být sníženy na polovinu. Provozní a pořizovací 
náklady až o 75 %. E/One Extreme čerpadlo s řezacím ústrojím 
rozdrtí komunální odpad na čerpatelný i přes systém potrubí s ma-
lým průměrem. Protože gravitace je nahrazena výkonem čerpadla, 
kanalizace nemusí vést z kopce ani nevyžaduje větší průměr potrubí, 
hluboké zákopy, více kompresních stanic ani náklady s tím spojené. 
Systém poháněný E/One Extreme čerpadlem mění dříve cenově 
nedostupná stavební místa na rentabilní pozemky. „Problémové 
oblasti“ s velkým množstvím podzemních vod, změn nadmořské 
výšky nebo neproniknutelným podložím se mění na hodnotné 
nemovitosti. Samozřejmě, že nízké vstupní investice do E/One se 
týkají i běžných stavebních míst.

E/One Extreme Series je výkonné průmyslové vřetenové čerpadlo 
s řezacím ústrojím. Nový standard dokonalosti, trvanlivosti a ži-
votnosti. Zakladatel a přední výrobce v kategorii nízkotlakových 
kanalizačních systémů odrazil do jeho konstrukce vývoj za více než 
40 let. Čerpací stanice obsahují čerpadlo, ovládání a zařízení na sní-
mání hladiny integrované do kompaktní jednotky, v případě potřeby 
snadno odnímatelné pro údržbu. Geometrie čerpadla vytváří téměř 
plochou charakteristiku, umožňuje průchod pomletých pevných 
látek bez ucpávání. Díky nízkým otáčkám a komponentům nejvyšší 

kvality dochází k nejnižšímu počtu servisních zásahů v tomto odvětví. 
Průměrná doba mezi servisními hlášeními je 10 let. Ve vřetenovém 
čerpadle se rotor otáčí uvnitř statoru a vytváří řadu uzavřených ko-
mor. Přesně odlitý rotor z leštěné nerezové oceli posouvá odpadní 
vodu přes tyto komory téměř konstantním průtokem v celém rozsahu 
výtlaku. Již při pouhých 1500 otáčkách za minutu může motorové 
čerpadlo o síle jednoho koně přečerpat kapalinu přes více než 3 km 
dlouhé potrubí o malém průměru. 
• Vysoký výtlak. Spolehlivý provoz až do maximálního výtlaku 55 m 

při trvalém provozu, umožňuje snížení počtu čerpacích stanic 
a zmenšení velikosti potrubí. Tímto se sníží jak investiční, tak 
i provozní náklady.

• Konstantní průtok. Provozní tlaky, které musí jakékoliv čerpadlo 
s řezacím ústrojím v nízkotlakém systému překonávat, se mohou 
během dne výrazně měnit. Vřetenové čerpadlo E/One se těmto 
změnám tlaku snadno přizpůsobí, udržuje konstantní průtok, čímž 
zabraňuje ucpání potrubí.

• Vysokootáčkové mletí. Náš unikátní čerpadlový systém poháněný 
motorem o síle jednoho koně při 1500 otáčkách za minutu vytváří 
mlecí účinek vyšší, než čerpadlo o síle dvou koní otáčející se dvoj-
násobnou rychlostí.

• Energeticky efektivní. Čerpadlo se automaticky aktivuje a běží ne-
zbytně nutnou dobu. Typická roční spotřeba elektrické energie je 
srovnatelná se 40W žárovkou.

• Nízkoúdržbové ponorné čerpadlo. Nízké nároky na údržbu a dlouhá 
životnost jsou charakteristickými znaky našich vzduchem plněných 
motorů čerpadel. Kuličková ložiska s trvalou náplní a třída izolace 
F eliminují potřebu pravidelné výměny oleje a náklady na jeho 
likvidaci, oproti olejem plněným motorům ponorných čerpadel.

• Montáž řezacího ústrojí s velkým průměrem. Téměř dvojnásobný 
průměr oproti většině ostatních typů čerpadel s řezacím ústrojím 
přispívá k výraznému snížení rychlosti průtoku při menším opo-
třebení bez zanášení a ucpávání.

• Žádná preventivní údržba. 
Statické snímače hladiny ne-
vyžadují preventivní údržbu. 
Díky téměř konstantní rychlosti 
čerpání není v řádně navrže-
ném potrubním systému nutné 
provádět proplachování.

• Odolnost proti korozi. Zpětný 
kulový ventil E/One a potrubí 
z nerezové oceli nekorodují jako 
měď nebo galvanizované kovy 
a vydrží déle bez koroze, bez 
údržby.

• Spolehlivost. Na základě 40 let 
zkušeností s provozem čerpadel 
E/One je obvyklá perioda servis-
ního zásahu 10 let.

• Zajišťuje úpravu odpadních vod 
šetrnou k životnímu prostředí. 
Řada E/One Extreme rozeme-
le odpadní materiál na malé 
částečky. To umožňuje vést 
levné tlakové potrubí s malým 
průměrem umístěné v malých 
hloubkách na místo zpracová-
ní. Kontaminace spodní vody 
z důvodů selhání septiku může 
být eliminována.

• Snadná údržba. Náš jedinečný 
základní design znamená nižší 
náklady na údržbu a minimum 
nepříjemností pro uživatele při 
řešení problémů v terénu a ser-
visu čerpadla.

Libor Štourač
www.bibus.cz
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Nejspolehlivější technologie v souboji 
se zápachem

Kombinace UV záření a katalyzátoru, tzv. fotokatalytická oxidace, 
je jednoznačnou volbou na místech, kde je zápach nepřípustný. Tato 
technologie je charakteristická velmi vysokou účinností proti pacho-
vým látkám vznikajícím při nakládání s odpadními vodami. Díky tomu 
si i v ČR našla cestu na místa, kde je zápach hlubším problémem: ČOV 
Česká Třebová, kde byl zápach před rekonstrukcí předmětem mnoha 
stížností občanů; významný producent mléčných výrobků, jemuž 
opakované stížnosti občanů hrozily zastavit výrobu, a další. Dodavatel 
technologie fotokatalytické oxidace pro český trh, společnost ASIO, 
spol. s r.o., je pak hrdá zejména na první realizaci na ÚČOV Praha.

Mokrá jímka ÚČOV Praha – zápach vyřešen
Mokrá jímka v areálu ÚČOV Praha je objekt velikostí zanedbatel-

ný, ale produkcí zápachu zcela neopominutelný. Ve dvojici jímek 
se setkávají kaly z celé ČOV před cestou do kalového hospodářství 
a zároveň slouží jako svozová jímka pro všechny druhy odpadů 
zpracovávaných na ČOV. Zápach unikající z těchto jímek je velice 
silný, v nejbližším okolí jímky vyvolává nevolnost a v širším okolí je 
nepříjemně obtěžující.

Na jaře letošního roku byla na objekt jímky dodána fotokatalytická 
jednotka AS-PCO 600/2s/EX. Průtok vzdušiny jednotkou byl definován 
v návaznosti na pohyb hladiny v jímkách, vzhledem ke koncentraci 
pachových látek byl zvolen dvoustupňový proces. Z důvodu mož-
nosti výskytu výbušných plynů byla dodána jednotka v provedení 
do výbušného prostředí. Celkový příkon jednotky včetně odtahového 
ventilátoru je pouze 1,2 kW.

na silný zápach od obyvatel z okolních čtvrtí. Hlavním zdrojem jsou 
nádrže mechanického předčištění a homogenizační nádrž. Instalace již 
druhé fotokatalytické jednotky umožňuje odtahovat a čistit vzdušinu 
z obou těchto nádrží.

Obr. 1. Jednotka AS-PCO 600/2s/EX na ÚČOV Praha

Výhodou fotokatalytické oxidace je okamžitý účinek, proto ihned 
po spuštění jednotky bylo poznat razantní snížení emise pachových 
látek do okolí. To bylo mimochodem důvodem udivených komentá-
řů všech účastníků zprovoznění dezodorizační jednotky na ÚČOV 
Praha. Instalací jednotky AS-PCO došlo eliminaci produkce zápachu, 
což vede nejen ke zlepšení situace v okolí jímky, ale také pracovního 
prostředí pracovníků ČOV.

Další ČOV bez zápachu
Na přelomu roku 2013 a 2014 byla dodána již druhá fotokatalytická 

jednotka pro průmyslovou ČOV v areálu tradiční brněnské společnosti 
zabývající se výrobou tkanin z vlněných česaných přízí. ČOV slouží 
k předčištění OV z celého výrobního areálu a předčištěné vody jsou 
vypouštěny do kanalizace ve správě BVK a.s.

Díky projektu podpořenému dotací z fondů EU v rámci kapitoly 
OPŽP byla dodána nová fotokatalytická jednotka AS-PCO 1000 
s kapacitou 1 000 m3/hod. Vzhledem k převládajícím OV z výrobního 
procesu, kde je využíváno mnoho různých chemických činidel (bar-
vení, čištění atd.), jsou OV dlouhodobě zdrojem velice nepříjemně 
zapáchající vzdušiny. V minulosti docházelo k častým stížnostem 

Obr. 2. Detail jednotky AS-PCO NOX 1 000

Tab. 1. Výsledky autorizovaného měření na jednotce AS-PCO NOX 
1 000

Fotokatalýza zápach řeší
Nejen tyto dvě realizace potvrzují, že na poli likvidace zápachu 

pocházejícího ze splaškových vod a některých typů průmyslových 
vod nemá technologie konkurenci. Fotokatalytická oxidace není 
konkurencí pro tradiční technologie, protože díky bezprecedentní 
účinnosti a jednoduchosti provozu je na trhu s dezodorizačními 
technologiemi zcela ojedinělým zařízením. Lze předpokládat, že 
nejen v ČR bude nadále jednoznačným řešením pro místa, kde to 
zkrátka zapáchat nesmí.

Ing. Ondřej Unčovský
ASIO, spol. s r. o.

uncovsky@asio.cz
tel.: +420 606 098 673

www.cistenivzduchu.cz

V rámci zkušebního provozu bylo provedeno měření charakteristic-
kých pachových látek – sirovodíku a amoniaku na vstupu a výstupu 
do/z jednotky. Jednotka prokázala svoji vysokou účinnost odstraněním 
96 % sirovodíku, resp. 90 % amoniaku.

Parametr Vstup (ppm) Výstup (ppm) Účinnost (%)

Sirovodík (H2S) 24,0 1,0 95,9

Amoniak (NH3) 7,0 0,7 89,6
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Odešel doc. RNDr.  
Jiří Popovský, CSc.

Mikroskopický rozbor byl v první polovině 
20. století nedílnou součástí standardních 
vyšetřovacích metod pitné vody snad ve 
všech vyspělých zemích. Rozvoj laborator-
ních metod pro chemické a mikrobiologické 
rozbory vod však vedl k ústupu od používání 
mikroskopických technik, a hydrobiologie 
ve vodárenství, přes řadu nesporných výhod, 
je dnes systematicky rozvíjena jen v několika 
zemích. Velkou zásluhu na tom, že Česká re-
publika je mezi nimi, má i nedávno zesnulý 
Jiří Popovský (30. 11. 1934 – 15. 4. 2014). Jeho 
pracovní aktivity však byly mnohem širší – pa-
třil mezi nejvýznamnější světové odborníky na 
obrněnky, jako jeden z prvních u nás studoval 
koloběh fosforu a eutrofizaci vod nebo zavedl 
metodu stanovení azbestu ve vodě.

Rodina, kolegové a přátelé se s ním tiše roz-
loučili 29. dubna na Olšanských hřbitovech. 
Cítíme potřebu říci o něm několik dobrých 
slov, protože to byl dobrý, skromný člověk 

a laskavý přítel, který v české hydrobiologii 
zanechal výraznou stopu.

Byl absolventem reálného gymnázia v Kra-
lupech (1952) a Biologické fakulty UK v Praze 
(1957) se specializací hydrobiologie–algologie 
a diplomovou prací „Samočisticí schopnost 
Vltavy nad a pod Prahou“ (vedoucí práce prof. 
B. Fott). Ač se celý život orientoval na výzkum-
nou a akademickou práci, první dva roky po 

skončení fakulty poznal zblízka realitu vodo-
hospodářské praxe, když manuálně pracoval 
na čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči. 
Až v roce 1959 nastoupil na interní vědeckou 
aspiranturu do Hydrobiologické laboratoře 
ČSAV, ukončenou za 5 let obhajobou práce, 
ve které se zabýval změnami forem slouče-
nin fosforu ve vodách čerstvě znečištěných 
a vodách se vzdáleným zdrojem znečištění 
(vedoucí práce doc. J. Hrbáček). V Hydrobio-
logické laboratoři již zůstal a pracoval zde až 
do roku 1981. 

Hlavním tématem jeho zdejší práce byl 
vývoj metody na stanovení různých forem 
fosforu, sledování jejich koloběhu v povrcho-
vých vodách a zejména jejich vliv na kvalitu 
vody v údolních nádržích – experimentálně 
pracoval např. na nádržích Orlík, Slapy, Hu-
benov, Vrchlice, Klíčava, Římov a dalších. Jím 
zpřesněná metoda stanovení mikrogramových 
koncentrací celkového fosforu ve vodě byla 
široce zavedena do vodohospodářské praxe. 

Vedle fosforu se věnoval i algologii a jeho 
doménou, ve které patřil k absolutní světové 
špičce, byly obrněnky (Dinophyceae), a to 

Dňa 27. apríla 2014 nás náhle, vo veku 62 
rokov, opustil doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., 
ktorý bol dlhoročným členom Katedry zdra-
votného a environmentálneho inžinierstva 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

V docentovi Rusnákovi tak stráca vodo-
hospodárska vedecká a odborná verejnosť 
významného odborníka v oblasti mestskej 
hydrológie, hydrauliky stokových sietí, v ob-
lasti stokovania a čistenia odpadových vôd ako 
aj odborníka vo vodnom hospodárstve. 

Doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD., sa narodil 
v Zlatej Idke 8. januára 1952. Vysokoškolské 
štúdium ukončil v r. 1976 na Stavebnej fakulte 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla-
ve so špecializáciou Zdravotné inžinierstvo. 
Na Katedru nastúpil 1. 8. 1976 ako odborný 
asistent. V roku 1983 obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu. Dňa 1. 3. 1988 bol menova-
ný za docenta. V období od októbra 1987 do 
decembra 1989 pôsobil vo funkcii prodekana 
Stavebnej fakulty SVŠT. Od februára 1997 do 
februára 2002 bol vedúcim Katedry zdravot-
ného inžinierstva a od februára 2002 vedúcim 
Oddelenia kanalizácií na Katedre zdravotného 
inžinierstva. 

Pedagogický proces zabezpečoval vo 
všetkých predmetoch súvisiacich s odka-
nalizovaním a čistením odpadových vôd. 
Zvlášť sa špecializoval v oblasti hydrológie 
urbanizovaných území, hydrauliky stoko-
vých sietí a ich objektov a objektov čistiarní 
odpadových vôd. Veľkú časť informácií na 
prednáškach odovzdával tiež zo skúseností 
získaných z vlastnej vedecko-výskumnej 
činnosti. Poznatky z problematiky stokovania 
si prehĺbil aj na dvoch dlhodobých pobytoch 
v zahraničí.

Dlhodobo pôsobil vo funkcii predsedu ko-
misií pre štátne záverečné skúšky a obhajoby 
diplomových prác na Stavebnej fakulte STU 
v Bratislave, na Fakulte stavebnej ČVUT v Pra-
he a na VUT v Brne. Bol školiteľom početných 
bakalárskych a diplomových prác a školiteľom 
doktorandov. Bol autorom a recenzentom via-
cerých dočasných vysokoškolských učebníc, 
oponentom pre riešenie mnohých vedeckých 
a odborných úloh v oblasti vodného hospo-
dárstva.

V roku 1993 sa stal autorizovaným staveb-
ným inžinierom SKSI, členom technickej ko-
misie č. 1 „Vodovody a kanalizácie“ a predse-
dom subkomisie „Kanalizácie“. Od roku 1999 
bol členom Asociácie čistiarenských expertov 
v SR, od roku 2004 vykonával funkciu pod-
predsedu komisárov pre overovanie odbornej 
spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vo-
dovodov a verejných kanalizácií. Bol členom 
Slovenského národného komitétu IWA.

Vo vedecko-výskumnej činnosti bol ve-
dúcim mnohých projektov VEGA, KEGA 
a riešiteľom APVV a zahraničných projektov 
NATO, TEMPUS, členom riešiteľského kolek-
tívu Centrum excelentnosti protipovodňovej 
ochrany územia.

Počas svojho pôsobenia na fakulte mal veľ-
mi bohatú publikačnú činnosť, v rámci ktorej 
formuloval viacero odborných a vedeckých 
záverov a odporúčaní využívaných v kana-
lizačnej teórii a praxi. Publikoval mnoho od-
borných a vedeckých príspevkov v domácich 
i zahraničných časopisoch, pravidelne sa 
aktívne zúčastňoval vedeckých a odborných 
konferencií doma aj v zahraničí. 

Riešil témy týkajúce sa hydraulických strát 
trením pri tlakovom prúdení odpadových vôd; 

spôsoby výpočtu podmienok beznánosové-
ho režimu v stokách; matematické modely 
na výpočet výdatností náhradných dažďov 
s platnosťou pre celé územie Slovenska; 
hodnotenie vplyvu odľahčovacích komôr na 
kvalitu vôd v povrchových tokoch bilančnými 
parametrami; aplikáciu princípu prípustného 
podielu ročne odľahčovaných vôd vo výpoč-
toch objemu kanalizačných dažďových nádrží 
spojených s odľahčovaním v podmienkach 
Slovenska; využitie jednoduchšieho modelu 
na výpočet náhradných dažďov pre priamy 
výpočet objemov detenčných ako aj retenč-
ných nádrží, či iných vsakovacích objektov. 
Venoval sa decentralizovanému odvodneniu 
urbanizovaných území, kde svoju pozornosť 
upriamil na zefektívnenie postupov pri vý-
počte vsakovacích zariadení rôznych druhov.

Pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov, 
mu dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
udelil vyznamenanie – Plaketa akademika Bel-
lu za prínos v oblasti vodného hospodárstva 
na Slovensku. 

Doc. Rusnák aktívne pracoval až do času, 
keď mu náhla zmena zdravotného stavu túto 
činnosť znemožnila a po krátkej chorobe 
nás náhle opustil. V docentovi Rusnákovi 
strácame odborníka, ktorý v oblasti vodného 
hospodárstva vykonal mnoho práce, a jeho 
náhly odchod nie je len stratou odborníka, ale 
aj človeka, ktorý bol obklopený množstvom 
priateľov. Jeho životnú púť stále sprevádzali 
spomienky na rodnú obec, ktorá mala na 
jeho celoživotnú púť vplyv a ktorej význam 
zdôrazňoval pri každej vhodnej príležitosti.

Vynikal pracovitosťou a zodpovedným prí-
stupom k riešeniu problémov, čo vyžadoval 
aj od študentov a svojich spolupracovníkov. 
Jeho študenti boli a sú v praxi uznávaní 
a hrdí na svojho učiteľa. Ľudskosť, spolu-
patričnosť, túžba po poznaní a nesmierna 
vitalita boli jeho hnacou silou, ktorá bola tak 
nesmierna, že pozitívne zasiahla každého 
v jeho okolí. Dušan, ostalo prázdne miesto 
na Katedre, ale nie v spomienkach Tvojich 
priateľov a kolegov.

Česť jeho pamiatke. 

doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

doc. Ing. Dušan Rusnák, 
PhD.
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jak po stránce taxonomické, tak i ekologic-
ké. Vedle popisu několika nových druhů 
objevil predační způsob jejich výživy a ob-
jasnil jejich komplikovaný životní cyklus. 
S kolegyní prof. Pfiestrovou z USA vydal 
dodnes nepřekonanou, unikátní monografii 
Dinophyceae (Dinoflagellida) v ediční řadě 
Süsswasserflora von Mitteleuropa (1990). 
K jeho algologickému curriculu ještě dodejme, 
že byl řadu let tajemníkem Algologické sekce 
Čs. botanické společnosti a aktivním členem 
Čs. limnologické společnosti.

Když se Hydrobiologická laboratoř ČSAV po-
čátkem 80. let stěhovala do Českých Budějovic, 
bylo manželům Popovským (manželka, RNDr. 
Pavla Popovská, CSc., se zabývala hydrobiologií 
a mikrobiologií pitné vody ve VÚV v Praze) líto 
opustit svůj domek u vody v pražském Podhoří. 
Proto dr. Popovský přechází od ledna 1982 na 
dalších skoro deset let do Institutu hygieny 
a epidemiologie (dnes Státní zdravotní ústav). 
Zde se věnuje vlivu zemědělství na jakost 
surové vody v údolních nádržích, problematice 
pásem hygienické ochrany vodárenských 
nádrží, přípravě nové ČSN 75 7111 Pitná voda 
a metodických norem pro biologický rozbor 
či stanovení vláken azbestu ve vodě, ale také 
tématům, která s vodou souvisela jen volně, na-
příklad skládkám tuhého odpadu nebo vývoji 
dezinsekce (proti komárům).

Po roce 1989, když už přestala vadit jeho 
politická neangažovanost, se začíná naplno 
věnovat výuce, ač už předtím více než dvacet 
let organizoval a vedl postgraduální kurzy 
a působil jako vedoucí, konzultant nebo opo-
nent u desítek diplomových a kandidátských 
prací na různých fakultách. Od roku 1990 až 
do odchodu do důchodu v roce 1994 působil 
vědecky i pedagogicky na katedře botaniky 
Přírodovědecké fakulty UK. Ve svých netra-
dičně pojatých přednáškách se nenásilným 

způsobem snažil studenty přimět (většinou 
úspěšně) k aktivní účasti a diskuzím. Po od-
chodu do důchodu na fakultě dále přednášel 
ekologii sinic a řas (do roku 2004) a vodáren-
skou hydrobiologii, která naposled proběhla 
v zimním semestru roku 2013/2014 a která 
by se, kdyby nezemřel, konala opět letos na 
podzim. 

A samozřejmě po celý svůj profesní život 
publikoval. Je autorem více než stovky od-
borných prací, z čehož více než třetina vyšla 
v zahraničí. Dosáhl i pomyslné publikační 
vědecké mety, když mu vyšel článek v ča-
sopise Nature (Pfeister L. A.; Popovský, J. 
Parasitic, amoeboid dinoflagellates. Nature, 
1979, 279(5713): 421-424), což ovšem skrom-
ně odbýval slovy, že Nature je takový trochu 
lepší Vesmír. 

Mohli bychom z jeho profesního života 
zmínit ještě spoustu věcí, např. pracovní 
stáže na mnoha zahraničních univerzitách 
a akademiích věd od USA až po Indii nebo 
působení v roli odborného posuzovatele ČIA 
(1998–2006), ale skončeme naše vyprávění 
připomenutím jedné úctyhodné tradice. Od 
roku 1969 každoročně organizoval postgra-
duální determinační kurzy pro specialisty 
z oboru limnologie a hygieny vody zaměřené 
na určování sinic a řas. Těmito kurzy prošly 
stovky odborníků nejen z České republiky 
a Slovenska, ale i zemí bývalé RVHP a dalších 
států. Staly se tak proslulé, že se jim neříkalo 
jinak než „Pópa-kurzy“. I když organizace 
těchto kurzů se později po krátké přestáv-
ce v první polovině devadesátých let ujali 
jeho žáci, jejich zakladatel se na nich často 
objevoval jako lektor, naposledy v roce 2012. 
Přislíbenou účast na kurzu v červnu 2014 již 
realizovat nestačil.

I když determinačním kurzům se již dnes 
neříká „Pópa-kurzy“, stále plní svou unikátní 

funkci. A celoživotní ochota jejich zakladatele 
dělit se o své bohaté vědomosti s ostatními, 
i začínajícími algology a hydrobiology, byla 
důvodem celkem neobvyklého jevu: na 
pohřbu se hojně sešli jeho kolegové všech 
generací, od ani ne třicetiletých po více než 
osmdesátileté.

Čest jeho památce!

František Kožíšek
Petr Pumann

Terezie Pouzarová

Články Jiřího Popovského publikované 
ve Vodním hospodářství

Popovský J. Nová metoda koncentrace látek 
z vody. Vodní hospodářství 1966 (7): 296.

Popovský J. Sloučeniny fosforu, arzénu 
a germania ve srážkové vodě. Vodní hospodář-
ství 1968 (1): 24-26.

Popovský J. Průměrná koncentrace celko-
vého fosforu v odtoku z hospodářsky různě 
využívaných povodí. Vodní hospodářství 
1979B (8): 209-212.

Popovský J. Fotometrické stanovení kon-
centrací celkového fosforu v povrchových 
vodách. Vodní hospodářství 1982B (2): 39-43.

Fiala L., Chalupa J., Popovský J., Sládeček 
V., Vašata P. Kontrola jakosti vody v údolních 
nádržích. Vodní hospodářství 1984B (1): 8-14.

Sládeček V., Fiala L., Houk V., Moravcová V., 
Popovský J., Sládečková A., Vágner P., Vašata 
P., Vymazal J., Zahrádka J., Zelinka M. Proble-
matika sledování vody ve vodárenských nádr-
žích. Vodní hospodářství 1987B (5): 125-128.

Popovský J. První krok k ekologizaci vod-
ního hospodářství. Vodní hospodářství 1990 
(2): 45-47.

Popovský J. Asbest a ČSN 75 7111 Pitná 
voda. Vodní hospodářství 1991 (10): 370.
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Rekonstrukce ČOV Nehvizdy 
s technologií 21. století  
MBR Mitsubishi

Společnost Vodovody a kanalizace Zápy provozuje v regionu 
Praha-východ komunální ČOV. Máme dlouhodobou zkušenost 
s touto činností a myslíme si, že naši zákazníci jsou s našimi služ-
bami spokojeni. Naše společnost se dlouhodobě rozvíjí a rozšiřuje 
činnost. Domníváme se, že jestli máme vyhovět potřebám měst 
a obcí, musíme i aktivně podporovat jejich rozumné aktivity. Proto si 
v současnosti vážíme příležitosti, která se nám naskytla ve spolupráci 
s městysem Nehvizdy.

S rozvojem městyse Nehvizdy u Prahy se naplnila i kapacita stá-
vající komunální ČOV pro 2 700 EO. Zastupitelstvo stálo před roz-
hodnutím, jak co nejdříve rozšířit, zmodernizovat a navýšit kapacitu 
stávající ČOV na požadovanou kapacitu 6 000 EO. V poslední době 
byly v Nehvizdech postaveny stovky nových domů, a proto si zastupi-
telstvo nechalo vypracovat studii možné rekonstrukce čistírny. Z toho 
jasně vyplynulo, že nechat čistírnu radikálně přestavět konvenčním 
způsobem, tedy navýšit kapacitu až na předpokládaných 6 000 EO, 
bude časově, stavebně i cenově náročné. Odhadované náklady na tuto 
rekonstrukci v konvenčním provedení byly odhadnuty na 25 až 30 
milionů korun. To by znamenalo rozšířit stavbu s potřebou i většího 
záboru pozemku. Stávající pozemek, na kterém stála původní ČOV, 
by pro takto radikální navýšení o 120 % ekvivalentních obyvatel sa-
mozřejmě nestačil a tím by se i velmi prodloužil čas na rekonstrukci 
a možnosti včasného připojení nových domů na novou ČOV. Obnášelo 
by to i vyřizování nového územního rozhodnutí, stavebního povolení, 
žádosti o dotace a další administrativu. Zastupitelstvo i stavební firmy 
tlačil čas, protože požadavek byl uvést do provozu modernizovanou 
ČOV do konce roku 2014. Proto městys hledal další možnosti, jak 
ekonomickou a časovou náročnost vyřešit. 

Po několika odborných konzultacích s odborníky a provozovatelem 
ČOV Vodovody a kanalizace Zápy bylo doporučeno použití moderní 
technologie membránové filtrace MBR, která v ČR není zatím příliš 
rozšířena, ale v západní Evropě, Asii a Americe je s úspěchem použí-
vána již několik desetiletí. Zároveň tato technologie splňuje s velkou 
rezervou připravovanou přísnější legislativu EU na kvalitativní para-
metry vypouštěných vod a minimalizuje stavební úpravy ČOV. Dle 
vyjádření SFŽP jsou na tuto technologii dotace přiznávány, protože 
splňuje požadavky na nejlepší dostupné technologie v oblasti ekologie. 
Dále jsme byli informováni, že obchodně nejvýznamnějším a techno-
logicky nejvyspělejším výrobcem ve světě je podle rešerší japonská 
firma Mitsubishi, která tyto membrány vyrábí více než 30 let. Je to 
lídr v této technologii a ve světě bylo s touto technologií zrealizováno 
již více jak 4 000 ČOV. Největší kapacita ČOV MBR Mitsubishi je pro 
1 milion obyvatel části města Singapur. 

S cílem seznámit se s touto technologií přijali zastupitelé a provozo-
vatel pozvání na Slovensko do města Hurbanovo, kde je v provozu od 
dubna 2012 ČOV s technologií MBR Mitsubishi o kapacitě 10 000 EO. 
Od provozovatele Vodovodů a kanalizací Hurbanovo i od dodavatele 
technologie jsme vyslechli odborné analýzy i praktické zkušenosti. 
Dodavatel uvedl, že spotřeba el. energie bude přibližně stejná jako 

u kvalitních projektových řešení konvenčních technologií. U refe-
renční stavby, kterou jsme se zástupci města navštívili na Slovensku, 
ředitel VaK Hurbanovo potvrdil, že po rekonstrukci je spotřeba el. 
energie asi o 20–30 % nižší než předtím s klasickou technologii starou 
asi 15 let. Toto si chceme ověřit na ČOV Nehvizdy, protože odborná 
literatura uvádí, že membránové technologie mají až 2x vyšší spotřebu 
el. energie než konvenční technologie. Dodavatelem a provozovatelem 
bylo potvrzeno, že průměrná spotřeba el. energie vzhledem ke kon-
centraci přitékajících odpadních vod a hloubkám stávajících nádrží 
(které se musely využít) je cca 0,6–0,75 kWh/m3 vyčištěné vody, tedy 
stejná nebo dokonce nižší, než je u konvenční ČOV.

Další problémovou částí je chemické čištění membrán. U referenční 
stavby bylo po dvou letech provozu provedeno pouze jedno chemic-
ké čištění po 18 měsících provozu a náklady na koupi a dopravu 
chemikálie byly asi 1,- Kč na 1 EO kapacity ČOV, tedy zanedbatelná 
částka. Chemické čištění je automatické a trvá cca 2 hodiny. A právě 
na základě tohoto předpokládá dodavatel možnou max. životnost 
membrán 20–30 let, ale doporučuje pesimistický předpoklad jenom 
15 let. Mění se jen membrány, nerezová konstrukce zůstává. 

Dodavatel předpokládá kvalitu vyčištěné vody asi 3x lepší, než do-
káže vysoce kvalitní konvenční technologie. To znamená, že hodnoty 
parametrů nejlepších konvenčních technologií jsou asi na úrovni 
30 % nejlepších současných BAT technologií. Po této návštěvě jsme 
se jednoznačně rozhodli pro rekonstrukci s touto technologií, protože 
navýšení kapacity a celková rekonstrukce bude realizována pouze 
ve stávající stavbě, jen s dílčími stavebními úpravami pro novou 
technologii a za možnosti plného provozu, bez odstavení čistírny. 
Použití technologie MBR navíc vykazuje stabilitu a účinnost čištění 
bez ohledu na parametry vstupního zatížení, které tak můžou kolísat 
ve velkém rozsahu. Celý proces čištění je plně automatický a není 
závislý na kvalifikaci obsluhy a znalosti biologického čištění. Kont-
rola a ovládání všech funkcí probíhá přes internet a sledování chodu 
jednotlivých zařízení je možné i na dálku, včetně možnosti zasahovat 
případně do chodu. Rekonstrukci financují Technické služby Nehviz-
dy za přispění stavebních firem Canaba, Unica a Aonix, garantů nové 
výstavby. Ale to nejdůležitější je, že celá rekonstrukce bude trvat jen 
cca 7 měsíců a vyjde pouze na 15 milionu korun, oproti konvenčnímu 
řešení s náklady 25 až 30 milionů korun. Rekonstrukce byla zahájena 
v červnu 2014 a předpokládaný termín uvedení do provozu je prosinec 
2014. Provozovatel Vodovody a kanalizace Zápy u Prahy zve všechny 
zájemce na prohlídku první ČOV s touto nejmodernější technologií 
membránové separace Mitsubishi v ČR.

Ing. Vladimír Kosík
VaK Zápy, s.r.o. 

Zápy 9, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 902 922, mob.: 603 206 761

e-mail: info@vak-zapy.cz
sosna@alvest.cz

www.vak-zapy.cz
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PF 201

Aplikace kyslíku a CO  pro odpadní i pitnou vodu2

 intenzifikace biologických ČOV čistým kyslíkem

 neutralizace alkalických vod oxidem uhličitým

 mineralizace, dezinfekce a oxidace v procesu 

 úpravy pitných vod

 dodávky kyslíku a oxidu uhličitého

Čištění odpadní a pitné vody

Odborné dotazy
Ing. David Bek, Ph.D.
Aplikační technik
chemie a životní prostředí
Tel.:       +420 602 760 022 
E-mail:  david.bek@messergroup.com

Oxiduct® – prevence zápachu a tvorby 
koroze v kanalizaci

Sirovodík, který se tvoří v kanalizaci, nejen velice zapáchá, ale záro-
veň představuje pro provozovatele těchto kanalizací zdroj závažných 
problémů. Mezi ně patří:
• Koroze způsobená kyselinou sírovou, která poškozuje všechny 

komponenty kanalizačního systému včetně čistírny odpadních 
vod (obr. 1).

• Toxická atmosféra v kanalizaci, která je nebezpečná pro personál 
údržby. 

• Zvýšený růst vláknitých bakterií, které narušují provoz čistírny 
odpadních vod.
Tyto problémy jsou způsobené hnilobnými procesy probíhajícími 

v odpadní vodě, jakmile je zbytkový rozpuštěný kyslík vyčerpán. 
V anaerobním prostředí jsou pak sírany převáděny na sirovodík. 
Zahnívání se vyskytuje převážně v případě dlouhých tlakových 
kanalizací, ve kterých je odpadní voda vzduchotěsně oddělena od 
vnějšího prostředí a nemůže tak absorbovat kyslík ze vzduchu. V místě 
napojení na gravitační kanalizaci se sirovodík, především za podmínek 
turbulentního proudění vody, velice snadno uvolňuje. Jím obohacený 
vzduch následně začne v kanalizaci uplatňovat své škodlivé účinky. 

Vzhledem k tomu, že počet dlouhých tlakových kanalizací nadále 
vzrůstá, stávají se účinná opatření k zabránění tvorby sirovodíku stále 
důležitějšími.

Oxiduct®: efektivní a osvědčená metoda
Existuje mnoho způsobů, jak bojovat proti tvorbě sirovodíku 

v kanalizacích, a to od proplachování stlačeným vzduchem až po 
aplikaci nejrůznějších látek na chemickém nebo biologickém zákla-
du. Nicméně, tato opatření jsou buď velmi drahá, nebo problém řeší 
pouze částečně. Metoda Oxiduct® od společnosti Messer je odlišná. 
Namísto stlačeného vzduchu je do potrubí kanalizace vnášen čistý 
kyslík v množství jeho aktuální potřeby.

Kyslík – nejlepší alternativa 
Vzhledem k absenci balastního dusíku se čistý kyslík ve vodě 

rozpouští 5krát rychleji než atmosférický kyslík. Zároveň je možno 
dosáhnout 5krát vyšší koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě. Ve 
srovnání s využitím vzduchu tak dochází k mnohem efektivnějšímu 
okysličení odpadní vody. V určitých případech je pak potřebný objem 
vnášeného plynu až o dva řády nižší. Kyslík zároveň zabraňuje tvorbě 
organických thiolů. Je tedy účinnější než soli železa, a k tomu ještě 
nezanechává žádné usazeniny. Další důležitým rysem je vyšší rychlost 

Obr. 1. Tvorba kyseliny sírové na vnitřní stěně kanalizace

Obr. 2. Vnos kyslíku do tlakové kanalizace

Obr. 3. Rovnovážná koncentrace kyslíku (mg/l) ve vodě v závislosti 
na teplotě (°C) v případě čistého kyslíku a vzduchu při 1013 mbar

jeho působení ve srovnání s peroxidem vodíku nebo dusičnany při 
výrazně nižších provozních nákladech. 

Nejvýznamnější přínosy metody Oxiduct®: 
• Zabránění tvorbě sirovodíku a zápachu 
• Zabránění síranové korozi 
• Bez použití chemikálií znečišťujících vodu
• Efektivní a hospodárné 
• Osvědčená a prověřená technologie 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se procesu Oxiduct®, neváhejte nás 
kontaktovat.

Ing. David Bek, Ph.D.
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Nové hyperboloidní míchadlo –  
cesta od šesté k sedmé generaci

Vývoj konceptu hyperboloidního míchadla započal koncem 80. 
let a v roce 1990 došlo k jeho prvnímu provoznímu nasazení. Od té 
doby dochází k rozvoji a neustálému zdokonalování tohoto zařízení 
jak po stránce hydraulické, tak mechanické. Až do letošního roku bylo 
posledním vývojovým krokem míchadlo šesté generace, dodávané na 
světový trh od roku 2006. 

Tělo hyperboloidního míchadla 6. generace

Tělo hyperboloidního míchadla 7. generace

Rychlostní pole míchadla 7. generace

Rychlostní pole míchadla 6. generace

Optimalizace transportních lopatek míchadla 7. generace

míchadlo 6. generace – 
– výchozí stav

konstantní výška lopatek

lineární průběh výšky lopatek nelineární průběh výšky 
lopatek

Na letošním veletrhu IFAT v Mnichově bylo představeno zcela 
nové míchadlo, již sedmé generace. Základní filozofií pro jeho vývoj, 
podobně jako u jeho předchůdců, bylo především další vylepšování 
účinnosti míchání rezultující do ještě nižších provozních nákladů. 
Toto pojetí si však vynutilo nové přístupy k návrhu míchadla, a to 
v následujících ohledech:
• použití pohonů s velmi velkou třídou účinnosti IE4 dle ČSN EN 

60034-30,
• žádné kompromisy při modelování tvaru vlastního těla míchadla, 
• použití alternativních materiálů a postupů při výrobě vlastního těla 

míchadla, 
• nový optimalizovaný design hřídele a jiný způsob spojení těla 

míchadla s hřídelí než přírubou.

Tělo hyperboloidního míchadla, jako klíčového činitele ovlivňující-
ho výslednou účinnost míchání, je vyvíjeno firmou INVENT Umwelt- 
und Verfahrenstechnik AG a jeho řešení je postaveno na komplexu 
teoretických výpočtů a počítačových simulací z oblasti mechaniky 
kapalin. Hlavními oblastmi poskytujícími prostor k dalšímu zvýšení 
efektivity byly:
• tvar transportních lopatek (zakřivení, výška, sklon), 
• tvar těla míchadla a optimalizace sekundárního proudění v oblasti 

pod tělem míchadla.

Z hlediska návrhu tvaru transportních lopatek byly modelovány 
různé varianty. Jejich optimalizací bylo dosaženo zvýšení účinnosti 
míchání až o 20 % ve srovnání s předchozím modelem. Dalších 10 % 
pak bylo uspořeno optimalizací sekundárního proudění pod tělem 
míchadla zvětšením otvorů v mezilopatkovém kanálu a hydraulicky 
šetrnějším spojením hřídele s tělem míchadla. 

Na rozdíl od všech předcházejících generací je zcela odlišným způ-
sobem řešena konstrukce vlastního těla míchadla. U nové generace 
není tělo vyrobeno z jednoho kusu, ale sestaveno z osmi segmentů, 
což mimo jiné přináší výhody z hlediska přepravy, vlastní montáže, 
i menší nároky na velikost případného montážního otvoru. Segmenty 
jsou vyrobeny z nejmodernějších polymerních materiálů s vysokou 
pevností, nárazuvzdorností, chemickou odolností a nízkou hmotností. 

Hyperboloidní míchadla jsou osvědčeným zařízením, nasazovaným 
nejčastěji ve vodohospodářských provozech spojených s čištěním 
a úpravou vod zejména tam, kde je potřeba zajistit efektivní a šetrné 
míchání (o aplikaci tohoto zařízení na úpravnách vod vyšel samostat-
ný článek v letošním dubnovém vydání časopisu Vodní hospodář-
ství). Nastupující 7. generace hyperboloidních míchadel, až o 30 % 
úspornější než její předchůdce, tyto výhody ještě znásobuje. K jejímu 
nasazování na českém a slovenském trhu dojde od roku 2015. 

Ing. Vladimír Jonášek
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
tel.: 573 038 581
invent@centroprojekt.cz
www.centroprojekt.cz 
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Informace o novém období Operačního programu 
Životní prostředí

Jana Tejkalová

Dohoda o partnerství jako základní doku-
ment společný pro všechny operační programy 
v České republice na období 2014–2020 byl 
schválen Evropskou komisí dne 26. srpna 2014. 
Programový dokument Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 byl po schválení 
vládou v červenci 2014 vložen do informač-
ního systému Evropské komise. Na podzim 
2014 bude probíhat formální vyjednávání s Ev-
ropskou komisí. Po ukončení dialogu je oče-
káváno schválení Programového dokumentu 
Evropskou komisí. Zároveň na národní úrovni 
probíhá příprava řídící dokumentace, která 
obsahuje detailnější a zpřesňující informace 
nutné pro správné nastavení čerpání. Tyto 
dokumenty již nepodléhají přímému schválení 

Evropskou komisí. Také je připravován před-
běžný časový harmonogram budoucích výzev 
s ohledem na naplňování cílů programu, které 
jsou sledovány prostřednictvím propracované 
víceúrovňové soustavy indikátorů. 

Problematika vodního hospodářství v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí 
2014–2020 bude opět součástí Prioritní 
osy 1 „Zlepšování kvality vody a snižování 
rizika povodní“ a částečně také Prioritní 
osy 4 „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“ 
(specifický cíl 4.3 „Posílit přirozené funkce 
krajiny“ obsahuje např. revitalizace vodních 
toků, niv a mokřadů, či výstavbu rybích pře-
chodů). Základními strategickými dokumenty, 
z kterých bude podpora z OPŽP 2014–2020 
prioritně vycházet, jsou plány povodí včetně 
programu opatření, resp. plány pro zvládání 
povodňových rizik pro oblast povodňové 
ochrany. Schválení aktualizovaných plánů 
povodí a plánů pro zvládání povodňových 
rizik je tzv. průběžnou podmínkou (ex-ante 
kondicionalitou) pro pokračování financování 
po roce 2016.

Dle návrhu je Prioritní osa 1 rozdělena na 2 
investiční priority: 

– Zachování a ochrana životního prostředí 
a podporování účinného využívání zdro-
jů: investicemi do vodního hospodářství 
s cílem plnit požadavky acquis Unie v ob-
lasti životního prostředí a řešením potřeb 
investic, které podle zjištění členských 
států přesahují rámec těchto požadavků [dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1300/2013, čl. 4 odst. c) písm. ii)], 
pod kterou spadají dva specifické cíle za-
měřené na snížení znečištění povrchových 
i podzemních vod a zajištění dodávek pitné 
vody v odpovídající jakosti a množství.

– Podporování přizpůsobení se změně kli-
matu, předcházení rizikům a řízení rizik 
podporou investic zaměřených na řešení 
konkrétních rizik, zajištěním odolnosti 
vůči katastrofám a vývojem systémů pro 
zvládání katastrof [dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 čl. 4 
odst. b) písm. ii)], pod kterou spadají dva 
specifické cíle zaměřené na povodňovou 
ochranu intravilánu a preventivní protipo-
vodňová opatření. 
V souvislosti s přípravou nového progra-

mového období dochází také k aktualizaci 
metodických pomůcek. V rámci projektu Od-
borná podpora pro omezování rizika povodní 
financovaného z Prioritní osy 8 Technická 
pomoc z OPŽP 2007–2013, byla v polovině 
roku aktualizována metodika pro lokální 
výstražné systémy a varovné informační sys-
témy a nově zpracována metodika pro suché 
nádrže. Součástí plnění zakázky byly i cykly 
odborných školení. V květnu a červnu 2014 
proběhla školení zaměřená na lokální výstraž-
né systémy a varovné informační systémy ve 4 
krajích (Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský 
a Praha), v říjnu pak proběhnou v 6 krajích 
školení zaměřená na návrh a realizaci suchých 
nádrží z pohledu technickobezpečnostního 
dohledu. Případní účastníci školení jsou vítá-
ni, pozvánky budou zveřejněny na stránkách 
Ministerstva životního prostředí a Operačního 
programu Životní prostředí. 

Podrobnější informace o seminářích včetně 
prezentovaných dokumentů jsou zveřejňo-
vány také na stránkách Povodňového infor-
mačního systému www.povis.cz v rubrice 
„Školení a semináře“.

Další informace o Operačním programu Ži-
votní prostředí lze nalézt na webové stránce: 
http://bit.ly/1pkarHO. Informace k strukturál-
ním fondům pro období 2014–2020 včetně 
konečného znění Dohody o partnerství jsou 
umístěny na stránkách národního koordiná-
tora Ministerstva pro místní rozvoj na webové 
adrese: http://bit.ly/ZqSke6, schválené znění 
Dohody o partnerství je umístěno na webové 
adrese: http://bit.ly/1ubjFdA.

Mgr. Ing. Jana Tejkalová
Odbor ochrany vod

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65

100 10 Praha 10
267 122 056

jana.tejkalova@mzp.cz

Výstavba kanalizace v Týnci nad Labem

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků Revitalizace vodní plochy Černá voda

Dokončený objekt ČOV Střeň

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu
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Štít ASK

Protipovodňová
vrata

Kalojem Membránová 
jednotka Pure fl ux P Pure fl ux P2 Pure fl ux FRekuperátor kalu

Proudnice AWS 
rotační HydroMat-E HydroMat-Q HydroKlar-SLIDE HydroKlar-FLOAT HydroScum-SLIDE/P

HydroScum-FLAP

Plovoucí norná
stěna STW/R

Plovoucí norná 
stěna STW/V Česla HSR Česla VSR Vyplachovací 

vana AWS
Vyplachovací 
klapka AWS

Vyplachovací 
hradítko AWS Proudnice AWS

Hradidlo ASA Štít GSK Štít ESK Štít FSK Segmentový štít Klapka RSK/Twin Zpětná klapka 
RSK/P

Pohyblivý jez

NAŠE BESTSELLERY

HST Hydrosystémy s.r.o. - výrobce zařízení pro odlehčovací 
objekty, kanalizace, čistírny odpadních vod a úpravny vod
HST Hydrosystémy s.r.o., Školní 14, 415 01 Teplice info@hydrosystemy.cz
 www.hydrosystemy.cz www.hst.de



Slovo úvodem
Dámy a pánové, drazí kolegové, s nadcházejícím podzimem přichází k mnohým z nás potřeba zhodnotit končící rok a ve 

zbývajícím čase dohnat vše naplánované. Pro ty, kteří plánovali svou účast na naší tradiční konferenci Krajinné inženýrství 
2014 a např. z důvodu přesunu termínu konání ze září na květen ji nestihli, bychom rádi zprostředkovali některé závěry této 
– v letošním roce – jednodenní konference.

Během uplynulých letních měsíců jistě většinu z nás napadala slova o podivném způsobu léta, kdy rozmary počasí a časté 
deště prověřily funkčnost nejednoho odvodňovacího zařízení. Rádi bychom proto navázali na minulé číslo a představili na 
stránkách Krajinného inženýra jednoho z průkopníků zemědělských, vodohospodářských a odvodňovacích staveb u nás. 
Navázat bychom chtěli i na představení zajímavých staveb krajinného inženýrství. Tentokrát představujeme tři různé typy 
hrazenářských objektů na Průčelském a Kojetickém potoce, pomocí nichž bychom chtěli mimo jiné představit historický vývoj 
technologie provádění těchto staveb.

(-av-)

Ohlédnutí za konferencí Krajinné 
inženýrství 2014

Letošní konferenci Krajinné inženýrství 2014 jsme se z důvo-
du kolize s jinými, tematicky obdobnými akcemi, rozhodli uspo-
řádat v obměněném duchu. Ve zkratce lze snad říci, že i přes 
změnu termínu konání a zkrácení délky společného jednání 
na jeden den, nezůstala naše konference předešlým ročníkům 
svou náplní a kvalitou přednášených příspěvků nic dlužna.

Jako již vícekrát jsme mohli i letos díky vstřícnosti Mi-
nisterstva zemědělství ČR využít reprezentativní prostory 
„ministerské“ zasedací místnosti, která našemu odbornému 
setkání dodávala patřičnou noblesu. Konferenci zahájil pan 
RNDr. Pavel Punčochář, a jak bývá při jeho úvodních slovech 
zvykem, mezi řadou podnětných nápadů pro další směřování 
činnosti ČSKI, s lehkostí jemu vlastní poznamenal, že je mezi 
krajinnými inženýry vždy rád, a potvrdil i možnost vzájemné 
spolupráce při pořádání dalších ročníků konference. 

V úvodním odborném příspěvku se Mgr. Petr Birklen 
z AOPK ČR zaměřil na problematiku budování rybích přechodů 
u nově stavěných či rekonstruovaných vodních děl. Mezi řadou 
praktických ukázek z různých realizovaných i připravovaných 
akcí, které prochází přes komisi pro rybí přechody, zaznělo, 
že „...v posledních deseti  letech  je nárůst  realizací nových ry-
bích přechodů exponenciální. Jen do Operačního programu ŽP 
(2007–2013) byly dosud podány žádosti o podporu více než 70 
projektů o celkových nákladech převyšujících 760 mil. Kč…“. 
Takto velkému zájmu o podporu migrační prostupnosti vodních 
toků odpovídá i navazující činnost AOPK a MŽP, směřující ke 
zkvalitnění projektů a realizovaných rybích přechodů. Výsled-

kem za poslední roky je řada odborných textů a norem, jako 
např. norma TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních bariér 
rybími přechody, která platí od roku 2011 a nahradila původní 
normu z roku 1997. Ve snaze přiblížit problematiku  technicky 
zaměřeným projektantům, zpracovala AOPK standard s názvem 
Rybí přechody, který vyjde ještě v letošním roce a bude doplněn 
nejen o  vzorové výkresové návrhy jednotlivých typů rybích 
přechodů, ale také o příkladové hydrotechnické výpočty. Řada 
materiálů, z nichž lze při návrhu funkčních rybích přechodů 
technického nebo přírodě blízkého typu vycházet, je k dispo-
zici na webových stránkách MŽP. Podle slov Mgr. Birklena se 
i zdejší projektanti mohou těšit na tuzemské materiály, které 
doposud kolovaly pouze v německých či anglických verzích od 
našich zahraničních kolegů. 

S možnostmi sanací průsaků zemních hrází pomocí trys-
kové injektáže vystoupil Ing. Žatecký  ze  společnosti Vodní 
díla – TBD, a.s. V prakticky zaměřeném příspěvku, který byl 
doplněn ukázkami z realizace sanace tělesa hráze VD Všemina, 
seznámil Ing. Žatecký přítomné s principy provádění tryskové 
injektáže (obrázek 2 a 3). Ta je podle jeho slov „…výhodná 
zvláště  tam, kde  je průzkumem zjištěno větší množství neho-
mogenit v tělese hráze. Touto metodou je možné vytvořit těsnící 
stěnu o projektem definované tloušťce a hloubce buď ve vybrané 
oblasti, nebo po celé délce hráze. Výhodou této metody je rychlost 
provádění, minimální nároky na prostor pro zařízení staveniště, 
není nutné úplné vypouštění nádrže, lze provádět i v zimně při 
zajištění ohřevu injekční směsi.“

Pro projektanty bylo zajímavou informací i to, že metodou 
tryskové injektáže je možné řešit přerušení průsakových cest 
bez významnějších zásahů do konstrukcí hráze a rozsáhlejších 
zemních prací. Podle praktických zkušeností z provedených 
sanací není podle Ing. Žateckého nutné vypouštění nádrže, 
stačí snížení hladiny tak, aby byl zajištěn retenční prostor pro 
případ povodně. Projektované parametry stěny jsou dosaženy 
po 28 dnech, koeficient propustnosti se pohybuje v řádu 10-9 m/s. 
Nevýhoda spočívá dle přednesené informace v nutnosti uložit 
tekutou složku výplachu na skládku odpadů.

Obrázek 1. Zleva Mgr. Birklen, RNDr. Punčochář a Ing. Čašek 
během konference

Obrázek 2. Injektáž do půlkruhových sloupů, jedná se o vari-
antu ke kruhovým sloupům
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Na exkurzi do Šumavských podmáče-
ných luk za realizovanými revitalizacemi 
vodních toků nás ve svém příspěvku 
pozvala Ing.  Zelenková  ze  Správy Ná-
rodního parku Šumava (obrázek 4). Kon-
krétně jsme se pomocí fotografií prošli 
po trase nově zrealizovaného projektu 
revitalizace dolní trasy vodního toku 
Hučina, kterému byl díky provedené 
revitalizaci vrácen jeho původní cha-
rakter. Specifickými rysy realizace RVT 
Hučina jsou mimo modelaci nového 
koryta i umístění mrtvé dřevní hmoty 
přímo do koryta toku. V trase podmáče-
né luční trati se modelovalo meandrující 
koryto, miskovitého tvaru s hloubkou do 
50 cm, s proměnlivým tvarem, spádem 
a dnovými útvary (brody, tůně). Koryto 
bylo dimenzováno na průtok v úrovni 
Q30d. Celková délka revitalizovaného toku je 1 672 m, což 
představuje prodloužení o 500 m oproti původnímu stavu. Na 
toku se kromě rozdělovacího objektu zřídily dva jednoduché 
spádové objekty u propustků v kombinaci kamenného záhozu 
a rovnaniny, u železničního propustku ještě s realizací zpev-
ňovacího kamenného prahu. 

Rozsáhlejší diskusi o náležitostech plánu společných zaříze-
ní (PSZ) a standardech pro jeho navrhování vzbudil příspěvek 
prof. Dumbrovského, zaměřený na Návrh protierozní a proti-
povodňové ochrany v PSZ v kontextu hodnocení regionálních 
dokumentačních komisí. Během vystoupení pana profesora 
bylo řečeno a na řadě příkladů dokumentováno, že mezi nej-
závažnější a nejčastější nedostatky v dokumentaci PSZ a DTŘ 
(dokumentace technického řešení) patří: 
•	 nesprávné umístění reprezentativních drah plošného eroz-

ního smyvu, 
•	 nesprávné stanovení hodnot C-faktoru (faktor ochranného 

vlivu vegetace v univerzální rovnici ztráty půdy),
•	 nestandardní vyhodnocení erozního smyvu při využití metod 

GIS,

Obrázek 3. Vzorový řez hrází s provedenou sanací pomocí trys-
kové injektáže

Obrázek 4. Ing. Zelenková a RNDr. Bufková s informační cedulí 
o RVT Hučina při kolaudaci stavby

Obrázek 5. Příklad standardně a nestandardně zpracované situace ochranné nádrže

•	 chybějící výpočty návrhových průtoků a dimenzování 
navržených prvků, příčné řezy,

•	 nestandardně dokladované návrhy ochranných nádrží (ob-
rázek 5).
Kromě zmíněných příspěvků byla na konferenci přednesena 

řada dalších prezentací týkajících se krajiny, jejího uspořádání 
a role člověka v ní. V samém závěru konferenčního dne byla 
Ing. Křovákem představena certifikovaná metodika „Technická 
protierozní opatření – Hrazení bystřin a strží“, reagující na stá-
le častější požadavek navrhování přírodě blízkých konstrukcí 
v bystřinných tocích. 

Konference skončila, témata byla vyčerpána, diskutující 
v předsálí postupně utichli a my se opět těšíme na shledání 
při další konferenci v příštím roce.

(pozn.: Ohlédnutí bylo  sestaveno  s využitím prezentovaných 
autorských příspěvků uveřejněných v konferenčním sborníku.)

(-av-)

Představení osobnosti oboru –  
Meliorace a kulturní technika
Prof. dr. tech. Jan Baptista Lambl
(9. 8 1826 – 7. 11. 1909)

Jan Baptista Lambl se narodil dne 9. srpna 
1826 v Letinech v rodině hospodářského správce 
letinského velkostatku a lázní. Po absolutoriu na 
gymnáziu v Plzni promoval roku 1849 jako magistr 
farmacie. Po krátké pracovní praxi přijal koncem 
roku 1851 místo profesora chemie a fyziky ve 
vojenské škole v Bělehradě, v roce 1855 přešel 
do německé hospodářské školy v Libverdě, kde 

působil jako učitele chemie, chemické techno-
logie a přírodních věd. V roce 1863 vstoupil do 
služeb Jana Harracha a stal se ředitelem nové 
rolnické školy ve Střežerech, kde vyučoval až do 
jejího zániku. V roce 1866 habilitoval na docenta 
hospodářství na Polytechnice v Praze, kde byl 
v letech 1867–82 mimořádným profesorem. Po 
rozdělení Polytechniky na část německou a čes-
kou zůstal na českém ústavu a v roce 1891 byl 
zvolen rektorem. 

J. B. Lambl stál u zrodu novodobé historie 
a rozvoje kulturně inženýrského oboru a meliora-
cí na Císařské a královské vysoké škole technické 
v Praze (dnešní ČVUT), kde bylo na podzim roku 
1890 zřízeno oddělení zemědělsko-technické. 
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Do té doby přednášel zemědělsko-technické předměty jako 
profesor polního hospodářství a hospodářské správovědy 
v přednáškách nezařazených do základních čtyř oborů, a poslu-
chači je proto navštěvovali jen pro doplnění vzdělání. Zřízení 
zemědělsko-technického oddělení bylo vynuceno naléhavou 
potřebou úpravy vodních poměrů v území a hospodářskými po-
žadavky, především na zvýšení produktivity půdy a stabilizace 
jejího vodního režimu. Na výuce řady odborných předmětů se 
kromě J. B. Lambla podílela řada do té body aktivně projek-
tujících odborníků. 

J. B. Lambl publikoval četné odborné spisy, které psal česky 
i německy. Mezi nejvýznamnější jeho spisy patří:
•	 Lambl, Jan Baptista. Oesterreichs Feldbausystem, Rübenzuc-
ker- und Spiritusfabrikation und ihre national-ökonomische 
Aufgabe. Prag: Haase, 1859.

•	 Lambl, Jan Baptista. O kamení a zeminách rolních a důleži-
tosti jejich v hospodářství, lesnictví a stavitelství. V Praze: I. L. 
Kober, 1861.

•	 Lambl, Jan Baptista. Nauka o vzdělávání země a nářadí oreb-
ném. V Praze: I.L. Kober, 1863.

•	 Lambl, Jan Baptista. Letopisy rolníka nového věku: spis vě-
novaný novým výskumům naučným a povšechným zábyvům 
hospodářským. Praha: I. L. Kober, 1868.

•	 Lambl, Jan Baptista. Bericht über Internationale Mähemaschi-
nen - Concurenz auf der Besitzung Sr. Maj. Kaiser Ferdinands 
zu Hostiwitz bei Prag. Prag: Mercy, 1872.

•	 Lambl, Jan Baptista. Ein volkswirtschaftlicher Vortrag gehal-

ten am 14. März 1876 und nach den stenografischen Aufzeich-
nungen redigirt. Prag: J. B. Lambl, 1876.

•	 Lambl, Jan Baptista. Přednáška národohospodářská. V Praze: 
J. B. Lambl, 1876.

•	 Lambl, Jan Baptista. Theorie o depekoraci co podnět k nové 
šetrnější hospodářské soustavě. V Praze: J. B. Lambl, 1877.

•	 Lambl, Jan Baptista. Die Depecorations-Theorie als Motiv für 
ein neues, Naturgemässes unsparsames Wirthschafst-Betriebs-
-System. Prag: Jan Baptista Lambl, 1877.

•	 Lambl, Jan Baptista. Důchod pozemkový co účel všeho hospo-
dářství i chovu dobytka: příspěvek k reformě bludných zásad 
správy, účetnictví  I Taxace Výnosu. 2., téměř nezměn. vyd. 
V Praze: Nákladem knihkupectví I. L. Kobra, 1888.

•	 Lambl, Jan Baptista. Bibliotéka polního hospodářství: spisy 
naučné ku kterým přispívají  osvědčené  síly  spisovatelské. 
Praha: J. L. Kober, 1888.

•	 Lambl, Jan Baptista. Taxace pozemková, její překážky a jich 
odstranění. V Praze: J. B. Lambl, 1892.

•	 Lambl, Jan Baptista. Pokus několika zásad pro učení o hospo-
dářské správovědě a taxaci. V Praze: J. B. Lambl, 1893.
Za odbornou, organizační a publicistickou činnost byl prof. 

Lamblovi udělen v roce 1908 čestný doktorát technických věd 
na Českém vysokém učení technickém v Praze.
(zpracováno s využitím informací z www.cvut.cz a http://cs.wi-

kipedia.org/)

(-av-)

Stavby krajinného inženýrství – Hrazení 
na Průčelském a Kojetickém potoce

Úpatí Českého středohoří, resp. jednotlivé přítoky Labe 
z pravého i levého břehu jsou objekty hrazení bystřin doslova 
protkány. V blízkosti Ústí nad Labem je možné během jednoho 
dne navštívit např. Průčelský potok (v městské části Ústí nad 
Labem – Brná) nebo v jeho sousedství pramenící a dále směrem 
přes Ústí nad Labem – Olšinky protékající Kojetický potok. 
Během této cesty se můžete seznámit se třemi rozdílnými typy, 
možná i „generacemi“ objektů hrazení. 

Na Průčelském potoce je možné kromě řady vysokých ka-
menných stupňů obdivovat nad obcí postavené retenční pře-
hrážky, které byly stavěné metodou suchého zdění z velkých, 

hrubých, na místě kamenicky upravených kopáků (obrázek 1, 
cca 1906). K objektům na Průčelském potoce je možné se dostat 
po zpevněné přístupové cestě, odbočující z hlavní silnice před 
Brnskou kapličkou. Silnice prudce stoupá podél spádovými 
objekty upraveného potoka. Přehrážky jsou umístěny nad 
obytnými domy v lesním porostu. 

V sousedním povodí, přímo na Kojetickém potoce, je zase 
možné vzdát hold nesmírnému odhodlání a nezkrotné energii 
našich předků, kteří v dnes zcela nedostupném terénu vybudo-
vali monolitickou betonovou přehrážku připomínající vojenská 
opevnění státní hranice (obrázek 2, cca 1933). 

Ti odvážnější, kteří projdou po patě pravého svahu údolí 
Kojetického potoka, mohou chladnou a těžce vypadající beto-
novou konstrukci porovnat s objektem stavěným z drátokošů 
(obrázek 3). Tato nejmladší přehrážka byla na korytě Koje-
tického potoka vybudována za účelem rozšíření retenčního 
prostoru v údolí, zachycení splavenin nesených Kojetickým 
potokem a zajištění tak ochrany betonové přehrážky, která 
je zcela zaplněna a její odtěžení je technicky velmi náročné, 
a tak chránit i MČ Olšinky. Gabionová konstrukce byla zvole-
na převážně s ohledem na omezené přístupové možnosti pro 
techniku. Rozložené drátokoše byly na místo stavby dopraveny 
ručně, materiál do košů byl plošně sbírán ve svahu v místě 
rozsáhlého suťoviska. Obdobný princip byl využit i při opravě 
povodňových škod, kdy bylo nutné zajistit stabilitu objektu 
hlavně v místě zavázání objektů do břehů. 

K objektům na Kojetickém potoce je možné dojít po lesní 
cestě vedoucí z MČ Olšinky (po pravém svahu údolí).

(-av-)
Obrázek  1. Kamenná přehrážka na  bystřině; účelem bylo 
zastavení splavenin a snížení podélného sklonu

Obrázek 2. Betonová přehrážka nad částí Olšinky

Obrázek 3. Gabionová přehrážka vybudovaná nad betonovou 
retenční přehrážkou,  stav po provedené opravě  zavázání do 
břehů, které bylo porušeno během povodně 08/2010
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ČOV Marquette slavnostně uvedena  
do provozu

Městu Lille a společnosti OTV ze skupiny VEOLIA se podařilo vyhrát 
souboj s časem. 22. únor 2014 byl posledním dnem platností dočasného 
rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a po tomto 
datu bylo nutné uvést ČOV do plného souladu s nám dobře známou 
směrnicí 91/271/EHS. Přesně k tomuto datu se v aglomeraci Marquette 
podařilo zrealizovat kompletní dostavbu čistírny odpadních vod (ČOV) 
vedle stávající, nevyhovující ČOV a splnit veškeré požadované para-
metry. Inovativní dílo, přezdívané Ovilléo, bylo v březnu 2014 oficiálně 
uvedeno do provozu.

Základní kámen byl položen v červnu 2010. Tím začal stavitelský 
maraton, ztížený úkolem postavit novou ČOV vedle stávající, stále 
funkční čistírny z roku 1969. V létě 2014 zmizela tato stará ČOV pod 
novou terénní úpravou a spolu s ní zmizel i nepříjemný pach a hluk, 
které museli místní obyvatelé snášet dlouhá léta. Ovilléo je moderní 
ČOV, patřící mezi deset největších ve Francii. Zároveň jde o jednu 
z největších investic v regionu, kdy celková investovaná částka činí 
173 mil. eur a dotace místní Agentury pro vodu představuje 91 mil. 
eur. ČOV v Marquette bude čistit odpadní vodu z 37 obcí metropole 
Lille, což představuje více než 620 000 obyvatel. Po vyčištění je voda 
vypouštěna do řeky Marque. ČOV je uspořádána klasicky v systému 
„vodní linka“, která je v nepřetržitém provozu a vyčistí až 2,8 m3 
za sekundu, „dešťová linka“, která doplní „vodní linku“ v případě, 
že kvůli srážkám vzroste množství odpadní vody (kapacita až na 
8,1 m3), a „kalová linka“, která umožní výrobu bioplynu z vyhnilé-
ho kalu. Vodní linka je založena na nosičovém systému HYBASTM 
společnosti Veolia. V tomto případě bylo použito více jak 1 mld. ks 
nosičů AnoxKaldnes. Pro vlastní zpracování kalů je použita techno-
logie EXELYSTM, kdy kal prochází mezi dvěma stupni vyhnívání po 
zahuštění ohřevem na 165 °C při tlaku 8 atm. Dochází tak mimo jiné 
ke kompletní hygienizaci kalů. Vyráběný bioplyn je používán jak pro 
proces vyhnívání a termální hydrolýzy, tak i pro sušení vyhnilých 
kalů a tepelná bilance je tak pokryta z 94 %. Roční produkce 6 017 tun 
sušiny kalu bude využita z 50 % jako palivo v cementárnách a 50 % 

bude využito v zemědělství. Mimo standardní procesní uspořádání 
je velmi zajímavá i architektonická stránká ČOV, kdy byla velká po-
zornost věnována požadavku na integraci čistírny do okolní krajiny 
Marquette. Pro ilustraci – průměrná výška budov je méně než 12 m. 
To proto, aby nevznikalo „vizuální“ zastínění v  bezprostřední blíz-
kosti. Díky vysokému zhuštění výstavby bude možné z alokovaných 
15 hektarů sedm využít pro propracované zelené plochy. Díky těmto 
zónám, zavlažovaným srážkovými vodami z ČOV, bude navrácena 
biodiverzita do okolí řeky Marque. Pro návštěvníky je zřízen turistický 
okruh v této ploše, kde je možnost seznámit se s čištěním vody, s bu-
dovami porostlými vegetací, s mokřady a novou zahradou. Zatímco na 
stavbě této čistírny pracovalo až 350 osob, v plně provozované nové 
čistírně bude obsluhu zajišťovat pouze 25 zaměstnanců. Na ČOV byl 
také instalován „elektronický nos“, který nepřetržitě kontroluje zápach 
a upozorňuje na potenciální problémy v okolí čistírny. Čistírna byla 
rovněž koncipována tak, aby obyvatelé byli chráněni před hlukem, 
spojeným s jejím provozem. Veškeré stavby s hlukovou zátěží jsou 
plně uzavřené a oddělené od související obytné čtvrti dalšími bu-
dovami. Provizorní most, který byl vybudován pro potřeby stavby, 
bude zachován pro účely technického zásobování provozu a sníží tak 
zatíženost místní komunikace. 

Ing. Ondřej Beneš
Ing. Pavel Chudoba
VEOLIA VODA, a. s.





DISA s.r.o.        DISA PLUS s.r.o.            Hermann Sewerin GmbH
Barvy 784/1, CZ 638 00 Brno         Zlatomoravecká 5, SK 949 01 Nitra                 Robert Bosch Str. 3|D 33334 Guetersloh
T: 00420 548141221 |F: 00420 545222706       T: 00421376423689 | F: 00421233331727             T: +49 5241 934 0
www.disa.cz | info@disa.cz         www.disaplus.sk | info@disaplus.sk                  www.sewerin.com | info@sewerin.com

- robustní provedení s krytím dle standardu IP65

- detekce stupně rušení jednotlivých frekvencí pro maximální efektivitu práce

- až 12 W vysílacího výkonu s možností trasování dvou sítí zároveň

- komplexní dálkové ovládání vysílače s dosahem až 800 metrů

- až 70 frekvencí s možností nahrát do zařízení libovolné vlastní

- měření směru poklesu intenzity proudu pro maximální přesnost

- automatické měření hloubky s dosahem až 12 metrů

- triangulační funkce pro přesné trasování pod překážkou, např. automobilem

- jednoduché a intuitivní ovládání, velký displej a dlouhá provozní doba

UT 9000 spolehlivá lokalizace potrubí
jednoduchá – vždy – efektivní
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