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Občanská společnost  
versus nehas, co tě nepálí 
aneb řekněte svůj názor

Jsem zastáncem občanské angažovanosti, ostatně dělal jsem to, před 
více jak čtvrtstoletím, kdy se to ještě „nesmělo“. Občanskou angažova-
nost bychom však neměli provozovat (hlavně a jen) v hospodách – ač 
i tam padnou opravdu skvělé myšlenky. Vážím si proto všech, co se 
angažují v různých NGO. Naježím se, když slyším s despektem mluvit 
různé politiky současné i minulé o různých iniciativách. Prý že tyto 
iniciativy nemají žádnou legitimitu, protože je prý nikdo nevolil. Já 
jejich legitimitu i legalitu spatřuji v tom, že jsou většinou ve věci často 
velice znalí věci a jsou vždy zainteresovaní srdcem. 

Na druhou stranu jsem vždycky byl spíše proti referendům. Důvo-
dem bylo mé přesvědčení, že většinou se jedná o tak složité záležitosti, 
které mají příliš mnoho úhlů pohledů, jež běžný smrtelník, který čte 
jen Blesk, dívá se na seriály, co mají více než deset dílů a problémy 
řeší jen v té hospodě, těžko může racionálně posoudit. Řeknu to 
natvrdo: obávám se, že hodně velká část populace volí ne tak, jak 
to promyslela, nýbrž tak jak byla mediální masáží ovlivněna. Mnozí 
„umí“ přijímat jenom jednoduchá a okamžitá rozhodnutí: bližší košile 
než kabát, po nás potopa!!!

Nezastupitelnou rolí politiků a i úředníků by mělo být to, aby slo-
žitá rozhodnutí přijímali na základě hlubokých a širokých znalostí, 
aby vážili všechny vazby, aby viděli i za roh a i do doby, kdy tady my 
nebudeme. Zkrátka, aby byli schopni multikriteriální analýzy. Neměli 
by však přijímat populistická řešení, měli by vidět za horizont svého 
volebního období a měli by brát svoji funkci jako službu, poslání. To 
jsou krásná slova, která však nepočítají s tím, jakým člověk opravdu 
je. Platí proto ono „důvěřuj, ale prověřuj“. A tady je role občanských 
aktivistů. Pár jich znám a vždycky před nimi smekám, když vidím, 
slyším hloubku znalostí o věcech, v nichž se angažují. Jejich vědo-
mosti jsou (většinou) srovnatelné se znalostmi politiků a úředníků, 
kteří rozhodnutí navrhují a přijímají. Porovnám-li ohodnocení obou 
skupin, pak mi z toho vychází, že tito nadšenci mají podle mého 
plné právo být negativní zpětnou vazbou a morálním imperativem 
ve věcech, o nichž toho tolik vědí. 

Postoupím dále: z tohoto pohledu je kredibilita občanských aktivistů 
větší než novinářů. Ti jsou moc roztěkaní: jednou je pro ně zajímavým 
sólokaprem dálnice, podruhé zdravotnictví a zanedlouho (na první 
pohled) zasvěceně píší o limitech pro těžbu uhlí v severních Čechách. 
Mnoho psů, zajícova smrt. 

Ale proč to vlastně píšu? Protože věřím i v potenciál odborníků 
a jsem přesvědčen, že by jim mělo být více nasloucháno v oboru jejich 
zájmů. Jak jsem již několikrát předeslal: chystá se novela vodního zá-
kona. Věřím, že je dělána s nejlepším vědomím a svědomím, přesto si 
myslím, že možnost vyjádřit názor by měla být více dána odborníkům 
vodohospodářům. Ostatně: každý občan (bez ohledu na kvalifikaci 
a motivaci) se může vyjádřit k Plánům povodí, tak proč by do legis-
lativního procesu nemohli být více začleněni odborníci – v případě 
vodního zákona vodohospodáři. Ovšemže musí být ale i zájem těch 
odborníků se angažovat. Potěšily mě proto příspěvky do naší ankety 
k připravované novele vodního zákona (další přineseme v březnovém 
čísle). Po domluvě s některými kolegy jsem se proto rozhodl iniciovat 
něco, co bych nazval otevřenou diskusí. Zkrátka:

Vážení čtenáři, 
dovolujeme si Vás informovat, že začátkem března chystáme 

veřejnou ústní diskusi na téma potřebné změny vodního zákona, 
která naváže na diskusi již probíhající na stránkách našeho časopisu 
v čísle 1/2015. Tato diskuse by měla přinést informace o závažných 
otázkách v oblasti vodního hospodářství, které buď nejsou ve stávající 
právní úpravě řešeny vůbec nebo jsou řešeny nedostatečně, případně 
dosavadní úprava vyžaduje změnu. Zájemci o aktivní účast se mohou 
přihlásit e-mailem na stransky@vodnihospodarstvi.cz. Bude jim 
sděleno datum a místo konání veřejné diskuse. Vrcholné představitele 

oboru si dovolíme pozvat osobně a věříme, že naše pozvání přijmou. 
Témata o nichž se nepochybně bude mluvit jsou zejména :
• problémy vodních děl na cizích pozemcích,
• zpřesnění některých definic základních pojmů vodního zákona – 

např. vodní tok,
• zvážení případů dalších nakládání s vodami, které by nevyžadovaly 

povolení,
• zpřesnění možností zneškodňování odpadních vod,
• problémy obecného nakládání s povrchovými vodami v současné 

době,
• rozšíření obsahu plánů povodí o další aktivity – např. využití vodní 

energie, vodní cesty, vodní rekreace,
• zvážení rozsahu údajů v oblasti VH vedených v informačním sys-

tému veřejné správy,
• atd.

Všechny zájemce vítáme stejně jako všechny písemné náměty. 

S úctou

Ing. Václav Stránský
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Vplyv liečiv na priebeh 
procesu anaeróbnej 
fermentácie 
Milota Fáberová, Kristína Očenášková, Igor Bodík, 
Tomáš Mackuľak

Abstrakt
Medzi veľkú skupinu zlúčenín vyskytujúcich sa v životnom 

prostredí patria liečivá. V súčasnosti však tieto zlúčeniny nie sú 
úplne odstránené prirodzeným rozkladom, alebo sú odolné voči 
degradácii vôbec. Ich biologický rozklad môže trvať mesiace, a to 
najmä v anaeróbnych podmienkach. Cieľom práce bolo sledovanie 
miery inhibície vybraných liečiv (diklofenak, tramadol, ibuprofén, 
karbamazepín a amoxicilín) na produkciu bioplynu v procese 
anaeróbnej fermentácie. Koncentrácie liečiv v testovanom kale boli 
10 μg/l a 500 μg/l. Výsledky ukázali, že liečivá majú rôzny vplyv na 
produkciu bioplynu aj v prípade tej istej terapeutickej skupiny. Vý-
znamný inhibičný vplyv na produkciu bioplynu mali len diklofenak, 
amoxicilín a karbamazepín, ostatné liečiva pôsobili na produkciu 
bioplynu skôr stimulačne.

Kľúčové slová
anaeróbna fermentácia – liečiva – bioplyn – čistenie odpadových vôd

Úvod
V priebehu posledných rokov sa po celom svete začali sledovať nové 

kontaminanty, ako sú biologicky aktívne látky, medzi ktoré zaraďujeme 
aj liečivá. Tieto látky sú nebezpečné najmä v dôsledku ich bioakumu-
lácie v rôznych zložkách životného prostredia. Znepokojenie vyvolali 
aj v dôsledku toho, že sú široko používané v humánnej a veterinárnej 
medicíne na liečbu alebo prevenciu ochorení, ako chovateľské rastové 
stimulátory v poľnohospodárstve [1]. Liečivá sú po podaní v tele z čas-
ti metabolizované a ich metabolity, ako aj ich nezmenené materské 
zlúčeniny, sú prevažne močom vylučované z organizmu. Okrem toho 
sú expirované farmaceutiká často nevhodným spôsobom likvidované 
spláchnutím do  toaliet,  alebo sú vyhodené priamo do odpadu  [2]. 
Podľa britských údajov končí na skládkach domových odpadov jedna 
až dve tretiny nevyužitých liečiv a až jedna pätina v toalete [3]. Mnohé 
výskumy uvádzajú, že čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktoré spĺňajú 
regulačné požiadavky na čistenie odpadových vôd,  sú  len mierne 
účinné pri odstraňovaní liečiv. Výsledkom toho je, že farmaceutiká ne-
ustále vstupujú do životného prostredia prostredníctvom vyčistených 
výstupných prúdov a aplikáciou biomasy na pôdy [4]. Na obrázku 1 
je znázornená zjednodušená schéma možných zdrojov a ciest vstupu 
liečiv do životného prostredia.

Charakteristika a výskyt skúmaných liečiv 
Lieky patria medzi farmaceutické prípravky, pozostávajúce z účin-

nej  látky  –  liečiva  a pomocných  látok,  ktoré  liečivo upravujú do 
liekovej formy vhodnej pre bezproblémové užívanie (tableta, sirup, 
masť). Používanie liekov rastie v dôsledku objavov nových liečiv, rastu 
populácie, zlepšovania kvality života, starnutia a meniacej sa veko-
vej štruktúry obyvateľov [5, 6]. Z dôvodu frekvencie výskytu bolestí 
a chorôb mikrobiálneho pôvodu medzi celosvetovo najpoužívanejšie 
liečiva v  ľudskej populácii patria  analgeticko-antipyretické  liečivá 
a antibiotiká.
Analgetiká sa používajú ako pomocné lieky proti bolesti. Majú širo-

ký účinok na periférny a centrálny nervový systém a sú používané na 
zmiernenie bolesti na takmer všetky choroby [7]. Najpredpisovanejší-
mi liečivami z hľadiska tolerancie a relatívne dobrej účinnosti patria 
deriváty kyseliny propiónovej a deriváty kyseliny acetooctovej ako je 
diklofenak. Ako jedna z najviac obsiahnutých zlúčenín v odpadovej 
vode  je diklofenak  podrobne  študovaný vo  viacerých odborných 
prácach. Na čistiarni sa však odstraňuje len veľmi obmedzene, čím 
sa následne dostáva aj do povrchových vôd.  Jeho prítomnosť bola 
potvrdená aj vo viacerých riekach Európy [8].
Celosvetovo vedie v spotrebe liečiv spolu s diklofenakom aj ibupro-

fén [9] (vzorec 1 a 2). Ibuprofén patrí medzi najčastejšie identifikované 
zlúčeniny na prítoku do  čistiarne odpadových vôd  (ČOV)  a  jeho 
hodnoty dosahujú najvyššie koncentrácie [10].
Medzi opioidné analgetikum zaraďujeme tramadol (vzorec 3), ktorý 

sa používa na liečbu strednej až silnej bolesti. V odpadových vodách 
patrí medzi najčastejšie a najkoncentrovanejšie psychoaktívne liečivá.
Medzi  najznámejších  predstaviteľov  antiepileptik  patrí karba-

mazepín (vzorec 4), ktorý sa používa na liečbu niektorých druhov 
epileptických záchvatov, niektorých neurologických ochorení (napr. 
bolestivého ochorenia tváre), ako aj niektorých duševných chorôb. 
Karbamazepín je jedným z najčastejšie zistených antiepileptík v odpa-
dových vodách, do ktorých sa dostáva z exkrementov (hlavne v moči 
a stolici) [11]. Tento liek sa na čistiarňach odstraňuje len obmedzene, 
značne odoláva biologickým aj fyzikálno-chemickým procesom. Jeho 
neúplné medziprodukty dokázali, že jeho prechod z pôdy a kontami-
nácia podzemných vôd predstavuje vysoké riziko [8].
Najpoužívanejším B-laktámovým antibiotikom na  liečbu  ľudí je 

amoxicilín (vzorec 5), ktorý sa používa na liečbu infekčných ochorení 
spôsobených mikroorganizmami. Slovensko je krajinou s veľmi vyso-
kou spotrebou antibiotík. Tento fakt je spojený aj s jednou z najrozší-
renejších rezistencií baktérií na antibiotiká v rámci EÚ [10]. 

Degradácia liečiv anaeróbnym rozkladom 
Liečivá sa na čistiarni môžu odstraňovať z odpadových vôd pou-

žitím rôznych technologických postupov, ako je napríklad oxidácia, 
resp.  anoxická degradácia,  sorpcia na  čistiarenský kal,  anaeróbna 
fermentácia  a pod. Odstraňovanie mnohých  liečiv  z  odpadových 
vôd často nie  je  výsledkom  ich degradácie v procese  čistenia,  ale 
významnú úlohu  tu zohráva sorpcia  (hlavne  lipofilných)  liečiv na 

Obr. 1. Zjednodušená schéma ciest mikropolutantov do životného prostredia [9]

Vzorec 1 –  
Diklofenak

Vzorec 2 –  
Ibuprofen

Vzorec 3 –  
Tramadol
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primárny, resp. prebytočný kal v aktivácii. Takto nasorbované lieky 
sú spolu s kalom odkláňané z vodnej do kalovej linky, kde sa obvykle 
(na väčšich ČOV) podrobujú procesu anaeróbnej fermentácii.
Anaeróbna fermentácia je proces rozkladu biologicky rozložiteľných 

organických zlúčenín bez prítomnosti kyslíka viacerými kultúrami 
mikroorganizmov. Vo  vyhnívacích nádržiach na ČOV dochádza 
v procese anaeróbnej fermentácie k hygienizácii surového kalu, teda 
k zníženiu organického podielu kalu, k zníženiu zápachu a prítom-
nosti  patogénnych organizmov. Čistiarenský kal môže  obsahovať 
mnoho xenobiotík organickej povahy, medzi nimi aj  farmaceutiká, 
ktoré majú potenciál byť prijaté rastlinami a živočíchmi a akumulo-
vať sa v potravovom reťazci, ako aj vylúhovať sa do podzemných vôd 
[12]. Biologicky degradovateľné mikropolutanty, ktoré sa adsorbovali 
na primárny a prebytočný aktivovaný kal, tak môžu byť potenciálne 
rozložené vo vyhnívacích nádržiach počas stabilizácie surového kalu. 
Po anaeróbnej stabilizácii koncentračné hodnoty väčšiny týchto zlú-
čenín v kale poklesnú [13]. Hlavnými prínosmi procesu anaeróbnej 
fermentácie sú zníženie množstva disponovaného kalu, zvýšenie jeho 
kvality, rozklad organických zlúčenín prítomných v kale a produkcia 
bioplynu, resp. jeho energetické využitie.
Cieľom predkladaného príspevku bolo sledovanie miery inhibície 

vybraných  liečiv  (diklofenak,  tramadol,  ibuprofen,  karbamazepín 
a amoxicilín) na produkciu bioplynu v procese anaeróbnej fermen-
tácie.

Experimentálna časť
Sledovanie produkcie bioplynu sa realizovalo sériou metanogén-

nych testov pre päť rôznych farmaceutík: diklofenak (DCF), amoxicilín 
(AMOX), karbamazepín  (KARB),  ibuprofen  (IBP),  tramadol  (TRM) 
a ich zmes. Ako vsádzkové anaeróbne reaktory pre metanogénne testy 
slúžili sklené fľaše so septovým uzáverom (obr. 3) s objemom 0,5 litra, 
ktoré sa naplnili stabilizovaným mezofilným kalom z laboratórneho 
modelu (obr. 2) na pracovný objem 0,33 l. Stabilizovaný kal bol dávko-
vaný v takom množstve, aby jeho výsledná koncentrácia bola asi 1 g/l. 
Pred samotným testom boli fľaše vytemperované na dané podmienky 
a následne  sa do fliaš pridalo  také množstvo  zásobného  roztoku 
príslušnej farmaceutickej látky, aby jej počiatočné koncentrácie boli 
10 µg/l (v texte označované indexom 1), resp. 500 µg/l (s indexom 2). 
Počiatočné koncentrácie vybraných farmaceutických zlúčenín sa volili 
v závislosti od ich množstva na reálnych ČOV. Substrátom, ktorý mal 
zabezpečovať samotnú produkciu bioplynu, bol roztok 10 ml g-fázy, 
10 ml močoviny (200 mg/l), 1 g NaHCO3 doplnenej na 200 ml. Na 
začiatku a na konci  testu sme zmerali pH, celkové organické  látky 
CL550 a CHSK. Denne bola metódou objemového merania sledovaná 
produkcia bioplynu.

Výsledky a diskusia
Sledovanie  vplyvu  liečiv  sa  realizovalo  sériou metanogénnych 

testov. Všetky metanogénne testy sa realizovali v troch sériách: 
a) referenčné testy s kalom a bez substrátu s cieľom definovať poza-
ďovú endogénnu produkciu bioplynu (SL), 

b) 3 paralelné pokusy s kalom a substrátom (KS), v ktorých sme zis-
ťovali produkciu bioplynu bez prítomnosti liečiva, 

c) 3 paralelné pokusy  s kalom,  substrátom a  liečivom vo zvolenej 
koncentrácii (KSL). 
Všetky  laboratórne pokusy boli  realizované  s  kalom,  ktorý  bol 

odobratý z reálnej čistiarne, a teda pôvodne obsahoval aj zmes liečiv 
z reálnej odpadovej vody. Následne, v laboratórnych podmienkach, 
bol kal dlhodobo adaptovaný na substrát bez obsahu liekov. Na ukážku 
je na grafe 1 znázornená závislosť celkovej produkcie bioplynu od 
času pre test s karbamazepínom v koncentrácii 500 μg/l (KARB2).
Z jednotlivých produkcií bioplynu sme si pre každé liečivo vypo-

čítali ich priemerné hodnoty, pre prípad karbamazepínu (500 µg/l) sú 
výsledné hodnoty zobrazené na grafe 2.

Vzorec 4 – Karbamazepín Vzorec 5 – Amoxicilín

Obr. 2. Schéma semikontinuálneho laboratórneho anaeróbneho 
reaktora

Obr. 3. Sklené fľaše so septovým uzáverom

Graf 1. Závislosť celkovej produkcie bioplynu od času pre test s kar-
bamazepínom 500 μg/l

Graf 2. Priemerná celková produkcia bioplynu od času pre test 
s karbamazepínom 500 μg/l
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Z priebehu grafov 1 a 2  je  zrejmé,  že produkcia bioplynu mala 
v závislosti od času stúpajúci trend. Prídavok 500 µg/l karbamazepínu 
k zmesi kalu a substrátu spôsobil pomerne významný nárast produk-
cie bioplynu (140 ml) oproti referencii, ktorej maximálna priemerná 
hodnota bola 98 ml. Týmto  spôsobom sme  realizovali  sadu  testov 
s použitím všetkých testovaných liečiv s ich rôznou koncentráciou. 
Celkové porovnanie  realizovaných  laboratórnych  testov ponúka 

graf 3, ktorý znázorňuje priemerné produkcie bioplynu v jednotlivých 
testoch a v rôznych časoch počas celého priebehu procesu. Priemer KS 
predstavuje priemer všetkých vzoriek bez liečiva a v ďalších úvahách 
bude slúžiť ako referenčný stav. Posledný test „zmes“ predstavuje zmes 
všetkých liečiv v koncentrácii 10 µg/l.
Najnižšiu produkciu bioplynu po 1. dni mal amoxicilín vo vysokej 

koncentrácii 500 µg/l (AMOX2), kde produkcia bioplynu bola prak-
ticky zastavená. Naopak najvyššiu produkciu bioplynu po 1. dni mali 
diklofenak 10 µg/l (DCF1) a tramadol 10 µg/l (TRM1). Ostatné liečivá 
vo svojich testoch vyprodukovali okolo 15 ml bioplynu za deň, a teda 
ich produkcia bola nižšia oproti referenčným vzorkám bez pridania 
liečiv, ktoré dosiahli hodnotu produkcie bioplynu 20 ml.
Po 7 dňoch bola najnižšia produkcia bioplynu opäť u amoxicilínu 

v oboch koncentráciách (AMOX1 a AMOX2), ale aj v zmesi všetkých 
liečiv.  Podobne  ako  v prvom dni najvyššiu produkciu  vykazoval 
diklofenak 10 µg/l (DCF1, nad 110 ml), nasledovaný tramadolom 10 
µg/l (TRM1, takmer 90 ml). Ostatné liečivá zaznamenali produkciu 
bioplynu po 7 dňoch na úrovni okolo 70 ml, porovnateľne so vzorkami 
bez pridania liečiv. 
Najvyššiu produkciu bioplynu (takmer 180 ml) vykazoval po 16 

dňoch ibuprofén 500 µg/l (IBP2). Ostatné zlúčeniny približne kopírujú 
svoje produkcie bioplynu po 7 dňoch. Priemerná hodnota produkcie 
bioplynu pri referenčnej vzorke bola 110 ml, pričom výraznejšie vyš-
šiu produkciu dosiahli len diklofenak 10 µg/l (DCF1), karbamazepín 
v oboch koncentráciách (KARB1 a KARB2) a ibuprofén 500 µg/l (IBP2).
Porovnanie vplyvu liečiv na samotnú produkciu bioplynu prostred-

níctvom miery inhibície poskytuje graf 4, kde sme na výpočet miery 
inhibície I použili rovnicu (1) podľa Gartiser a kol. (2007): 

   (1), 

kde Vt predstavuje objem bioplynu z testovanej fľaše s liečivom a Vc 
predstavuje objem bioplynu z kontrolnej fľaše bez liečiva, pričom ide 
o priemerné hodnoty paralelných vzoriek.

Z grafu 4 je zrejmé, že na celkový priebeh procesu mali inhibičný 
vplyv len diklofenak, amoxicilín a karbamazepín v nízkych koncen-
tráciách (DCF1, AMOX1, KARB1). Ostatné liečiva pôsobili na celkový 
priebeh procesu stimulačne. Najviac stimulujúcimi liečivami boli kar-
bamazepín a ibuprofén vo vysokých koncentráciách (KARB2 a IBP2), 
čo zodpovedá aj ich celkovej produkcii bioplynu uvedenej na grafe 3. 
O diklofenaku 500 µg/l a zmesi vybraných liečiv možno povedať, že 
takmer neovplyvňovali produkciu bioplynu.
Napriek  tomu, že  sa  inhibičný efekt u diklofenaku a karabama-

zepínu v nízkej koncentrácii (DCF1 a KARB1) neprejavil v zníženej 
produkcii bioplynu (graf 3), mohol nastať pokles obsahu žiaduceho 
energeticky bohatého metánu.

Graf 3. Porovnanie celkovej produkcie bioplynu v rôznych časoch 
pre jednotlivé testy

Graf 4. Porovnanie priemernej inhibície spôsobenej jednotlivými 
liečivami

Záver
V našej  štúdii  sme  sa  zaoberali  sledovaním vplyvu vybraných 

farmaceutických zlúčenín na produkciu bioplynu v podmienkach 
mezofilnej anaeróbnej fermentácie. Z uvedených výsledkov vyplývajú 
tieto hlavné skutočnosti: 
•  niektoré liečivá spôsobujú inhibíciu produkcie bioplynu častejšie 
v nízkej koncentrácii ako vo vysokej  (diklofenak, karbamazepín, 
amoxicilín), 

•  s rastúcou koncentráciou liečiva sa stimulácia produkcie bioplynu 
zvyšuje (tramadol, ibuprofen), 

•  antibiotikum nespôsobilo úplnú  inhibíciu procesu  anaeróbnej 
fermentácie, ako sme predpokladali. V našich experimentoch bol 
vo vysokej koncentrácii dokonca stimulujúci.
Na záver teda môžeme z doterajších výsledkov konštatovať, že vo 

všeobecnosti  liečiva  v malej miere môžu ovplyvňovať produkciu 
bioplynu v bioplynových staniciach, resp. vo vyhnívacích nádržiach, 
pričom aj  veľmi nízke koncentrácie  liečiv v kaloch môžu mierne 
ovplyvňovať tieto produkcie. 

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Slovenskou agentúrou pre 
výskum a rozvoj v rámci zmluvy č. APVV-0122-12.
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Effects of pharmaceuticals on the anaerobic fermentation 
process (Fáberová, M.; Očenášková, K.; Bodík, I.; Mackuľak, T.)

Abstract
Among a large group of compounds occurring in the environ-

ment are pharmaceuticals. Currently, these compounds are not 

completely removed by the natural decomposition, or they are 
resistant to degradation at all. Their biodegradation may take 
months, particularly in anaerobic conditions. The aim of this pro-
ject is monitoring of inhibitory effect of selected pharmaceuticals 
(diclofenac, tramadol, ibuprofen, carbamazepine and amoxicillin) 
to the biogas production in the process of anaerobic fermenta-
tion. The pharmaceuticals concentration in the tested sludge was 
10 μg/l and 500 μg/l. The results have shown that the pharmaceu-
ticals have an influence on the amount of biogas produced in the 
case of the same therapeutic group. Diclofenac, amoxicillin and 
carbamazepine had only a significant inhibitory effect on the 
production of biogas. Other pharmaceuticals rather stimulated 
the biogas production.

Key words
anaerobic fermentation – pharmaceuticals – biogas – wastewater 
treatment
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Využití technologie MBBR 
pro čištění toxických 
průmyslových  
odpadních vod
Lukáš Dvořák, Tomáš Lederer, Libor Novák, Vladimír Jirků

Abstrakt
Předložený příspěvek shrnuje zkušenosti získané během šesti-

letého provozu čistírny odpadních vod s MBBR technologií (Moving 
Bed Biofilm Reactor). MBBR je využíván při čištění specifických 
průmyslových odpadních vod s vysokými koncentracemi anilinu, 
difenylguanidinu (DPG), kyanidů, s rezidui fenylderivátů močoviny 
a navíc extrémně vysokou solností. Zdrojem těchto odpadních vod je 
především výroba DPG a dalších, s jeho výrobou souvisejících pro-
duktů. DPG slouží jako akcelerátor vulkanizace a je klíčovým pro-
duktem podniku – vyrábí se zde až 20 % jeho celosvětové produkce.

Tyto průmyslové odpadní vody specifického a navíc velmi často 
měnícího se složení nebyly před instalací MBBR čištěny dostateč-
ně. Pouze vysoké koncentrace kyanidů byly snižovány prostřed-
nictvím srážecích reakcí (solemi železa), které vedly k stabilním 
komplexním sloučeninám, především ke vzniku Berlínské modři. 
Instalace MBBR umožnila kromě dosažení požadavků na kvalitu 
vypouštěných odpadních vod také významné navýšení a stabilizaci 
produkce DPG.

Klíčová slova
anilin – biofilm – kyanidy – MBBR – průmyslová odpadní voda

1  Úvod
Anilin a zejména kyanidy představují významné potenciální nebez-

pečí nejen pro lidské zdraví, ale také pro životní prostředí. Kyanidy, 
v závislosti na své formě výskytu v daném prostředí, mohou být silně 
toxické a způsobovat vážné dýchací a neurologické potíže, a to již při 
krátkodobé expozici  [1]. Anilin vykazuje celkovou schopnost  inhi-
bovat enzymatickou aktivitu a podle Americké agentury na ochranu 
prostředí je považován za pravděpodobný lidský karcinogen [2].
Přítomnost kyanidů v životním prostředí  je výsledkem zejména 

lidské  činnosti,  jelikož kyanidy  jsou extenzivně využívány přede-
vším v procesech povrchových úprav kovů, ale také např. v důlním 
průmyslu. Anilin je rovněž používán v řadě průmyslových odvětví 

a procesech, např. jako složka pro výrobu barviv, pigmentů, polymerů, 
farmaceutik či jako akcelerátor vulkanizačního procesu [3, 4].
Anilin a nekomplexované formy kyanidů jsou dobře rozpustné ve 

vodě. Z tohoto důvodu představují vážné nebezpečí pro znečištění 
vody a prostředí. Tudíž odpadní vody obsahující kyanidy a anilin musí 
být před  jejich vypuštěním do  recipientu  řádně vyčištěny. Ovšem 
„klasický“ aktivační systém se pro tyto účely jeví jako málo efektivní 
[5]. Navíc tyto látky mohou způsobovat rozpad vloček aktivovaného 
kalu a následně problémy s jeho separací v dosazovacích nádržích 
konvenčních ČOV. Proto jako vhodný přístup pro čištění problematic-
kých odpadních vod se jeví systémy, které jsou schopny výše zmíněné 
problémy eliminovat.  Jedná  se např. o MBBR, neboli Moving Bed 
Biofilm Reactor, tedy reaktor s pohyblivými nosiči biomasy.
Technologie MBBR byla  vyvinuta  v  oblasti  Skandinávie  před 

více jak 30 lety, a to jako intenzifikační prvek biologických procesů 
probíhajících při  čištění  odpadních vod  [6].  Potřeba  intenzifikace 
vycházela  především  z nedostatečně  rychlé  biodegradace  složek 
odpadní vody při nízkých teplotách za současného požadavku ma-
lého záběru stavební plochy. MBBR pracuje na principu biologické 
degradace prostřednictvím imobilizované biomasy mikroorganismů. 
Odlišnost MBBR od konvenčních technologií využívajících suspenzi 
aktivovaného kalu volně dispergovaného v odpadní vodě spočívá ve 
fixaci mikroorganismů na nejrůznějších typech inertních nosičů. Tím 
dochází k výraznému navýšení kapacity aktivní biomasy a k udržení 
pomalu rostoucích, zejména nitrifikačních bakterií v systému [7].
Fixace mikroorganismů a následná  tvorba biofilmového nárostu 

na  inertních nosičích  je přirozený proces. Dříve byly  jako nosiče 
biomasy využívány přírodní materiály, např. kameny, štěrk či láva. 
V současné době jsou materiály nosičů založeny výhradně na bázi 
umělých hmot a vykazují vysoký specifický povrch, nízkou hustotu, 
resp. hustotu blízkou odpadní vodě a vysokou mezerovitost. Za tímto 
účelem jsou vyvíjeny nejrůznější tvarové modifikace nosičů biomasy, 
ovšem zpravidla se jedná o členitě perforované kroužky či válečky 
různých velikostí.  Jako další  typ  „moderního“ nosiče biomasy  lze 
zmínit vlákna, případně i nanovlákna uspořádaná do kompaktních 
celků nejrůznějších tvarů a velikostí.
Mezi výhody MBBR patří zejména stabilizace nitrifikace při nízkých 

teplotách [8], vhodnost systému pro řídké odpadní vody, vysoká odol-
nost mikroorganismů fixovaných na nosičích vůči nejrůznějším toxi-
kantům a jiným polutantům s inhibičními účinky i rychlá adaptace 
systému v případě jejich náhlého výskytu. Dále je nutné zmínit také 
významnou eliminaci problémů týkajících se separačních vlastností 
aktivovaného kalu,  tj.  výskyt  vláknitého bytnění,  tvorba biologic-
kých pěn apod. MBBR také vykazuje vysokou flexibilitu s ohledem 
na možnost dalšího zvyšování kapacity reaktoru zvýšením procenta 
plnění nosičem a rovněž poměrně snadnou transformaci „klasických“ 
a různě velkých ČOV na MBBR (v závislosti na aeračním systému, 
který je optimálně středobublinný). Navíc není nutné čištění či vý-
měna nosičů biomasy. Vzhledem k intenzivnímu míchání reaktoru je 
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kromě preventivního čištění nosičů biomasy 
zajištěn také velmi účinný transport substrátu 
k mikroorganismům biofilmového nárostu, 
čímž je docíleno vysokých reakčních rychlostí 
daných biochemických procesů.
Mezi handicapy limitující univerzální pou-

žití MBBR patří zejména zvýšené požadavky 
na dodávku vzduchu. Ten je nutný jednak pro 
zajištění oxických podmínek, ale především 
pro  zabezpečení  intenzivní homogenizace, 
a tedy dostatečného pohybu nosičů v reakto-
ru. Za tímto účelem je do MBBR instalována 
středobublinná aerace. Dále je nutné zmínit 
také vyšší investiční náklady související s po-
řízením nosičů biomasy a nutnost  instalace 
kvalitního mechanického předčištění surové 
odpadní  vody  (průrvy  česlic max.  3 mm), 
jelikož  jinak může zejména u komunálních 
odpadních vod docházet k ucpávání vnitřní 
struktury nosičů nebo odtokových sít.
Vysoké požadavky na dodávku vzduchu lze do určité míry elimino-

vat kombinací MBBR s konvenční technologií využívající suspenzní 
aktivační  směs. Výsledné  technologické uspořádání  je  často ozna-
čováno jako tzv. hybridní systém. U klasických systémů je obvykle 
limitujícím faktorem pomalá kinetika nitrifikace. Pokud je však MBBR 
použit právě pro intenzifikaci nitrifikace, dochází k cílenému růstu 
nitrifikačních bakterií  a ke  zvýšení  celkové  rychlosti  transformace 
(oxidace) amoniakálního dusíku. Požadavky na zvýšenou dodávku 
vzduchu se poté týkají jen nitrifikace, tedy MBBR, a ne celého tech-
nologického systému.

2 Materiál a metody
2.1 Analytické metody
Koncentrace sledovaných polutantů ve vzorcích přítoku a odtoku 

byly měřeny bezprostředně po  jejich odběru přímo v  laboratořích 
průmyslového podniku. Analýzy kyanidů, anilinu, jednotlivých fo-
rem dusíku, BSK5 a CHSKCr byly prováděny podle metodiky uvedené 
ve Standardních metodách pro hodnocení vod a odpadních vod [9]. 
Kvůli vysoké solnosti a vysokým koncentracím Namon. v analyzova-
ných vzorcích,  rušícím  stanovení CHSKCr,  byly  odebrané  vzorky 
před analýzou CHSKCr  vždy nejméně 10krát  zředěny a do vzorků 
bylo navíc přidáváno dostatečné množství síranu rtuťnatého. HPLC 
(Smartline 2500 UV detektor; Knauer Ltd., Německo) byla využívána 
pro stanovení koncentrací difenylguanidinu (DPG),  fenylmočoviny 
a N,N-difenylmočoviny.

2.2 Složení odpadní vody
Průmyslovou odpadní vodu před vstupem do MBBR bylo nejpr-

ve nutné dostatečně předčistit  (bližší  informace o předčištění  jsou 
uvedeny dále v textu). Průmyslová odpadní voda je charakteristická 
vysokými koncentracemi anilinu, DPG, kyanidů, vysokou  solností 
a navíc měnícím se složením i teplotou. Teplota odpadní vody v MBBR 
v průběhu roku kolísá přibližně od 10 do 40 °C. Průměrné roční hod-
noty vybraných ukazatelů odpadní vody vstupující do MBBR, zjištěné 
za celou dobu dosavadního provozu, jsou uvedeny v tab. 1.

2.3 Popis MBBR
MBBR se sestává ze dvou (à 260 m3) paralelně uspořádaných ae-

rovaných nádrží osazených středobublinnými aeračními elementy. 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku v obou bioreaktorech dosahovala 
hodnoty minimálně 2 mg·l-1, respektive při poklesu k této hodnotě byl 
automaticky zvýšen výkon dmychadel, a to až do koncentrace 5 mg·l-1.

Vzhledem k uspořádání MBBR je možná jeho snadná transformace 
do uspořádání  sériového. Za MBBR následuje  dosazovací  nádrž, 
kde je za účelem podpory sedimentace malých fragmentů biomasy 
do nátoku dávkován roztok síranu železitého a flokulant Praestol 
2515. Z dosazovací nádrže je vyčištěná odpadní voda vypouštěna 
do kanalizačního řadu podniku, kde je naředěna chladicími vodami 
z jiného provozu. Konečným recipientem těchto vod je řeka Labe. 
Přehled základních technických a technologických parametrů MBBR 
je uveden v tab. 2.
Jako nosiče biomasy jsou použita plastová tělíska Anox KaldnesTM 

K3 o plnění 25 % z celkového objemu MBBR. Celkový objem použi-
tých nosičů biomasy byl stanoven na základě velikosti jejich maxi-
málního specifického chráněného povrchu (tj. 500 m2·m 3), množství 

a  charakteru vstupující odpadní vody a dále na základě výsledků 
laboratorních a pilotních experimentů.

2.4 Výběr vhodného rodu mikroorganismů
Před vlastním návrhem systému MBBR, tj. v roce 2006, byla prove-

dena řada laboratorních experimentů. Výsledky těchto experimentů 
zde nejsou uvedeny,  jelikož nejsou předmětem  tohoto příspěvku. 
Jejich hlavním cílem bylo nalézt vhodný bakteriální kmen mikroor-
ganismů, jenž bude schopen degradovat charakteristické znečištění 
obsažené v těchto průmyslových odpadních vodách s dostatečnou, 
a  tedy  technologicky akceptovatelnou  rychlostí. Tím byla zároveň 
ověřena biologická rozložitelnost těchto odpadních vod. Z výsledků 
laboratorních experimentů  se  jako nejvhodnější ukázal bakteriální 
kmen rodu Rhodococcus, resp. Rhodococcus erythropolis CCM 2595 
(kultivace na VŠCHT Praha), který je schopen degradovat organické 
látky jako anilin, DPG a fenylmočovinu, dále kyanidy a je rezistent-
ní vůči vysoké solnosti  i kolísání teploty. Navíc  je rovněž schopen 
vytvářet přirozené biofilmové struktury. Tento bakteriální kmen byl 
následně použit pro inokulaci MBBR.

3  Výsledky
3.1 Zahájení provozu MBBR
Charakter surové průmyslové odpadní vody bez předčištění neu-

možňoval její biologické čištění. Proto bylo nutné odpadní vodu, resp. 
některé proudy odcházející z různých stupňů výroby před vstupem 
do MBBR dostatečně předčistit. Především odpadní vody ze syntézy 
chlorkyanu obsahující vysoké koncentrace kyanidů a chlorkyanu byly 
předčištěny pomocí stripování vodní parou. Instalace stripovací kolo-
ny umožnila snížení koncentrací celkových kyanidů v tomto proudu 
odpadních vod až o 98 % a chlorkyanu až téměř o 100 %.
Vystripované kyanidy a  chlorkyan  jsou vraceny zpět do výroby. 

Ačkoliv tímto předčištěním byla již umožněna biologická čistitelnost 
odpadních vod,  stále byly v přítoku přítomny vysoké koncentrace 
kyanidů  a  anilinu. Z  tohoto důvodu bylo  rozhodnuto o  instalaci 
dalšího  stupně předčištění. Konkrétně  se  jednalo  o  instalaci  ab-
sorpční kolony, která byla  implementována do proudu odpadních 
vod z vodokružných vývěv následujících po syntéze DPG. Instalace 
této kolony proběhla během devátého měsíce prvního roku plného 
provozu. Vliv  implementace  tohoto  stupně předčištění na kvalitu 
vstupujících odpadních vod a na celý chod MBBR je zmiňován dále 
v textu u příslušných ukazatelů znečištění.

Parametr anilín CN- CHSKCr BSK5 Namon. Solnost

1. rok 
(zkušební 
provoz)

600 
(78; 1 720)

110 
(1,6; 850)

2 870 
(40; 6 600)

Neměřeno
152 

(19,4; 580)
28,4 

(16,5; 44,1)

2. rok
900 

(76; 4 970)
15,8 

(0,8; 540)
3 200 

(60; 11 220)
Neměřeno

154 
(44,0; 321)

27,5 
(7,4; 41,5)

3. rok
1 120 

(8,0; 3 350)
7,7 

(0,8; 115)
3 160 

(700; 8 340)
530 

(390; 660)
189 

(43,8; 651)
37,7 

(31,0; 43,8)

4. rok
1 470 

(390; 4 130)
6,3 

(1,1; 63)
3 950 

(1 300; 9 660)
72 

(13; 200)
240 

(37,4; 430)
39,6 

(14,2; 49,7)

5. rok
1 170 

(220; 3 570)
13,7 

(1,5; 156)
4 020 

(1 820; 10 340)
80 

(2; 270)
224 

(54; 932)
39,1 

(26,7; 49,5)

6. rok
970 

(23; 3 560)
9,7 

(1,6; 279)
3 760 

(600; 11 700)
74 

(30; 270)
226 

(35; 1520)
40,7 

(4,4; 51,4)

Tab. 1. Průměrné složení průmyslové odpadní vody vstupující do MBBR (hodnoty uvedeny 
v mg·l-1, solnost v g·l-1); v závorkách pod hlavní hodnotou je uvedena minimální a maximální 
hodnota (ilustrace významné fluktuace složení OV)

Parametr hodnota

Průměr a hloubka nádrží [m] 8×5,9

Celkový objem [m3] 520 (2×260)

Průtok odpadní vody [m3·d 1] 50–130

Hydraulická doba zdržení [d] 4,1–10,4

Zatížení CHSKCr [g·m
 2·d 1] 2,2–11,2

Zatížení anilinem [g·m 2·d 1] 0,59–3,3

Zatížení kyanidy [g·m 2·d 1] 0,01–0,33

Celkový objem nosičů [m3] 130

Tab. 2. Přehled základních technických a technologických para-
metrů MBBR
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Pro inokulaci MBBR byla použita labora-
torně připravená bakteriální kultura kmene 
Rhodococcus erythropolis.  Inokulační mé-
dium bylo  kultivováno  v nádrži  o  objemu 
10 m3  situované  v  těsné  blízkosti MBBR. 
Kultura v  inokulační nádrži byla dotována 
roztoky anilinu (zdroj C a N), kyanidu dra-
selného, chloridu sodného a kyselinou fos-
forečnou (zdroj P a neutralizace). Přibližně 
6 m3 inokulačního média z kultivační nádrže 
bylo v bioreaktoru č. 1 MBBR naředěno při-
bližně 100 m3 říční vody. Tento postup byl 
opakován celkem 2krát. Mezi  jednotlivými 
inokulačními fázemi byl do bioreaktoru č. 1 
pravidelně dávkován roztok anilinu o kon-
centraci  200–300 mg·l-1 a roztok kyseliny 
fosforečné. Odpadní voda byla do bioreak-
toru č. 1 vedena postupně a  její objem byl 
zvyšován  v  pravidelných  intervalech.  Pro 
inokulaci  bioreaktoru  č.  2  (zpočátku  pro-
vozu MBBR v sériovém uspořádání nádrží) 
byla využita suspenzní populace přitékající 
z bioreaktoru č. 1. Sériové uspořádání bylo 
zvoleno  zejména  z důvodu  rychlejšího  za-
hájení provozu. Takto však došlo k výskytu 
několika provozních problémů. Přibližně po 
4 měsících od zahájení zkušebního provozu 
(rok 2007) byl zaznamenán významný pokles 
účinnosti  odstraňování  anilinu  a navíc  byla  zjištěna přítomnost 
vysokých koncentrací N,N-difenylmočoviny (až desítky miligramů). 
Bioreaktor č. 1 proto musel být odstaven. Provoz bioreaktoru č. 2 
byl  zachován,  ačkoli  také  vykazoval  významný pokles účinnosti 
odstraňování  anilinu.  Po  stabilizaci  systému byl  bioreaktor  č.  1 
reinokulována suspenzní kulturou recirkulovanou z bioreaktoru č. 
2 přes dosazovací nádrž. Vzhledem k výskytu tohoto problému bylo 
rozhodnuto o  zvýšení  frekvence monitoringu MBBR. V  současné 
době  jsou koncentrace anilinu a kyanidů měřeny v přítoku 6krát 
a v odtoku 4krát denně.
Další pokles účinnosti odstraňování hlavních polutantů se vyskytl 

přibližně po 4 měsících bezproblémového provozu, což bylo pravdě-
podobně způsobeno významným kolísáním vstupních koncentrací 
zejména CHSKCr a kyanidů. Navíc v odtoku byly opět zjištěny vysoké 
koncentrace fenylmočoviny a N,N-difenylmočoviny. V tomto případě 
byl provoz celého MBBR přerušen a systém byl po dostatečném nárůs-
tu inokulačního média nově zaočkován suspenzní kulturou odebranou 
z inokulační nádrže. Z bezpečnostních důvodů bylo v březnu 2008 
rozhodnuto o převodu provozu bioreaktorů do paralelního režimu 
(zvýšení naředění odpadních vod).
Tvorba biofilmového nárostu na nosičích probíhala v porovnání se 

zahájením provozu, tj. v porovnání s prvním inokulačním procesem, 
znatelně rychleji. Tuto skutečnost lze vysvětlit jako důsledek změněné 
povrchové struktury původních nosičů biomasy, kdy mírně narušený 
povrch společně s inkrusty tvořícími se na povrchu nosičů umožňoval 
snadnější a rychlejší kolonizaci povrchu a následně rychlejší tvorbu 
biofilmového nárostu. Míra kolonizace biofilmovým nárostem po A) 
4, B) 21, C) 75, D) 90, E) 125 dnech a F) po roce od počátku druhého 
inokulačního procesu je uvedena na obr. 1. 
Biomasa na nosičích vykazovala pomalý, avšak relativně rovnoměr-

ný nárůst. Vzhledem k velmi vysoké solnosti odpadní vody (tab. 1), 
která vedla postupně k tvorbě inkrustů (obr. 1F), nebylo možné přesně 
stanovovat koncentraci biomasy na nosičích. Ta se však, přepočtená 
na sušinu, reálně pohybovala okolo 2,5–3 g·l-1. K celkové zásobě bio-
masy v MBBR navíc přispívala také biomasa přítomná v suspenzi, 
jejíž koncentrace se pohybovala okolo 0,5 g·l-1.
Mikroskopické analýzy byly prováděny i v dalším průběhu provo-

zu MBBR. Krom toho byl denně měřen také zákal suspenze. Cílem 
těchto analýz byla včasná identifikace anomálních provozních stavů, 
např. výskyt toxických složek, a tedy možnost včasného zásahu do 
vznikající situace. Ovšem v průběhu dalšího provozu (po zapracování 
nosičů) se žádné vážné provozní problémy jako během zahájení chodu 
MBBR, nevyskytly.
Do paralelního uspořádání byly nádrže MBBR přepojeny po cca 1 

roce zkušebního provozu v sériovém uspořádání (od března 2008), 
a to především kvůli eliminaci eventuálních problémů s přetížením 
první nádrže (zvýšení ředícího faktoru).

Obr. 2. Vývoj průměrných koncentrací kyanidů v přítoku a odtoku, 
včetně účinnosti odstranění během dosavadního provozu MBBR

Obr. 1. Míra kolonizace nosičů biomasy biofilmovým nárostem po A) 4, B) 21, C) 75, D) 90, E) 
125 dnech a F) po roce (patrné inkrusty) provozu po druhém inokulačním procesu

3.2 Účinnost biodegradace hlavních polutantů

Jelikož kyanidy a  anilin představují  vážné nebezpečí pro  lidské 
zdraví  i životní prostředí, byla kvalita vyčištěných odpadních vod 
podrobena přísnému monitoringu. Výsledky chemických analýz tý-
kající se koncentrací kyanidů, včetně účinností odstranění, zjištěné 
během dosavadního provozu MBBR, jsou uvedeny na obr. 2. Z důvodu 
vyšší přehlednosti výsledků jsou na následujících obrázcích uvedeny 
průměrné měsíční hodnoty vypočtené z celého souboru zjištěných 
dat – frekvence stanovení byla zmíněna dříve. Z obr. 2 je dobře patný 
pozitivní vliv implementace předčištění během 9. měsíce provozu, 
tj.  instalace adsorpční kolony, a  to  jak na kvalitu vstupní odpadní 
vody, tak na kvalitu odtoku. Implementací tohoto předčištění došlo 
k více jak 90% poklesu průměrných koncentrací kyanidů v přítoku. 
Rychlý pokles koncentrací kyanidů v odtoku během prvních měsíců 
plného provozu byl pozorován jako důsledek stabilizace MBBR po 
druhém inokulačním procesu. Též mírný nárůst koncentrace biomasy 
přispěl k poklesu zatížení kyanidy, a tedy k rychlejšímu poklesu jejich 
koncentrací v odtoku. Průměrná koncentrace kyanidů v odtoku po 
instalaci předčištění dosahovala hodnoty 1,0 mg·l-1 (1,3 mg·l-1 za celou 
dobu provozu), což je hluboko pod povolenou mezí, tj. 10 mg·l- 1. Nízké 
koncentrace kyanidů v odtoku zároveň vedly k vysokým hodnotám 
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Obr. 3. Vývoj průměrných koncentrací anilínu v přítoku a odtoku, 
včetně průměrných účinností odstranění (9. měsíc provozu – imple-
mentace předčištění)

účinnosti odstranění, které se pohybovaly v rozmezí od 75 % do 99 %. 
Uvedené skutečnosti jsou ve shodě i s výsledky jiných autorů, např. 
Kaewkannetra a kol. [10] či Jeong a Chung [11], kteří též zjistili vysoké 
účinnosti odstranění kyanidů. Z ekonomického hlediska je navíc bio-
logické čištění odpadních vod obsahujících kyanidy méně nákladné 
než např. chemické a fyzikálně-chemické způsoby [1].
Mírné zhoršení účinnosti odstranění kyanidů ke konci sledování 

provozu MBBR bylo pozorováno jako důsledek prováděných technolo-
gických zásahů. Přibližně během druhé poloviny 66. měsíce provozu 
byl  totiž postupně  zvyšován nátok odpadní  vody do bioreaktoru 
č. 1, a to z původně necelých 3 m3·h-1 až na 4 m3·h-1 a naopak nátok 
do bioreaktoru č. 2 tomu byl úměrně snižován. V tomto období byl 
zároveň pozorován mírný pokles koncentrace  suspenzní biomasy, 
jelikož její zpětná cirkulace z dosazovací nádrže nefungovala správně. 
Úbytek suspenzní biomasy v systému byl řešen prostřednictvím pra-
videlného doplňování nové biomasy odebírané z inokulační nádrže, 
a to v množství přibližně 10 m3 týdně. Zpět do „čistě“ paralelního 
uspořádání  (tzn. průtok odpadní vody  rovnoměrně distribuovaný 
mezi obě nádrže) byl systém přepnut o přibližně měsíc později, tj. na 
konci 67. měsíce provozu.
Na obr. 3 je uveden vývoj průměrných koncentrací (včetně účin-

ností odstranění) dalšího hlavního polutantu – anilinu. Autoři Gó-
mez a kol. [12] či Gheewala a kol. [5] považují anilin za persistentní 
a biologickou cestou velmi obtížně odbouratelný polutant. Výsledky 
prezentované na obr. 3 však této skutečnosti neodpovídají. Je ovšem 
nutné podotknout, že výše zmiňovaní autoři nevztahovali svoje tvrze-
ní k technologii MBBR. Jak je patrné z výsledků uvedených na obr. 3, 
bylo v průběhu celého sledování dosahováno velmi stabilních hodnot 
účinností odstranění anilinu, a to okolo 90 %, ačkoliv koncentrace 
anilinu v odtoku z MBBR mírně kolísaly. Bylo dosaženo průměrné 
hodnoty 87,3 mg·l-1  za celou dobu sledování a průměrné hodnoty 
76,4 mg·l -1 po  implementaci předčištění. Rychlý pokles koncentra-
cí anilinu v odtoku byl pozorován krátce po druhém inokulačním 
procesu a koncentrace anilinu pod 50 mg∙l-1 byly zjištěny přibližně 
po 5 měsících od druhého inokulačního procesu. Vysokých hodnot 
účinností odstranění bylo dosahováno i v případech náhlého přetížení 
systému. Též nově implementovaný systém regulace celkového množ-
ství odpadních vod vedených do MBBR v situacích, kdy koncentrace 
anilinu v odtoku překročí hodnotu 100 mg∙l-1, zajistil stabilní průběh 
účinností odstranění tohoto polutantu. Vysoké účinnosti odstranění 
anilinu v MBBR za aerobních podmínek byly také dosaženy dalšími 
autory, např. Delnavaz a kol. [13] či Wang a kol. [14]. Nicméně je nutné 
podotknout, že zmíněné výsledky byly zjištěny v systémech s nízkou 
hodnotou solnosti odpadní vody, která může mít též významný vliv 
na výslednou kvalitu odtoku. Vysokou účinnost odstranění anilinu za 
aerobních podmínek a za podmínek vysoké solnosti odpadní vody (až 
do 7 %) zjistili např. O’Neill a kol. [15]. Ovšem jejich výsledky byly 
dosaženy v malém laboratorním modelu, ale především bez přítom-
nosti kyanidů a dalších složek.

Pokud se týká koncentrací anilinu v přítoku, bylo pozorováno jejich 
značné kolísání. Celkově rostoucí trend v prvních letech sledování 
byl  způsoben především zakoncentrováním vstupních odpadních 
vod  a postupným zvyšováním produkce podniku. Navýšení  pro-
dukce bylo umožněno mimo jiné  i díky instalaci nového systému 
čištění odpadních vod. Ačkoliv produkce podniku, a tedy i produkce 
anilinu neustále rostla, byl v poslední třetině dosavadního provozu 
pozorován postupný pokles koncentrací anilinu v přítoku. Ten byl 
způsoben především zvýšením účinnosti absorpce anilinu v prou-
du s jeho nejvyššími koncentracemi, tj. v proudu z vodokružných 
vývěv  zajišťujících podtlak  v  reaktoru  syntézy DPG. S poklesem 
koncentrací anilinu v přítoku zároveň klesaly i koncentrace tohoto 
polutantu v odtoku.

3.3 Účinnost odstraňování CHSKCr

V průběhu  provozu MBBR  byly  sledovány  také  koncentrace 
organických látek – CHSKCr. Kromě tohoto ukazatele byly dále pro-
střednictvím HPLC monitorovány koncentrace DPG, fenylmočoviny 
a N,N-difenylmočoviny. Výsledky  těchto  analýz prokázaly  velmi 
vysoké účinnosti odstranění těchto polutantů, a to ve většině případů 
dosahujících hodnot téměř 100 %.
V  průběhu  provozu MBBR  bylo  zjištěno  významné  kolísání 

CHSKCr jak ve vstupující odpadní vodě, tak i v odtoku. Koncentrace 
CHSKCr  v  odtoku kolísaly během celého  sledování  v  rozmezí  od 
100 do 3 880 mg·l -1,  s průměrem 1 200 mg·l-1. V přítoku do MBBR 
kolísaly koncentrace CHSKCr od 600 do 11 700 mg·l

- 1, s průměrnou 
hodnotou 3 750 mg·l- 1. Významné kolísání  koncentrací  v  přítoku 
se  projevilo  také  v  širokém  rozmezí  účinností  odstranění,  které 
se pohybovalo od 31 % do 93 %,  s průměrem 67 %. Koncentrace 
CHSKCr v odtoku během počáteční fáze provozu byly do určité míry 
negativně ovlivněny přítomností dispergované biomasy, která špatně 
agregovala, a nedocházelo tudíž k její dostatečné sedimentaci. Uniklá 
biomasa poté zvyšovala koncentrace CHSKCr v odtoku ze systému. 
Ovšem již během zkušebního provozu bylo rozhodnuto o instalaci 
dávkování  roztoku  síranu  železitého  a  flokulantu Praestol  2515 
do nátoku dosazovací nádrže,  což významným způsobem snížilo 
koncentrace nerozpuštěných látek v odtoku, a to přibližně o 90 %. 
Vývoj průměrných měsíčních hodnot koncentrací CHSKCr v průběhu 
dosavadního provozu MBBR je uveden na obr. 4.
Pokud se týká koncentrací BSK5 v odtoku, byla za celou dobu sle-

dování zjištěna průměrná hodnota 109 mg·l -1, přičemž tyto hodnoty 
kolísaly v rozmezí od 3 do 830 mg·l- 1. Uvedená maximální hodnota 
byla ovšem naměřena hned na začátku provozu MBBR,  tzn.  ještě 
v neustáleném stavu. V dalším provozu byla  zjištěna maximální 
koncentrace BSK5 260 mg·l

 -1. Poměr BSK5/CHSKCr v odtoku za celou 
dobu sledování dosahoval průměrně 0,1 a pohyboval se v rozmezí od 
0,01 do 0,47, což indikovalo, že voda na odtoku ze systému je již dále 
biologicky obtížně rozložitelná.

Obr. 4. Vývoj průměrných koncentrací CHSKCr a BSK5 v odtoku
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3.4 Transformace anorganických forem dusíku
Jeden  z  produktů  biochemického  rozkladu  anilinu  a  kyanidů 

mikroorganismy je za příslušných podmínek amoniakální dusík [1] 
a uvolňování amoniakálního dusíku je též považováno za první krok 
biodegradace anilinu [16]. Na obr. 5 jsou uvedeny vývoje koncentrací 
jednotlivých forem anorganického dusíku zjištěné během dosavadního 
provozu MBBR. Z uvedených dat je zřejmé, že v MBBR v podstatě 
neprobíhal proces nitrifikace a nadbytek amoniakálního dusíku, který 
nebyl  inkorporován do nově vznikající biomasy, nebyl dostatečně 
transformován na své oxidované formy. Nitrifikační aktivita biomasy, 
resp. nitratace byla zřejmě inhibována vyššími koncentracemi kyani-
dů, jelikož je známo, že nitrifikace i denitrifikace je silně inhibována 
v přítomnosti kyanidů [17, 18]. Autory Kim a kol. [19] bylo zjištěno, 
že nitratace je významně inhibována při koncentracích kyanidů nad 
1 mg·l-1. A jak bylo uvedeno již dříve, průměrné koncentrace kyanidů 
v odtoku dosahovaly 1,3 mg·l-1 a 1,0 mg·l-1 po instalaci adsorpční kolo-
ny. Zejména během zkušebního provozu, kdy se koncentrace kyanidů 
v odtoku pohybovaly okolo 8 mg·l-1 a biomasa nebyla ještě dostatečně 
adaptována, byla její nitrifikační aktivita silně inhibována.
Koncentrace DPG nad 50 mg·l -1 mohou  také  inhibovat  aktivitu 

nitrifikačních bakterií [20]. Ovšem koncentrace DPG v odtoku byly 
zjištěny významně nižší, než je uvedená hodnota, proto přítomnost 
reziduí DPG s největší pravděpodobností nitrifikaci negativně neo-
vlivňovala. Nitrifikační aktivita v MBBR mohla být dále negativně 
ovlivněna vysokou solností. Např. Uygur a Kargi [21] zjistili silnou 
inhibici nitrifikace při koncentracích NaCl nad 1 %. A jak je patrné 
z tab. 1, solnost odpadní vody (v podstatě ze 100 % NaCl) byla 3–4x 
vyšší, než je autory uvedená hodnota. Též během 4. až 6. roku provo-
zu byl zaznamenán vzrůst solnosti vstupující odpadní vody, a to až 
o přibližně 40 % v porovnání s 2. rokem. Naproti tomu je nutné zmínit, 
že biomasa byla na vysokou solnost postupně adaptována, a tudíž lze 
předpokládat i její menší negativní vliv na průběh nitrifikace.
Přibližně po 5 měsících od implementace adsorpční kolony, tj. cel-

kem po 14 měsících od začátku sledování MBBR, došlo k „náběhu“ 
nitritace, což bylo indikováno zvýšenými koncentracemi dusitanového 
dusíku v odtoku. Během této fáze se koncentrace dusitanového dusíku 
pohybovaly okolo 40 mg·l-1, s maximem 148 mg·l-1. Druhý stupeň nit-
rifikace byl i během této fáze inhibován, což indikovaly nízké hodnoty 
koncentrací dusičnanového dusíku v odtoku. Průměrná koncentrace 
dusičnanového dusíku v odtoku během této fáze dosahovala pouze 
5,1 mg·l-1, s maximem 20,8 mg·l-1. Účinnost transformace dusitano-
vého dusíku na dusík dusičnanový dosahovala během dosavadního 
provozu průměrně pouze 16 %, což potvrzuje, že inhibice nitrifikace 
začíná druhým krokem, který je více senzitivní na inhibici v porovná-
ní s prvním krokem [22, 23]. Na tomto místě je také nutné podotknout, 
že nitratace byla zřejmě inhibována mimo jiné i vlastními produkty 
nitritace, tj. dusitany.
Náhlý pokles koncentrací dusitanového i dusičnanového dusíku 

v odtoku v období okolo 20. měsíce provozu byl s největší pravdě-
podobností pozorován  jako důsledek prudkých změn koncentrací 
kyanidů v přítoku i odtoku. Během jednoho měsíce totiž průměrná 
koncentrace kyanidů v odtoku vzrostla z původních 0,7 mg·l-1 až na 
3,1 mg·l-1 a krátce poté opět klesla na 0,4 mg·l-1, což úzce souviselo 
se změnami koncentrací kyanidů v přítoku. Od 43. měsíce provozu 
došlo k zastavení jak nitritace, tak nitratace a až do konce sledování 
provozu se koncentrace dusitanového a dusičnanového dusíku zvýšily 
v porovnání s předchozími fázemi jen velmi nepatrně, navíc pouze 
na krátkou dobu – viz vývoj uvedený na obr. 5.
Jak je dále patrné z obr. 5, implementace předčištění měla pozitivní 

vliv také na koncentrace amoniakálního dusíku, a to především v od-
toku. Nárůst koncentrací amoniakálního dusíku v přítoku a zejména 
v odtoku souvisel s postupným zvyšováním celkové produkce podniku 
a s rostoucí koncentrací anilinu v přítoku. Jinými slovy řečeno, zvý-
šenou koncentrací anilinu v přítoku a jeho následnou biochemickou 
transformací docházelo zároveň k růstu koncentrací amoniakálního 
dusíku v odtoku. Vyšší koncentrace amoniakálního dusíku v odtoku 
než v přítoku byly také způsobeny biochemickým rozkladem kyanidů.
Provozní zásahy prováděné v druhé polovině 66. měsíce (změna 

poměru nátoku do  jednotlivých nádrží MBBR zmiňovaná výše)  se 
projevily i na koncentracích Namon. v odtoku. 
Během jednoho měsíce klesly průměrné koncentrace Namon. v odtoku 

o 113 mg·l-1, což představuje pokles přibližně o 25 %. Ovšem tento 
pokles nekorespondoval s nárůstem koncentrací oxidovaných forem 
dusíku. V tomto období byl zjištěn nárůst průměrných koncentrací 
dusitanového dusíku z původních 0,15 mg·l-1 na 1,4 mg·l-1 a v případě 

dusičnanového dusíku činil nárůst 0,5 mg·l-1 (z 0,2 mg·l-1 na 0,7 mg·l-1). 
Vzhledem ke změně poměru nátoku do jednotlivých nádrží MBBR 
mohl být pokles koncentrací Namon.  způsoben kratší dobou zdržení 
v bioreaktoru č. 1, respektive nižší úrovní mineralizace vstupujících 
dusíkatých organických  látek. Po přechodu do původního provoz-
ního režimu zůstávaly koncentrace oxidovaných forem dusíku ještě 
po dobu cca 3 měsíců na přibližně stejně vysokých hodnotách a bez 
výrazných změn. Poté však došlo k jejich poklesu, a to pravděpodobně 
vlivem snižování teploty odpadní vody i okolí.

4  Závěry
Šestiletý  intenzivní monitoring  provozu  první  plno-provozní 

aplikace MBBR v České republice využívaný pro čištění toxických 
průmyslových odpadních vod prokázal, že tato technologie může být 
úspěšně aplikována pro čištění takovýchto vod, původně biologicky 
velmi obtížně čistitelných, kde konvenční systémy obvykle selhávají. 
Navíc pokud je MBBR spojen s vhodným předčištěním, jenž je nutné 
volit v závislosti na charakteru odpadní vody, eventuálně i s inoku-
lací  specifickým  rodem mikroorganismů  či  s dostatečně dlouhou 
adaptací biomasy,  je možné biologicky čistit  i  toxické průmyslové 
odpadní vody.
Ačkoliv se během zahájení provozu MBBR vyskytlo několik pro-

vozních problémů a systém musel být opakovaně inokulován, tak po 
jeho stabilizaci je v současné době dosahováno velmi vysokých účin-
ností odstranění hlavních polutantů. Konkrétně účinnost odstranění 
celkových kyanidů se pohybovala okolo 90 % a účinnost odstranění 
anilinu okolo 85 %. Instalace MBBR pro čištění těchto průmyslových 
odpadních vod umožnila nejen dosažení požadavků na kvalitu vy-
čištěné odpadní vody, ale přispěla také k navýšení produkce DPG.

Poděkování: Výsledky tohoto projektu LO1201 byly získány za 
finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitel-
nosti I“, projektu OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace CZ.1.05/2.1.00/01.0005 a projektu Rozvoj 
řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci 
CZ.1.07/2.3.00/30.0024.
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Application of MBBR technology for toxic industrial waste-
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Abstract
The paper summarizes the experience gained during six years 

of operation of the wastewater treatment plant with MBBR techno-
logy (Moving Bed Biofilm Reactor). MBBR is used for treatment of 
specific industrial wastewater with high concentrations of aniline, 
cyanides, diphenylguanidine (DPG), residues of phenyl derivatives 
of urea, and extremely high salinity. The source of pollution of 
these wastewaters is mainly production of DPG and other related 
products. DPG serves as a vulcanization accelerator and it is a key 
product of the company. The company produces about 20% of global 
production of DPG.

Prior to the installation of MBBR, these specific industrial waste-
waters with considerable fluctuating in composition were not be-
ing sufficiently treated. Only high concentrations of cyanide were 
reduced by precipitation reactions (iron salts) leading to a stable 
complex compounds, in particular to the formation of Berlin Blue. 
Installing MBBR allowed to achieve quality requirements for dis-
charged wastewater. In addition a significant increase in the produc-
tion and stabilization of DPG were achieved.
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Sanace lokalit 
kontaminovaných kyanidy
Helena Burešová, Ondřej Pařízek, Zdeněk Formánek, 
Pavel Hladík, Vladimír Kočí

Abstrakt
Kyanidy ve vodách mohou být účinně rozkládány pomocí tzv. po-

kročilých oxidačních procesů (advanced oxidation processes – AOP). 
Jedním z typů AOP je kombinace UV záření a chemické oxidace 
peroxidem vodíku (H2O2). Cílem práce bylo sestrojení oxidačního 
zařízení k rozkladu kyanidů pomocí H2O2 a UV a jeho následné 
otestování v poloprovozních podmínkách. K testování zařízení 
byla vybrána lokalita v ČR, na níž se nachází podzemní voda silně 
kontaminovaná kyanidy. Bylo zjištěno, že účinnějšího rozkladu cel-
kových kyanidů bylo docíleno při zvýšení pH vody na hodnotu 9,5 
před vstupem do oxidačního zařízení. Pro oxidaci kyanidů pomocí 
H2O2 v kombinaci s UV zářením byla v poloprovozních podmínkách 
zjištěna optimální koncentrace H2O2 0,050 mol/l. Jednotlivé parame-

try oxidace včetně spotřeby H2O2 jsou silně závislé na složení vody 
a úrovni kontaminace. 

Klíčová slova
sanace kontaminovaných lokalit – kyanidy – chemická oxidace – 
H2O2 – UV

1  Úvod
Kyanidy jsou anorganické sloučeniny, ve kterých se uhlík kombinuje 

s dusíkem ve formě CN–. Kyanidový anion je velice silný ligand, který 
je schopný tvořit komplexní sloučeniny téměř s jakýmkoliv těžkým 
kovem i v nízkých koncentracích. Již v malých dávkách je vysoce to-
xický pro vodní organismy i člověka. Antropogenním zdrojem kyanidů 
jsou různé povrchové a  tepelné úpravy kovů, čištění ropy,  tepelné 
zpracování uhlí  a ostatních  fosilních paliv,  výroba  železa  a oceli, 
spalování plastů, úprava rud a výroba karbidu vápenatého. Kyanidy 
jsou obsaženy také v některých tuhých odpadech ze strojírenských 
provozů a odpadních vodách z organických syntéz. 
Kyanidy náleží dle Směrnice Rady 76/464/EHS do seznamu látek, 

které mají zhoubný účinek na vodní prostředí, a kterým ve směrnici 
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Obr. 1. Schéma oxidačního zařízení. 1 – čerpání z vrtu, 2 – dávkování 
NaOH, 3 – míchací nádrž na rovnání pH, 4 – čerpadlo, 5 – dávkování H2O2, 
6 – UV reaktory, 7 – reakční nádrž, 8 – odtok do recipientu

Obr. 2. Závislost koncentrace celkových kyanidů (%) na koncent-
raci H2O2 (mol/l) aplikovaného do vody z lokality v laboratorních 
experimentech. V grafu jsou výsledky uváděny jako interval mezi 
minimální (■) a maximální (●) naměřenou hodnotou ze tří para-
lelních vzorků. Koncentrace celkových kyanidů jsou uváděny v % 
z původní koncentrace celkových kyanidů ve vodě, a to z maximální 
naměřené hodnoty ze tří paralelních vzorků

nebyly určeny mezní hodnoty  (pro odpad-
ní  a  povrchové  vody).  Členské  státy mají 
přijmout opatření ke snížení znečištění vod 
těmito nebezpečnými látkami (stanoví emis-
ní  standardy, povolování vypuštění)  a mají 
založit programy opatření vedoucí k tomuto 
cíli [1]. Hlavním legislativním nástrojem v ČR 
upravujícím zastoupení kyanidů ve vodním 
prostředí  je nařízení  vlády  č.  61/2003 Sb., 
které stanovuje emisní standardy pro obsah 
kyanidů v odpadních vodách vypouštěných 
z vybraných průmyslových a zemědělských 
odvětví, imisní standardy pro obsah kyanidů 
v povrchových vodách a požaduje nezvyšo-
vání jeho obsahu v sedimentech, plaveninách 
a živých organismech [2]. Kyanidy jsou v Pří-
loze č. 1  zákona č. 254/2001 Sb.  jmenovitě 
uvedeny jako nebezpečná závadná látka [3, 4].
Existují  různé metody čištění odpadních 

vod znečištěných kyanidy. Fyzikálními metodami úpravy jsou hlav-
ně komplexace a adsorpce, jejichž produkty však před odstraněním 
musí být dále upraveny, protože v nich jsou kyanidy stále obsaženy. 
Proto jsou tyto metody použity zejména pro separaci, znovuzískání 
a recyklaci kyanidů. K úplnému rozložení kyanidů je nutné provést 
oxidaci. Oxidace kyanidů může být prováděna za použití biologic-
kých,  katalytických,  elektrolytických,  chemických a  fotolytických 
metod. Nejčastěji používaná technologie pro destrukci kyanidů v od-
padních vodách je zásaditá chlorace. Tento proces kompletně, rychle 
a ekonomicky odstraňuje toxické kyanidové komplexy disociující ve 
slabých kyselinách (weak acid dissociables – WAD) a volné formy 
kyanidů (kyanidový anion a kyanovodík). Proces je však náročný na 
spotřebu činidel kvůli udržování zásaditého pH a spotřebě plynného 
chloru a chlornanového aniontu. Proces také není schopný odstranit 
kyanidové komplexy disociující v silných kyselinách (strong acid di-
ssociables – SAD). Navíc při chloraci kyanidů vznikají vysoce toxické 
meziprodukty (např. chlorkyan – CNCl), a pokud jsou přítomny orga-
nické látky, tak vznikají také VOC (volatile organic compounds). Tyto 
látky společně s reziduálním chlorem mohou způsobovat následné 
environmentální  problémy. Vzrůstá  tak  potřeba  alternativních 
bezchlorových metod pro efektivní rozklad kyanidů, tzv. pokročilých 
oxidačních procesů (advanced oxidation processes – AOP). Jedním 
z typů AOP je například kombinace UV záření a chemické oxidace 
s ozonem, peroxidem vodíku (H2O2) nebo dalšími vhodnými látkami. 
V AOP je tvořeno nejsilnější oxidační činidlo, tzv. hydroxylové radi-
kály (∙OH), které mohou reagovat s jakoukoliv sloučeninou schopnou 
oxidace. Kyanidy  jsou hydroxylovými  radikály  oxidovány podle 
rovnice 1. Dále pak mohou probíhat reakce podle rovnice 2, 3 a 4 
v závislosti na tom, kolik radikálů je dodáno [5, 6, 7, 8, 9].

CN- + 2 OH· → OCN- + H2O  (rovnice 1)

CNO- + 3 OH· → HCO3
- + ½ N2 (g) + H2O   (rovnice 2)

CNO- + 6 OH· → HCO3
- + NO2

- + H+ + 2 H2O   (rovnice 3)

CNO- + 8 OH· → HCO3
-- + NO3

- + H+ + 3 H2O   (rovnice 4)

Jedním z  oxidačních  činidel,  které  se  v  kombinaci  s UV záře-
ním používají,  je peroxid vodíku (H2O2). Kyanidy pak mohou být 
oxidovány  fotolýzou H2O2,  kterou  jsou  také  tvořeny hydroxylové 
radikály [11]:

H2O2  2 OH·  (rovnice 5)

Rovnice 5  probíhá velice  rychle. Volné kyanidy,  thiokyanatany, 
WAD  i SAD  jsou  tímto způsobem účinně odstraňovány, nezávisle 
na  koncentraci. Rostoucí  intenzita UV  záření,  koncentrace H2O2 
a teplota roztoku zvyšují rychlost reakce. Peroxid vodíku je atraktivní 
z důvodu jeho nízké ceny a jednoduchého skladování a nakládání. 
Fotolýza v kombinaci s chemickou oxidací má nevýhody zejména ve 
vysoké spotřebě činidel, která musí být k úplnému průběhu oxidace 
dodávána v nadbytku [11].
Metody oxidace  kyanidů ve  vodách pomocí H2O2, UV  a  jejich 

kombinace byly pro různé účely zkoumány v několika studiích [5, 
12, 13]. V některých experimentech byla oxidace kynidů prováděna 

při přirozeném pH vod [12], ve většině ostatních studií bylo pH zvy-
šováno na hodnoty větší než 9. 
Cílem této práce byl návrh zařízení pro sanaci lokality kontami-

nované kyanidy pomocí oxidace H2O2 a UV. Nejdříve byly parametry 
technologie optimalizovány v laboratorních podmínkách, ve druhé 
části práce pak byly provedeny ověřovací testy zařízení v polopro-
vozním měřítku. K poloprovoznímu testování zařízení byla vybrána 
lokalita průmyslového areálu v ČR, na níž se nachází podzemní voda 
silně kontaminovaná kyanidy. 

2  Metodika
2.1 Laboratorní zkoušky 
Laboratorní zkoušky byly prováděny s podzemní vodou odebranou 

na lokalitě kontaminované kyanidy. Účelem bylo zjištění koncentrace 
peroxidu vodíku, která má za následek rozložení kyanidů v kontami-
nované vodě. Při každém měření byly odebrány čtyři litry vody, jejíž 
pH bylo zvýšeno na hodnotu 9,5 pomocí 1M roztoku NaOH. Poté byl 
do vody přidán H2O2 (30 % w/w, p.a.) tak, aby výsledná koncentrace 
v roztoku byla 0; 0,017; 0,035; 0,060; 0,12; 0,24 a 0,49 mol/l. Roztoky 
byly míchány po dobu deseti minut. U každé testované koncentrace 
H2O2 byly z výsledné směsi najednou odebrány  tři paralelní vzorky 
k analýze koncentrace celkových kyanidů. Analýzy celkových kyanidů 
byly prováděny spektrofotometricky v komerčních laboratořích (ALS 
Czech Republic, s.r.o., VZ lab s.r.o.). Koncentrace volných kyanidů byly 
ve vodě z lokality velice nízké, a proto nebudou v této práci uváděny.

2.2 Poloprovozní testování
Poloprovozní zkoušky zařízení na lokalitě kontaminované kyanidy 

probíhaly v ČR v roce 2014. Na základě rešerše dostupných pramenů, 
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zkušeností pracovního týmu a laboratorních 
zkoušek  bylo  sestrojeno  oxidační  zařízení, 
jehož  zjednodušené  schéma  je uvedeno na 
obr. 1.  Podzemní voda byla do oxidačního 
zařízení čerpána pomocí ponorného čerpadla. 
Postupně byly testovány tři způsoby zapojení 
technologie:
a) Voda  procházela  potrubím do  dvou UV 
reaktorů s celkem čtyřmi UV lampami (Li-
feTech, Česká republika) a poté do reakční 
nádrže. 

b) Do vody byl dávkovacím čerpadlem (IWA-
KI,  Japonsko) přidáván H2O2  (35 % w/w, 
Inchema, s.r.o.) v různém objemu a bylo tak 
dosaženo  jeho  různých koncentrací.  Poté 
voda procházela do reakční nádrže.

c) Do vody byl dávkovacím čerpadlem přidá-
ván H2O2 a poté směs procházela přes UV 
reaktory do reakční nádrže. 
Ve všech  testovaných  technologiích činil 

průtok vody do zařízení 0,09 l/s, doba zdržení 
vody v UV reaktorech činila 5,8 min a doba 
zdržení v reakční nádrži o objemu 216 l byla 
40 min. Voda ze zařízení odcházela do míst-
ního recipientu. Na vstupu do zařízení a na 
výtoku do recipientu byly odebírány vzorky 
vody a měřena v nich koncentrace celkových 
kyanidů. Na vstupu i výstupu byly najednou 
odebrány čtyři paralelní vzorky vody k analý-
ze koncentrace celkových kyanidů. Analýzy 
byly prováděny v  komerčních  laboratořích 
(ALS Czech Republic, s.r.o., VZ lab s.r.o.). 
Oxidace  v  poloprovozních podmínkách 

byla prováděna dvojím způsobem. Nejdříve 
byla vyzkoušena oxidace při přirozeném pH 
podzemní  vody na  lokalitě,  které  se pohy-
bovalo kolem hodnoty 7. Poté byly metody 
vyzkoušeny s pH upraveným pomocí roztoku 
technického NaOH na hodnotu 9,5.

2.3  Zpracování výsledků
Laboratorní zkoušky byly z důvodu nároč-

nosti  analýz provedeny  jednou. Z každého 
testovaného  systému  s  různým přídavkem 
H2O2 byly odebrány tři paralelní vzorky a zvlášť 
analyzovány v  laboratoři. Hodnoty koncent-
rací celkových kyanidů jsou v grafu na obr. 2 
uváděny jako intervaly mezi minimální a ma-
ximální hodnotou ze tří paralelních stanovení. 
Výsledné hodnoty jsou uváděny v procentech 
z původní koncentrace kyanidů ve vodě z lo-
kality bez přídavku H2O2  (100 %  je nejvyšší 
naměřená koncentrace ze  tří paralelních sta-
novení). Procenta jsou uváděna z důvodu pro-
měnlivého složení podzemní vody na lokalitě, 
aby získané výsledky mohly být mezi  sebou 
porovnávatelné. 

V poloprovozním testování byly odebrány 
čtyři  paralelní  vzorky  na  vstupu  vody  do 
zařízení a čtyři paralelní vzorky na výstupu 
ze  zařízení  a  zvlášť  analyzovány  v  labora-
toři.  Různá  zapojení  technologie  a  různé 
koncentrace H2O2 byly z důvodu náročnosti 
analýz testovány vždy pouze jednou. Výsledné 
koncentrace  celkových kyanidů  (mg/l)  jsou 
v grafech na obr. 3 a 4 uváděny jako intervaly 
mezi minimální a maximální hodnotou ze čtyř paralelních stanovení. 
Mez  stanovitelnosti  celkových kyanidů činila 0,005 mg/l. V pří-

padech podlimitního výskytu v některém vzorku byla ve výsledcích 
použita hodnota 0,005 mg/l.

3  Výsledky 
V  laboratorní  části  výzkumu byla  zjišťována  spotřeba peroxidu 

vodíku na oxidaci kyanidů ve vodě z  lokality kontaminované kya-
nidy. Závislost koncentrace celkových kyanidů  (%) na koncentraci 

H2O2 (mol/l) v roztoku je uvedena na obr. 2. Bylo zjištěno, že nejnižší 
testovanou koncentrací H2O2, ve které byl výskyt kyanidů po aplikaci 
pod mezí detekce, byla koncentrace 0,12 mol/l. U vyšších testovaných 
koncentrací již byly koncentrace celkových kyanidů po oxidaci vždy 
pod mezí detekce. Na základě tohoto laboratorního experimentu byly 
navrženy koncentrace H2O2 pro poloprovozní testování. 
Výsledky poloprovozního  testování  jsou uvedeny v  grafech na 

obr. 3 a 4. Koncentrace celkových kyanidů (mg/l) před vstupem do 
oxidačního zařízení a při výstupu ze zařízení při přirozeném pH vody 

Obr. 3. Koncentrace celkových kyanidů (mg/l) před vstupem a po výstupu z oxidačního za-
řízení u tří různých metod oxidace testovaných v poloprovozních podmínkách na lokalitě. 
Ve všech metodách bylo ponecháno přirozené pH vody na lokalitě. V první části grafu jsou 
výsledky oxidace pouze pomocí UV záření, ve druhé části oxidace pomocí H2O2 v koncen-
traci 0,21 mol/l a ve třetí části oxidace pomocí H2O2 v koncentraci 0,21 mol/l s následným 
UV zářením. Výsledné koncentrace celkových kyanidů (mg/l) jsou v grafech uváděny jako 
intervaly mezi minimální a maximální naměřenou hodnotou ze čtyř paralelních vzorků

Obr. 4. Koncentrace celkových kyanidů (mg/l) před vstupem a po výstupu vody z oxidačního 
zařízení u tří různých metod oxidace testovaných v poloprovozních podmínkách na lokalitě. 
Ve všech metodách bylo pH vody zvýšeno na hodnotu 9,5. V první části grafu jsou výsledky 
oxidace pouze pomocí UV záření, ve druhé části oxidace pomocí H2O2 v koncentraci 0,11 mol/l 
s následným UV zářením a ve třetí části oxidace pomocí H2O2 v koncentraci 0,050 mol/l s ná-
sledným UV zářením. Výsledné koncentrace celkových kyanidů (mg/l) jsou v grafech uváděny 
jako intervaly mezi minimální a maximální naměřenou hodnotou ze čtyř paralelních vzorků
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je uvedena v grafu na obr. 3. Bylo zjištěno, že ani koncentrace H2O2 
0,21 mol/l nepostačovala k významnému rozkladu celkových kyanidů. 
V kombinaci oxidace H2O2 s UV zářením k poklesu docházelo, ale 
pouze částečně. 
Koncentrace celkových kyanidů (mg/l) před vstupem do oxidačního 

zařízení a při výstupu s pH vody zvýšeným na hodnotu 9,5 je uvedena 
v grafu na obr. 4. Bylo zjištěno, že oxidace pomocí kombinace H2O2 
a UV po zvýšení pH vedla ke 100% redukci kyanidů, a to již v koncen-
traci H2O2 0,11 mol/l. Dostatečně efektivní byla shledána i testovaná 
koncentrace 0,050 mol/l H2O2, která v laboratorním měření bez UV 
záření k úplné destrukci kyanidů nepostačovala. Metoda oxidace 
pomocí  samotného UV záření vedla pouze k  částečnému poklesu 
koncentrace kyanidů.

4  Diskuze
Při porovnání problematiky pH s literaturou bylo zjištěno, že oxidace 

kyanidů ve vodě o pH 7 byla prováděna ve studii [12]. V jejich studii 
byla oxidace kyanidů zkoumána za účelem úpravy pitné vody na 
legislativní limity pro tyto látky. Byla porovnávána efektivita oxidace 
v uměle kontaminované vodě o pH od 7 do 9. Bylo zjištěno, že ve vodě 
o vyšším pH byla oxidace kyanidů efektivnější [12]. Ve studii [5] byla 
testována destrukce kyanidů v odpadní vodě z elektrárny. V jejich studii 
byla ozonizace kombinovaná s H2O2 nebo s UV zářením nejrychlejší 
při pH 9,5 (bylo testováno pH 9,5; 10; 11 a 12) [5]. Ve studii [13] byl 
zkoumán vliv pH na rychlost reakce rozkladu kyanidů. Bylo testováno 
pH od 3 do 10 s koncentrací 8,82.10-2 mol/l H2O2 a katalyzátorem Cu2+ 
75 mg/l. Bylo zjištěno, že při pH 3 trvala kompletní oxidace kyanidů 
120 min, zatímco nejrychleji probíhala při pH 10, a to za 9 minut [13]. 
Jako optimální koncentrace H2O2 byla v naší poloprovozní zkoušce 

v kombinaci s UV zářením zjištěna hodnota 0,050 mol/l. Ve studii 
[13] byla jako optimální koncentrace při kombinované oxidaci H2O2/
UV záření určena 0,035 mol/l, což je hodnota o něco nižší než v naší 
práci, pokusy ale probíhaly pouze s uměle kontaminovanou vodou. Ve 
studii [13] bylo dále zjištěno, že při použití samotné oxidace pomocí 
UV záření byl rozklad kyanidů velice pomalý a samotné UV záření 
tak nebylo dostatečně efektivní. Tento poznatek je v souladu s našimi 
výsledky, kdy při použití metody oxidace samotným UV zářením (viz 
obr. 4) nebyla tak účinná jako kombinace oxidace UV záření a H2O2.
Ve studii Kepa et al. byla také použita pouze uměle kontaminovaná 

voda [12]. Při pH 7 a koncentraci peroxidu 4,4.10-4 mol/l byla zjištěna 
60% redukce kyanidů o vstupní koncentraci 0,5 mg/l a 90% redukce 
při vstupní koncentraci kyanidů 0,3 mg/l, což znamená klesající míru 
oxidace s rostoucí vstupní koncentrací kyanidů. Ve studii Kepa et al. 
byly oproti našim výsledkům použity nižší koncentrace H2O2, ale 
v jejich práci také byly koncentrace kyanidů o řád nižší [12].
Ve studii [5] byla zkoumána oxidace kyanidů pomocí H2O2 v kom-

binaci s ozonem nebo UV zářením v reálné odpadní vodě z elekt-
rárenských procesů. Vstupní koncentrace kyanidů ve studii činila 
3 mg/l. Koncentrace 0,206 mol/l H2O2 byla v kombinaci s ostatními 
testovanými metodami  oxidace  shledána  jako  optimální,  protože 
při použití nadbytku H2O2 začalo činidlo fungovat jako pohlcovač 
radikálů. Tato koncentrace H2O2 stačila k téměř úplné oxidaci kya-
nidů, v kombinaci s ostatními metodami však proces oxidace dosa-
hoval rychlejšího průběhu. V popsané studii byla spotřeba H2O2 při 
ozonizaci kombinované s H2O2 vyšší než v našem poloprovozním 
testování [5].
Průběh oxidace může být ovlivněn mnoha parametry. Oxidace UV 

zářením je ovlivněna zejména faktory, které zabraňují absorpci UV 
záření a snižují tak účinnost procesu. Jsou to chemický a biologický 
film, rozpuštěné organické i anorganické látky, zákal, barva a další. 
Vody obsahující vysoké koncentrace železa, s vysokou tvrdostí, obsa-
hující sulfan a organické látky jsou více náchylné k tvorbě povlaků, 
které snižují intenzitu UV záření [14].
Průběh chemické oxidace závisí zejména na parametrech ovlivňují-

cích spotřebu oxidačního činidla. Spotřeba činidla je zvyšována tím, 
že reaguje nejen s cílovým kontaminantem, ale se všemi dostupnými 
látkami schopnými oxidace. Látky zvyšující spotřebu oxidačních čini-
del v podzemní vodě mohou být organické i anorganické. Anorganické 
látky, které se vyskytují ve vodě v redukované formě a svojí oxidací 
zvyšují spotřebu oxidanů, jsou hlavně železnaté a manganaté ionty, 
sulfidy nebo  ionty  amonné. Spotřeba oxidačních činidel  se může 
mezi různými vodami velice lišit a je obtížně předpověditelná [15].
Formy výskytu železa a manganu a jejich rozpustnost ve vodě závisí 

na různých parametrech vody, jako je například pH, ORP nebo kon-
centrace dalších látek. Železo i mangan přechází do nerozpustných 

forem mnohem pravděpodobněji při hodnotách pH větších než 9 [16, 
17]. Pokud voda obsahuje rozpuštěné formy železa a manganu, je tak 
jednou z možností, jak snížit spotřebu oxidačních činidel, zvýšení pH 
vody. Může pak docházet k přechodu těchto látek do nerozpustných 
forem a k  jejich vysrážení. Tyto poznatky  jsou v souladu s našimi 
výsledky, které ukázaly, že v případě testované konkrétní lokality byla 
po zvýšení pH spotřeba oxidačního činidla nižší a rozklad kyanidů 
účinnější. Provedenými analýzami vody na lokalitě byla zjištěna pří-
tomnost iontů železa a manganu ve vodě v řádu jednotek, respektive 
desetin mg/l, a také některých organických látek. 
Z výše zmíněných studií a výsledků práce je patrné, že spotřeba 

činidla a další parametry oxidace silně závisí na složení vody a úrovni 
kontaminace. Zařízení je tedy nutné dimenzovat na konkrétní pod-
mínky dané lokality.

5  Závěry
V rámci projektu Komplexní řešení pro sanace lokalit kontamino-

vaných kyanidy byly provedeny poloprovozní zkoušky oxidačního 
zařízení. Výsledkem je kompletní návrh zařízení a ověření jeho funkce 
v poloprovozních podmínkách. 
V práci bylo zjištěno:

•	 Účinnějšího rozkladu celkových kyanidů bylo docíleno při zvýšení 
pH vody na hodnotu 9,5 před vstupem do oxidačního zařízení. 

•	 Pro oxidaci  celkových kyanidů pomocí H2O2 v kombinaci s UV 
zářením byla v poloprovozních podmínkách dané lokality zjištěna 
optimální koncentrace H2O2 0,050 mol/l.

•	 Jednotlivé parametry oxidace včetně spotřeby H2O2 jsou silně závislé 
na složení konkrétní vody a úrovni její kontaminace. 

Poděkování: Práce vznikla s finanční podporou programu Alfa 
Technické agentury České republiky, v rámci projektu TA03021286 
– Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy.
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Remediation of sites contaminated by cyanide (Burešová, H.; 
Pařízek, O.; Formánek, Z.; Hladík, P.; Kočí, V.)

Abstract
Cyanide in water can be effectively degraded by the so-called 

advanced oxidation processes (AOP). One type of AOP is a combina-
tion of UV radiation and chemical oxidation by hydrogen peroxide 
(H2O2). The aim of study was to construct a device for oxidative 
decomposition of cyanide using H2O2 and UV radiation and to test 
this device in pilot plant conditions. A location in the Czech Republic 
with heavily contaminated groundwaters by cyanides was chosen for 
the testing of this device. It was found that the most effective degra-
dation of cyanide was achieved by increasing water pH to 9.5 prior 
to entering the oxidizer. The pilot study determined the optimum 
concentration of H2O2 of (0.050 mol/l) for the oxidation of cyanide 
using H2O2 in combination with UV radiation under the pilot condi-
tions.  Individual parameters of oxidation (including consumption 
of H2O2) are strongly dependent on the water composition and the 
level of its contamination.

Key words
remediation of contaminated sites – cyanides – chemical oxidation 
– H2O2 – UV

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Výsledky ze zkoušení 
domovních čistíren 
odpadních vod 
Věra Jelínková, Dana Baudišová

Abstrakt
Testování domovních čistíren odpadních vod ve Zkušební labo-

ratoři vodohospodářských zařízení VÚV TGM, v.v.i., podle normy 
ČSN EN 12566-3 probíhá v akreditovaném režimu od roku 2006. 
V příspěvku je stručně uveden postup testování ČOV, jsou shrnuty 
výsledky dosažené při testování různých typů domovních ČOV, 
porovnání koncentrací znečištění na odtoku z ČOV a účinností 
čištění s platnou legislativou České republiky. Článek se dále 
zabývá mikrobiologickým hodnocením odtoků z některých zkou-
šených čistíren.

Klíčová slova
čištění odpadních vod – domovní čistírny – ČSN EN 12566-3 – le-
gislativa ČR

Úvod
Přes  30  let  se  pracovníci  VÚV TGM,  v.v.i.,  zabývají  vývojem 

a hod nocením domovních čistíren odpadních vod (ČOV). Zkušební 
laboratoř vodohospodářských zařízení (viz obr. 1) se zabývá zkouše-
ním domovních ČOV od roku 2000, v té době jako neakreditované 
pracoviště. V roce 2005 byla schválena evropská norma EN 12566-3 
Malé čistírny odpadních vod do 50 EO – Část 3: Balené a/nebo na 
místě montované domovní čistírny odpadních vod, která byla přijata 
jako národní ČSN EN 12566-3 v roce 2006 (od roku 2009 ČSN EN 
12566-3+A1, od roku 2014 jako ČSN EN 12566-3+A2). V roce 2006 
získala Zkušební laboratoř akreditaci k provádění zkoušek účinnosti 
čištění domovních ČOV (akreditovaná  laboratoř č. 1492). Od  roku 
2000 bylo ve Zkušební  laboratoři otestováno kolem 25 domovních 
čistíren odpadních vod různých výrobců z Čech, ale i ze zahraničí. 
Testování ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel probíhá i v rámci růz-

ných neakreditovaných režimů, buď podle požadavku zákazníka, nebo 
podle jiných evropských norem (např. zkoušení čistíren umisťovaných 
na lodě). Mimo samotné zkoušky účinnosti byly v rámci dalších úkolů 
a neakreditovaných zkoušek u malých ČOV dlouhodobě sledovány 
mikrobiologické ukazatele znečištění odtoku. Od  letošního  roku  je 
možné testovat ve Zkušební  laboratoři  také čistírny používané pro 
dočištění odpadních vod ze septiků podle ČSN EN 12566-6.

Zkouška účinnosti čištění domovních ČOV
Zkouška účinnosti čištění je popsána v ČSN EN 12566-3, příloha 

B. Probíhá za přesně definovaných podmínek,  trvá minimálně 38 
týdnů a za její průběh, včetně odběru vzorků, zodpovídá Zkušební 
laboratoř. Během zkoušení  se  střídají  různé zkušební kroky  (jme-
novité,  nízké  zatížení,  přetížení),  jejich pořadí,  stejně  jako počet 
odebraných vzorků,  je přesně definováno programem zkoušek. Při 
jmenovitém zatížení  je průtok odpadních vod  (OV) podle návrhu 
výrobce (100 až 150 l na jednu osobu a den), při nízkém zatížení je 
objem odpadních vod snížen na 50 % a během přetížení se přivádí 
do čistírny až 150 % odpadních vod. Během zkoušení se dále testuje 
reakce čistírny na výpadek elektrického proudu (24 hod) či simulace 
dovolené (ČOV 14 dní bez přítoku odpadní vody). Pravidelně se také 
zjišťuje reakce čistírny na nárazový přítok 200–400 l odpadních vod 
k běžnému navrženému přítokovému objemu. Výpočet průměrné 

Obr. 1. Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení
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účinnosti čištění se provádí z 20 hodnot pří-
toku a odtoku získaných během jmenovitého 
zatížení. Zkoušení účinnosti čištění se provádí 
na nejmenším zástupci typové řady, většinou 
se jedná o čistírny pro 5 EO [1, 2].
Průměrné hodnoty odtokových koncentrací 

a  účinnosti  čištění  pro  jmenovité  zatížení 
u čistíren zkoušených ve Zkušební laboratoři 
jsou uvedeny v tab. 1 a 2.
Při  testování domovních  čistíren odpad-

ních vod nebyly v uplynulých letech zazna-
menány  významné  rozdíly  v  účinnostech 
čištění  (resp.  koncentracích na odtoku) při 
jednotlivých  zkušebních  krocích  (rozdíly 
v účinnostech pro CHSK, BSK5, NL se pohy-
bují v  rozmezí 0–3 %). Obecně se ale hůře 
čistírny  vyrovnávají  s  nízkým  zatížením 
(50% průtok  trvá dva  týdny) než s přetíže-
ním  (150% průtok  trvá  pouze  48  hodin). 
Odstraňování  anorganického dusíku  a  fos-
foru může být méně stabilní než odstranění 
„klasického“  organického  znečištění,  což 
se projevuje  většími  rozdíly  v účinnostech 
v průběhu zkoušky. Při nízkém zatížení  se 
zvyšuje  koncentrace  rozpuštěného kyslíku, 
dochází ke snížení hodnoty pH, rozpadu ka-
lových vloček. To má za následek především 
zvyšování hodnot dusičnanového dusíku na 
odtoku, popř. zvýšení koncentrace celkového 
fosforu. Mezi jednotlivými technologickými 
uspořádáními domovních ČOV mohou být 
značné rozdíly (velikost, počet komor, sofis-
tikovanost  řídicích  jednotek) a  jiné  typy se 
proto vyrovnávají se změnami zatížení různě. 
Dočištěním odtoku membránovou  separací 
se výrazně zlepšuje účinnost v ukazatelích 
BSK5, CHSK i NL. 

Legislativa ČR
Legislativa ČR, která upravuje vypouštění 

vyčištěných  odpadních  vod,  je  zakotvena 
(kromě vodního zákona 254/2001 Sb.) v na-
řízení  vlády  (NV)  23/2011 Sb.  a  416/2010 
Sb. Novela NV 61/2003 pod č. 23/2011 Sb., 
o  vypouštění  odpadních vod do vod povr-
chových stanovuje 3 třídy domovních ČOV 
s minimální  přípustnou účinností  čištění. 
Tato účinnost má být stanovena při zkoušení 
domovních ČOV podle  ČSN EN  12566-3. 
V roce 2010 bylo vydáno NV 416/2010 Sb., 
o vypouštění odpadních vod do vod podzem-
ních. Toto nařízení vlády dává provozovate-
lům domovních ČOV další možnost naklá-
dání s vyčištěnými odpadními vodami, a to 
jejich  vypouštěním přes  infiltrační  systém 
do půdního  či  horninového prostředí.  Pro 
DČOV s označením CE platí požadavky na 
minimální přípustné účinnosti čištění. Sou-
hrnně  jsou požadavky obou nařízení vlády 
uvedeny v tab. 3. Z této tabulky je patrné, že pro parametry CHSK 
a BSK5 stanovuje NV 416/2010 Sb. vyšší minimální účinnosti, než 
které stanovuje NV 23/2011 Sb., a to nejenom pro DČOV třídy III., 
ale i pro nejlepší dostupné technologie. Prakticky tak byla zavedením 
NV 416/2010 Sb. stanovena další  třída DČOV IV.  (též se můžeme 
setkat s označením DČOV PZV) [3, 4]. 
Současně jsou zavedeny emisní standardy pro vypouštění vyčiště-

ných odpadních vod. Tyto standardy souhrnně uvádí tab. 4. I zde je 
patrné, že NV 416/2010 Sb. stanovuje přísnější emisní limity jdoucí 
opět nad rámec emisních limitů stanovených pro nejlepší dostupné 
technologie [5]. 
Vodní  zákon  [6]  upřednostňuje  vypouštění  vyčištěných  od-

padních vod do vod povrchových. Smyslem přísnějších hodnot 
uvedených  v NV  416/2010  Sb.  je  omezit možnosti  vypouštění 
do podzemních vod a uchránit  tak  tyto vody před znečištěním. 
Předpokladem je, že ohrožení podzemních vod je rizikovější než 

Typ ČOV
Počet 
ČOV

CHSK BSK5 NL Namon Nanorg Ncelk Pcelk

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

SBR 4 46 6,3 10 3,6 19 x 2,3

Aktivační 15 59 8,7 18 4,6 28 33 5,3

Se srážením fosforu 4 35 4,5 8,2 4,9 22 23 0,8

S membránovým filtrem 2 27 2,8 2,8 1,1 18 x 2,0

Typ ČOV
Počet 
ČOV

CHSK BSK5 NL Namon Nanorg Ncelk Pcelk

% % % % % % %

SBR 4 93 98 96 92 57 x 63

Aktivační 15 91 98 93 88 30 51 39

Se srážením fosforu 4 95 99 98 84 38 66 92

S membránovým filtrem 2 96 100 100 97 62 x 57

Tab. 1. Průměrné koncentrace na odtoku z domovních ČOV testovaných ve Zkušební labo-
ratoři v letech 2000–2014

Tab. 2. Průměrné hodnoty účinnosti čištění domovních ČOV testovaných ve Zkušební labo-
ratoři v letech 2000–2014

pozn. k tab. 1 a 2: SBR – sequencing batch reactor
Průměry parametrů Namon, Nanorg, Ncelk a Pcelk jsou počítány z menšího počtu dat (nebyly sledovány u všech 
testovaných ČOV)

CHSK 
(%)

BSK5 
(%)

NL  
(%)

Namon 

(%)
Pcelk.  
(%)

NV č. 23/2011 Sb. Třída DČOV I. 70 80 90 x x

NV č. 23/2011 Sb. Třída DČOV II. 75 85 90 75 x

NV č. 23/2011 Sb. Třída DČOV III. 75 85 95 80 80

NV č. 23/2011 Sb. BAT do 500 EO 75 85 x x x

NV č. 416/2010 Sb. 90 95 95 80 80

CHSK  
(mg/l)

BSK5  
(mg/l)

NL  
(mg/l)

Namon 

(mg/l)
Pcelk.  
(mg/l)

p m p m p m m m

NV č. 23/2011 Sb. do 500 EO 150 220 40 80 50 80 x x

NV č. 23/2011 Sb. BAT do 500 EO 110 170 30 50 40 60 x x

NV č. 416/2010 Sb. do 10 EO x 150 x 40 x 40 20 10

NV č. 416/2010 Sb. 10–50 EO x 150 x 40 x 40 20 10

NV č. 416/2010 Sb. nad 50 EO x 130 x 30 x 30 20 8

NV č. 416/2010 Sb. služby x 130 x 30 x 30 20 8

Tab. 3. Minimální požadované účinnosti čištění podle NV 23/2011 Sb. a NV 416/2010 Sb.

Tab. 4. Emisní standardy podle NV 23/2011 Sb. a NV 416/2010 Sb. pro vypouštění odpad-
ních vod

pozn. p – přípustné koncentrace, m – maximální koncentrace
k tab. 3 a 4: BAT – best available technology

ohrožení vod povrchových. Podle názoru prof. Šedy [7] však nelze 
predikovat, zda si se zbytkovým znečištěním vyčištěných splaško-
vých odpadních vod lépe poradí povrchová voda nebo horninové 
prostředí. Ve vhodných lokalitách může být mnohdy lepší vypou-
štět vyčištěné odpadní vody přes horninové prostředí než do málo 
vodných povrchových toků.
Domovní ČOV je možné povolovat na ohlášku nebo přes stavební 

povolení. Při klasickém stavebním povolení se berou v potaz koncen-
trace znečištění na odtoku z ČOV, provozovatel ČOV má povinnost 
odebírat  vzorky  v  intervalu  1  až  4x  ročně.  Při  povolení ČOV na 
ohlášku (jen ČOV s označením CE) se berou v potaz účinnosti čištění 
ČOV, neodebírají se vzorky, ale 1x za 2 roky je nutná kontrola čistírny 
osobou odborně způsobilou k provádění revizí. Současně s dodr-
žováním vodoprávním úřadem předepsaných  emisních  limitů  je 
provozovatel ČOV o velikosti 10–50 EO nucen v případě vypouštění 
do vod podzemních zajistit i mikrobiologický rozbor vypouštěných 
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odpadních vod, který pro ČOV s označením 
CE není předepsán. 
Pokud porovnáme účinnosti čištění dosa-

hované u testovaných čistíren ve Zkušební 
laboratoři (tab. 2) s hodnotami uvedenými 
v NV (tab. 3),  je zřejmé, že v parametrech 
CHSK, BSK5 a Namon jsou uvedené účinnosti 
dobře  dosažitelné.  Splnění  požadavků  na 
účinnost  odstranění  znečištění  v  parame-
tru NL může  být  u  jednodušších  systémů 
problematičtější,  ale  nejvíce  kritickým 
parametrem  se  stává  celkový  fosfor.  Pro 
kategorii domovních ČOV třídy III. a IV. je požadována účinnost 
odstranění Pcelk 80 %, čehož lze dosáhnout pouze za použití srážení 
nebo jiného terciálního dočištění odtoku. Ve srovnání s tím emisní 
standardy uvedené v NV 23/2011 Sb. a 416/2010 Sb. jsou v průměru 
pro všechny testované čistírny bez problémů dosažitelné, a to i bez 
nutnosti srážet fosfor. 

Mikrobiologie odtoků  
domovních ČOV
Vedle sledování chemického znečištění odtoku z domovních ČOV 

byly v oddělení Mikrobiologie vody VÚV TGM, v.v.i., sledovány i mi-
krobiologické ukazatele, především indikátory fekálního znečištění. 
Vzorky  odtoků  byly  získány  z  různých  typů domovních ČOV 

testovaných ve Zkušebně v letech 2004 až 2012. Analyzovány byly 
prosté vzorky, zpracování proběhlo do 4 hodin po odběru.
Ve  vzorcích  byly  stanoveny  nejvýznamnější  indikátory,  a  to 

Escherichia coli  (E. coli)  a  intestinální  enterokoky  (enterokoky). 
Průměrné hodnoty E. coli a enterokoků v přítokové odpadní vodě 
byly řádově 105 až 106 KTJ/100 ml. Kromě bakteriálních indikátorů 
fekálního znečištění lze stanovit i somatické kolifágy, které simulují 
eliminaci enterických virů. Problémem stanovení však bývá, že su-
rová odpadní voda někdy obsahuje nízký počet partikulí (jednotky 
PTJ v ml) a u metody stanovení (plaková titrace) nelze snížit dolní 
mez detekce.

Výsledky stanovení E. coli a enterokoků v odtocích z domovních 
ČOV jsou uvedeny v tab. 5. Výsledky jsou uvedeny jako geometrický 
průměr, minimum a maximum (výsledky pro každou ČOV zvlášť 
byly zpracovány jako geom. průměr). Do zpracování byly zahrnuty 
pouze údaje získané při jmenovitém zatížení.
Výsledky mikrobiologických analýz odtoků z domovních ČOV pro-

kázaly snížení indikátorových bakterií o 2 řády a řada z nich může 
dosahovat srovnatelné výsledky s velkými ČOV [8]. Další snížení 
může  zajistit  dezinfekce  (UV,  chlorace),  kdy mohou být hodnoty 
fekálních koliformních bakterií na odtoku v jednotkách KTJ/100 ml. 
Nařízení  vlády  416/2010  Sb.  udává  pro  kategorie  domovních 

ČOV nad 10 EO emisní  standardy pro E. coli 50 000 KTJ/100 ml 
a pro enterokoky 40 000 KTJ/100ml (není požadováno pro domovní 
ČOV s označením CE a ČOV do 10 EO). Dosažení těchto standardů 
u čistíren v kategorii do 10 EO by bylo značně závislé na správné 
funkci a vhodném provozu čistírny a i výsledky jednoho typu ČOV 
mohou být rozkolísané v rozmezí 2 řádů [2].

Závěr
V  současnosti  vyráběné domovní  čistírny  odpadních  vod  jsou 

schopny plnit legislativou požadované emisní standardy a účinnosti 
čištění. Pro kategorii DČOV třídy III. dle NV 23/2011 Sb. může být 
problémem dosažení účinnosti čištění nerozpuštěných látek na 95 % 
a především odstranění  celkového  fosforu. Dosažení požadované 
účinnosti 80 % v parametru celkový fosfor je možné pouze za pou-
žití technologie srážení nebo dalšího dočištění odtoku. S měnící se 
legislativou jsou kladeny větší nároky na domovní čistírny, a výrobci 
jsou nuceni provádět  zkoušení  čistíren v parametrech, které dříve 
nebyly vyžadovány.
Mikrobiologické znečištění vyčištěných odpadních vod  je z hle-

diska proměnlivého množství  sledovaných bakterií problematické. 
Sledovány byly čistírny o velikosti do 10 EO, u kterých není doposud 
mikrobiologická kvalita odtoku legislativou ČR požadována. Tyto ČOV 
by v průměru NV 416/2010 Sb. splnily, některé výsledky jsou však 
až o řád vyšší, než je limit pro DČOV nad 10 EO. Použití dostatečně 
účinné UV lampy snižuje bakteriální kontaminaci vyčištěné odpadní 
vody na takovou úroveň, že by bylo vhodné takto upravenou vodu 
dále využívat.
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The results from testing of domestic wastewater treat-
ment plants (Jelínková, V.; Baudišová, D.)

Abstract
Since 2006, the Testing Laboratory for Water Management Instal-

lations WRI TGM has been carrying out accredited tests of domestic 
wastewater treatment plants according to the CSN EN 12566-3. The 
paper briefly describes the procedure of testing waste water treat-
ment plants. It summarizes the results obtained from testing different 
types of domestic WWTPs and compares pollution concentrations 
in the effluents of the WWTPs and the efficiency of treatment with 
the current legislation of the Czech Republic. The article also deals 
with the microbiological evaluation of effluents from some of the 
test plants.

Key words
wastewater treatment – domestic WWTP – CSN EN 12566-3 – legisla-
tion of the Czech Republic

Typ ČOV
Počet 
ČOV

Počet 
odběrů

Escherichia coli (KTJ/100 ml)
Intestinální enterokoky (KTJ/100 

ml)

geom. 
průměr

min max
geom. 
průměr

min max

Aktivační 7 31 50 300 22 000 192 800 18 700 8 100 80 000

SBR 3 13 12 700 2 600 42 400 9 600 1 400 100 600

Tab. 5. Mikrobiologické hodnocení odtoků z domovních ČOV do 10 EO testovaných ve Zku-
šební laboratoři v letech 2004–2012

pozn. KTJ – kolonie tvořící jednotku

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Moderní bezúdržbové třístupňové 
čištění odpadních vod dostupné 
také v České republice

Hledáte moderní řešení nakládání s odpadními vodami?
Chcete získat až 600 l/den kvalitní zálivkové vody v době sucha?
Nechcete provádět zbytečnou údržbu klasické čistírny odpadních 
vod?
Pak pro Vás je zde nový 3stupňový systém čištění STMH, který Vám 

pomůže odpovědět na tři časté dotazy, jakou čistírnu odpadních vod 
zvolit pro svůj objekt:

Umístění a využití čistírny odpadních vod – nejčastěji volíme čistír-
nu pro pravidelnou zátěž, tedy např. stále obývaný objekt 4 osobami. 
Avšak v případě, že dojde k navýšení či snížení této kapacity, např. 
návštěvou či dovolenou, může dojít  k narušení  stability  systému. 
Rovněž je toto častý jev u rekreačních či horských objektů. Pro zajiš-
tění stálé stability i při nepravidelných zátěžích se doporučuje vždy 
volit řešení s využitím předřazené jímky, která tyto výpadky či nárazy 
nátoků na čistírnu odpadních vod vyrovná a tím zajistí stálou stabilitu 
a tedy maximální účinnost čistírny odpadních vod.

Způsob nakládání s vyčištěnou 
vodou  –  vyčištěnou vodu  z  čistírny 
odpadních  vod můžeme  vypouštět 
do  jednotné kanalizace, do vodoteče 
a s výhodou zachování hladiny spod-
ních vod nechat vsakovat do půdních 
vrstev. U všech tří variant je podmín-
kou vysoká účinnosti  čištění.  Pokud 
čistírna  špatně  schraňuje přebytečný 
kal  nebo  tento  kal  není  pravidelně 
odvážen, dojde k odtoku  tohoto kalu 
společně s vyčištěnou vodou a nastá-
vá znečištění kanalizace či vodoteče. 
U  vsaku  pak  dojde  k  zanesení  vsa-
kovací náplně. V čistírně  aktivovaný 

kal následně chybí. Pro předcházení 
škod se doporučuje kombinace čištění 
aerobními mikroorganismy ve vnosu 
a mikroorganismy přisedlými na pev-
ném nosiči  biomasy. Díky  této kom-
binaci  se  aktivovaný kal  spolehlivěji 
odděluje od vyčištěné vody.

Údržba čistírny  – při produkci od-
padní vody vzniká velké množství bio-
logicky nerozložitelných  látek  (písek, 
plasty apod.), které čistírny nedokážou 
rozložit. V případě využití přeřazené 
jímky dojde k  jejich zachycení,  a  tím 
nedojde k zanesení čisticího systému 
čistírny.  Rovněž  tato  nádrž  slouží 
k ukládání přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká jako druhot-
ný produkt při čištění odpadní vody. Provozovatel čistírny odpadních 
vod objedná vyvezení  této nádrže dle  zatížení  čistírny a velikosti 
kalojemu 1x za 1–10 let.

Moderní 3stupňový systém čištění odpadních vod zajistí vysokou 
stabilitu a účinnost čištění a pro provozovatele bezúdržbový provoz.

Více na www.hellstein.cz
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Vážení čtenáři,

koncem loňského roku jsme si připomněli 95. výročí vzniku dneš-
ního Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Byl 
totiž jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné 
republice Čechů a Slováků, a to usnesením ministerské rady z 19. 
prosince 1919 jako Státní ústav hydrologický. 

V počátečním období se výzkum soustředil především na hydro-
logickou problematiku, ale již po několika letech činnosti se začala 
rozvíjet i oblast hydrotechnická. V roce 1933 podtrhla význam vý-
zkumného pracoviště i návštěva tehdejšího prezidenta ČSR Tomáše 
Garrigua Masaryka, jehož jméno nese ústav od roku 1930, s přestáv-
kou v letech 1951–1990, dodnes.

Návštěva T. G. Masaryka v areálu ústavu

Ve druhé polovině 90. let se začínají objevovat činnosti související 
s přípravou na vstup České republiky do Evropské unie – příprava 
na implementaci evropské legislativy, příprava systémů a  prvků 
řízení u  nás dosud neobvyklých i  soustřeďování nezbytných dat 
a  podkladů. Stále více se také prosazuje environmentální hledis-
ko – na významu nabývá výzkum ve sféře ochrany vod, udržování 
a zlepšování ekosystémů či hodnocení jakosti vod. Stěžejní odbor-
nou náplní ústavu se v  tomto období staly projekty zabývající se 
hodnocením jakosti vody a jejího prostředí v hlavních povodích ČR 
– Labe, Moravy, Odry – a to včetně vytváření komplexních návrhů 
opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů. Rozšiřuje se 
také oblast mezinárodní spolupráce, kde se ústav podílí na řešení 
řady mezinárodních projektů.

V roce 1999 byla náplň ústavu rozšířena o problematiku odpadů 
a následně vzniklo Centrum pro hospodaření s odpady, a ústav se 
tak stal zázemím pro státní a veřejnou správu i v této oblasti.

V  posledních letech je ve výzkumu kladen stále větší důraz na 
ochranu říční sítě, na jakost vod a hodnocení stavu vodních útvarů. 
V ústavu byly úspěšně řešeny rozsáhlé výzkumné záměry Výzkum 
a ochrana hydrosféry a Výzkum pro hospodaření s odpady, nezane-
dbatelná není ani odborná činnost pro podporu výkonu státní správy 
v řadě oblastí, dále aktivity bezpečnostního výzkumu a řada projektů 
získaných v rámci soutěží vypsaných Technologickou agenturou ČR 
aj. Při příležitosti oslav 90. výročí činnosti ústavu navštívil areál také 
prezident republiky Václav Klaus.

Tuto bohatou historii výzkumné organizace jsme si v průběhu loň-
ského roku připomněli např. neformálním setkáním vodohospodářů 
v areálu ústavu v květnu, řadou článků mapujících podrobně historii 
činnosti v rámci jednotlivých oblastí vodohospodářského výzkumu 
na stránkách časopisu VTEI a v neposlední řadě na tradičním setkání 
vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samosprávy 
v rámci Národního dialogu o vodě v červnu 2014.

Konference se zaměřila na hledání odpovědi na otázku „Co nám 
dělá větší starosti – sucho nebo povodně?“ Tato otázka je spojená 
s hydrologickými extrémy, které jsou v poslední době stále častějším 
jevem. Vedle povodní, které jsou významným a nezanedbatelným 
problémem, je sucho, které prozatím zasáhlo Českou republiku jen 
okrajově, víceméně opomíjeno.

Z  obsáhlých a  velmi zajímavých přednášek i  následné diskuse 
vyplynulo, že o povodních, se kterými se v poslední době máme 
možnost setkat bohužel až příliš často, již mnohé víme a umíme si 
s řadou problémů poradit, ale více se bojíme toho, co neznáme – tedy 
sucha. I když nebylo možno postihnout problematiku hospodářských, 
společenských i environmentálních aspektů výskytu významných 
suchých období a velkých povodní v plné šíři, celkový závěr letošního 
Národního dialogu o vodě byl v podstatě jednomyslný. Extrémní sucha 
mohou i v našich podmínkách znamenat větší ohrožení než povodně, 
zejména proto, že chybí zkušenosti, informace a prevence. Odborná 
veřejnost je připravena se výzvou „sucho“ zabývat.

Stručným ohlédnutím za bohatou historií činnosti v oblasti vodo-
hospodářského výzkumu v letech 1919 až 2014 bychom chtěli zahájit 
nový ročník časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické in-
formace, který se bude snažit i nadále přinášet nejnovější poznatky 
z výzkumu v oblasti vod.

Redakce

Poválečný rozvoj československého hospodářství staví vodohos-
podářský výzkum do nové role – významně se rozvíjí především 
hydroenergetická výstavba, na což musí reagovat i vodohospodář-
ský výzkum. Dále se v tomto období činnost ústavu rozšiřuje i do 
oblasti vodárenství a čištění odpadních vod, jsou zřízeny analytické 
laboratoře, postupně rozšiřované a  specializované na jednotlivá 
pracoviště pro komplexní analýzu jakosti vod. V  roce 1951 došlo 
pak k přejmenování ústavu na Výzkumný ústav vodohospodářský. 

To však nebyly jediné organizační změny – ústav se v té době musel 
vyrovnat i s nutností komplexně řešit specifické vodohospodářské 
problémy vyvolané industrializací severní Moravy a Brněnska. Proto 
bylo r. 1949 zřízeno detašované pracoviště v Brně a posíleno praco-
viště v Ostravě vzniklé již v roce 1942. 

Další významnou změnou, provedenou v roce 1969, bylo zřízení 
Střediska pro rozvoj vodního hospodářství, organizačně začleněného 
do VÚV. Středisko řešilo problémy řízení, ekonomiky, organizace, 
legislativy, informačních prostředků, racionálního hospodaření 
s vodou a životního prostředí.

Od roku 1990 nastávají v  souvislosti s  celostátními změnami 
přechodu od socialistického státního hospodářství k  tržním me-
chanismům také změny ve struktuře, způsobu hospodaření i náplni 
práce ústavu. Aktivita ústavu se tak soustředila na vodu jako složku 
životního prostředí. Od roku 1990 dochází postupně k  útlumu 
technologických složek ústavu (vodárenství, čištění odpadních 
vod), omezují se i aktivity oboru hydrauliky a do popředí vystupuje 
hodnocení kvality i kvantity vod, jejich ochrana a vytváření zásad 
vodohospodářské politiky.
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AutomAtizAce řešení zásobní 
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Souhrn
Cílem příspěvku je snaha seznámit odbornou veřejnost s vy

tvořeným programovým prostředkem SOMVS (Simulační a opti
malizační model vodohospodářské soustavy) a s možnostmi jeho 
použití. Program umožňuje automatizované vodohospodářské 
řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Automati
zace spočívá v sestavení inicializačních matic, sestavení řídicích 
rovnic, postupném řešení řídicích rovnic a  v  sestavení dispe
čerských grafů. Proces automatizace tak umožňuje uživatelům 
bez hlubších znalostí řešit úlohy optimálního rozvoje a úlohy 
optimálního řízení systému zásobení vodou. Pro snadnější 
ovladatelnost je program vybaven intuitivním grafickým uživa
telským rozhraním. Konfigurování vodohospodářské soustavy 
je provedeno pomocí kódových čísel. Kódová čísla umožňují 
zadat téměř libovolnou reálnou vodohospodářskou soustavu. 
Program podle potřeby sestaví simulační nebo optimalizační 
model vodohospodářské soustavy. Modely je možno použít pro 
řešení úloh optimálního rozvoje a úloh optimálního řízení sy
stému zásobení vodou. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje 
provést nezbytné úpravy programu uživatelem. V rámci úprav 
je možno modifikovat způsob řízení odtoku vody z nádrží v si
mulačním modelu a dále u obou modelů upravit tvar kriteriální 
funkce. Úprava kriteriální funkce umožňuje použití programu 
i pro jiné účely, například pro řešení hydroenergetické funkce 
soustavy nádrží.

Úvod
Podle výsledků výzkumu [1] je účinek klimatických změn na mini-

mální průtoky velmi významný a indikuje ohrožení zásobní funkce 
vodních zdrojů, které nemají dostatečnou akumulaci pro překrytí 
období sucha. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit 
vzniku těchto problémů, je výstavba vodních nádrží nebo přehod-
nocení velikosti zásobních a ochranných objemů stávajících nádrží 
a změna způsobu manipulace s řízeným odtokem.

Povodňové události z let 2002 a 2013 otevřely v České republice 
širokou diskusi o roli vodních nádrží při zvládání extrémních hydro-
logických situací. V této souvislosti je třeba odlišovat operativní řízení 
nádrží, které sleduje optimalizaci manipulací v  rámci vodoprávně 
projednaných manipulačních řádů, zpravidla s využitím prostředků 
předpovědních systémů, a  řízení strategické, které představuje 
změny v základních parametrech nádrží a funkčních objektů přehrad 
v souvislosti se změnami v prioritách jejich účelů. V současné době 
jsme svědky zesílené společenské poptávky nejen ve smyslu zdoko-
nalování operativního řízení, ale rovněž ve smyslu změn základních 
strategických parametrů nádrží často s cílem významného posílení 
jejich retenční funkce [2].

Ke zdokonalení strategického řízení provozu nádrží je potřeba 
mít k dispozici odpovídající moderní programové prostředky. Dří-
ve byly pro modelování používány velké sálové počítače a pro ně 
explicitně zpracované programy. Mezi těmito programy je možno 
například uvést SIM-VS [3, 4]. Ve Spojených státech amerických ve 
státě Texas byl v oddělení vodních zdrojů od roku 1969 vyvíjen počí-
tačový program SIM Model. Pátá generace programu SIM-V Model [5] 
umožňovala simulovat a optimalizovat vodohospodářské soustavy 
a řešit v nich hydroenergetickou funkci. Program postrádal grafické 
uživatelské rozhraní. Pro práci s  programem musel mít uživatel 
pokročilé znalosti v oblasti programování a také výbornou znalost 
vlastní filozofie programu.

Dále je například možno uvést programy AQUATOOL [6], MODSIM 
[7], HEC-ResSim [8], RIBASIM [9], Wargi-SIM [10] a WEAP [11]. Uvedené 
programy jsou vybaveny grafickým uživatelským rozhraním a jsou 
vytvořeny v souladu s dnešní úrovní výpočetní techniky. Programy 
umožňují simulovat provoz vodohospodářské soustavy. Při simulaci 
toku vody je v programech používán složitý model říční sítě, který 
potřebuje mnohonásobně více vstupů, než vyžaduje vlastní zjedno-
dušené vodohospodářské řešení zásobní funkce.

V současnosti není v ČR znám žádný programový prostředek, který 
by komplexně využíval dnešní úrovně výpočetní techniky a umožňo-
val zjednodušené řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy.

Metody
Při definici vodohospodářské soustavy systémem zásobení vodou 

je z vodohospodářské soustavy vyjmuta pouze ta množina prvků 
a vazeb, která má přímý vliv na funkci zásobení vodou.
Matematický model zásobní funkce vodohospodářské soustavy

Obecně se teorií grafů a tokem v sítích zabývali například autoři 
v [12, 13]. Systém zásobení vodou je definován konstrukcí orientova-
ného ohodnoceného grafu  [14].  je tvořen množinou 
vrcholů grafu  a hran grafu . Množina vrcholů 

 je tvořena vrcholy vodních zdrojů, rozdělovacími uzly, nádržemi 
a odběrateli vody. Množinu hran grafu  tvoří koryta řek.

Při strategickém řízení toku vody systémem je délka časového 
kroku nejčastěji jeden měsíc. Doba, za kterou voda proteče celým 
systémem, je obvykle výrazně kratší než délka zvoleného časového 
kroku. Uvedený předpoklad umožňuje zanedbat přechodové jevy 
ve hranách grafu. Spojité průtoky jsou na řešeném období nahrazeny 
průměrnými měsíčními průtoky. Výpočet toku vody hranami grafu 
je řešen zjednodušeně prostým bilancováním.

Pro systém zásobení vodou (strategické řízení) jsou formulovány 
dva základní typy úloh. Úloha optimálního řízení systému a úloha 
optimálního rozvoje systému. Úlohu optimálního řízení je možno 
použít všude tam, kde hledáme optimální tok vody systémem 
s definovanou strukturou, například pro strategické řízení systému 
při existenci předpovědi přítoků vody do systému. Řešení úlohy 
optimálního rozvoje se provádí v případech, kdy struktura stávají-
cího systému přestane být dostačující a hledá se její nová podoba. 
Řešení je pak třeba provádět pro velmi dlouhé období, zahrnující 
v reálných průtokových řadách desítky, v umělých pak stovky, tisíce 
až desetitisíce let.

Obě úlohy je možno formulovat jako nalezení vektoru neznámých 
, který obsahuje všechny neznámé veličiny. Matematický model 

vychází z řídicích rovnic, které jsou dlouhodobě známé a detailně 
zpracované například v [14].

Pro stanovení jednoznačného řešení je nutné definovat kriteriální 
funkci, jež je funkcí hodnoty vektoru . Výsledným řešením je pak 
ta hodnota vektoru , pro kterou kriteriální funkce dosahuje poža-
dovaného extrému. Tvar kriteriální funkce závisí na řešeném účelu.

K  nalezení optimálního řešení je možné použít optimalizační 
model nebo simulační model. Rozdíl obou přístupů je ve způsobu 
řešení. U optimalizačního modelu je vektor neznámých  vyčíslován 
souhrnně jako celek. Uvedené řešení nevyžaduje zadání způsobu 
řízení systému. U simulačního modelu je vektor neznámých  vy-
číslován postupně pro jednotlivé časové kroky a musejí být zadána 
pravidla řízení odtoku vody z nádrží.
Program SOMVS

Program SOMVS (Simulační a optimalizační model vodohospo-
dářské soustavy) [15] je vytvořen a dále vyvíjen na Vysokém učení 
technickém v Brně, Fakultě stavební, Ústavu vodního hospodářství 
krajiny. SOMVS umožňuje automatizované vodohospodářské řešení 
zásobní funkce vodohospodářských soustav. Program je vytvořen 
obecně tak, aby pomocí kódových čísel bylo možno zadat téměř 
libovolnou reálnou konfiguraci soustavy nádrží.

Výpočtový modul programu je napsán v programovacím jazyce 
FORTRAN 77. Modul podle požadavku automatizovaně sestaví op-
timalizační nebo simulační model libovolného systému zásobení 
vodou a řeší na něm úlohy optimálního řízení a optimálního rozvoje.

Program je vybaven grafickým interaktivním uživatelským roz-
hraním. Uživatelské rozhraní je vytvořeno ve vývojovém prostředí 
Microsoft Visual Studio za použití programovacího jazyka Microsoft 
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Visual  C#. Rozhraní umožňuje uživateli 
jednoduše ovládat program. Uživatel může 
jednoduše vložit a  editovat vstupní data 
a  zobrazovat dosažené výsledky. Výsledky 
jsou uvedeny v  přehledných tabulkách 
a  grafech s  možností tisku. Na obr. 1 je 
zachyceno úvodní okno programu SOMVS 
s  vygenerovaným schématem definované 
vodohospodářské soustavy.

Pomocí editoru, který je součástí uživatel-
ského rozhraní, může uživatel se základními 
znalostmi programování zasáhnout do pří-
slušných částí zdrojového kódu (upravit kri-
teriální funkci, upravit pravidla řízení systému 
nádrží). Úprava kriteriální funkce a pravidel 
řízení se provádí v  programovacím jazyce 
FORTRAN 77. Po provedení jednoduché 
úpravy kriteriální funkce může být program 
použit pro jiné účely, například pro řešení 
hydroenergetické funkce soustavy nádrží.

Při řešení úlohy optimálního rozvoje opti-
malizačním modelem je možno ve výpočtu 
uvažovat s vlivem ztrát vody z nádrží. Při ře-
šení úlohy optimálního rozvoje simulačním 
modelem lze ve výpočtu uvažovat vliv ztrát 
(zjednodušený / přesný výpočet) a  pod-
zemní odtok vody z mezipovodí. V případě 
použití simulačního modelu musí být zadány pravidla řízení odtoku 
vody z nádrží. V programu je možno použít algoritmus řízení systému 
zásobení vodou, který je založený na teorii stavů nádrží [16]. Pokud 
je algoritmus řízení použit, výpočtový modul automaticky sestaví 
dispečerský graf pro každou nádrž v  systému. Pokud algoritmus 
řízení není použit, je odtok vody z nádrže roven nalepšenému odtoku 
nebo je možno způsob řízení odtoku vody z nádrží upravit v editoru 
pomocí zavedených pravidel.

U simulačního modelu lze při vodohospodářském řešení uvažovat 
s vlivem nejistot členů reálných průtokových řad. Náhodné průtoko-
vé řady průměrných měsíčních průtoků, jejichž členy jsou zatíženy 
nejistotami a  které jsou prezentované spektrem náhodných řad 
průměrných měsíčních průtoků, vygenerovaných kolem středních 
hodnot ve stylu Monte Carlo, je možno do programu importovat. 
Opakované vodohospodářské řešení pak vede ke spektru výsledků, 
které je následně nutno statistickými metodami vyhodnotit. Uvedený 
způsob vodohospodářského řešení aplikovaný na jednu nádrž je 
publikován v [17].

K nalezení optimálního řešení je možno použít klasickou mřížko-
vou optimalizační metodu, metodu Monte Carlo a metodu diferen-
ciální evoluce.

Aplikace a výsledky
Program je demonstrativně aplikován na úloze optimálního rozvo-

je a na úloze optimálního řízení. K řešení úlohy optimálního rozvoje je 
použit simulační model a k řešení úlohy optimálního řízení je použit 
optimalizační model. Vstupní reálné průtokové řady průměrných 
měsíčních průtoků poskytl ČHMÚ, pobočka Brno. Technické údaje 
k nádržím byly poskytnuty s. p. Povodí Moravy.
Úloha optimálního rozvoje

Úloha optimálního rozvoje je aplikována na subsystém nádrží Vír I 
(dále jen Vír), Brno a uvažovanou nádrž Skryje. Vír a Brno jsou nádrže 
existující a nádrž Skryje je nádrží navrhovanou. Nádrže Vír a Brno leží 
na vodním toku Svratka a nádrž Skryje leží na vodním toku Bobrůvka/
Loučka. Z nádrže Vír je uvažováno s odběrem vody (obr. 2).

Pro zjednodušené řešení úlohy optimálního rozvoje je vytvořena 
hypotetická situace, kdy je zvolen takový požadovaný minimální 
zůstatkový průtok pod nádrží Brno, který vyvolá napjatou hydrolo-
gickou situaci v řešeném systému. Situace bude vyžadovat doplnění 
kaskády nádrží Vír a Brno o další akumulační prostor (zásobní objem 
nádrže), který je hledán v profilu Skryje na vodním toku Bobrůvka.

Optimální velikost zásobního objemu nádrže Skryje je hledána 
v  reálné průtokové řadě průměrných měsíčních průtoků. Délka 
průtokové řady je 56 let. Při řešení je uvažováno s vlivem ztrát vody 

z nádrží (zjednodušený a přesný výpočet) a s podzemním odtokem 
z mezipovodí.

K  provedení přesného výpočtu ztrát vody je pro každou nádrž 
v systému nutná znalost čáry zatopených ploch, čáry zatopených 
objemů a závislosti ztrát průsakem a netěsností uzávěrů na výšce 
plnění vody v nádrži. Zjednodušený výpočet ztrát vody se uplatní 
v  případě, kdy není k  jednotlivým nádržím k  dispozici dostatek 
potřebných informací.

Odtok z  jednotlivých nádrží je řízen na předepsané hodnoty 
nalepšených odtoků. Kriteriální funkce je vyjádřena pomocí hydro-
logické zabezpečenosti dodávky vody odběrateli vody z nádrže Vír 
a hydrologických zabezpečeností ve hranách grafu pod jednotlivými 
nádržemi. K nalezení optimálního řešení je použita mřížková opti-
malizační metoda.

Nalezená optimální velikost zásobního objemu nádrže Skryje je 
v řešení uvažujícím se zjednodušeným výpočtem ztrát vody z nádrží 
rovna hodnotě 6 126 094 m3. V případě řešení uvažujícího s přesným 
výpočtem ztrát je optimální velikost zásobního objemu nádrže Skryje 
rovna hodnotě 6 494 349 m3. Při řešení s přesným výpočtem ztrát 

Obr. 1. Úvodní okno grafického uživatelského rozhraní 
Fig. 1. The main window of the graphical user interface 

Obr. 2. Schéma subsystému nádrží Vír, Skryje a Brno
Fig. 2. Diagram of the water reservoirs subsystem of Vír, Skryje, and 
Brno
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vody je nalezená optimální velikost zásobního objemu nádrže Skryje 
větší o 368 255 m3 než při řešení se zjednodušeným výpočtem ztrát.
Úloha optimálního řízení

Úloha optimálního řízení je aplikována na nádrž Mostiště, která 
leží na vodním toku Oslavy. Řešení úlohy optimálního řízení spočívá 
v nalezení optimálního odtoku vody z nádrže Mostiště. Při řešení není 
uvažováno s vlivem ztrát vody z nádrže.

Kriteriální funkce je vyjádřena v aditivním tvaru pomocí technic-
kých ukazatelů:

 (1).

Neznámé hodnoty průtoků během jednotlivých časových kroků 
τ ve sledované hraně pod nádrží Mostiště jsou řízené odtoky . 
Snahou je, aby se v každém časovém kroku vždy v celém řešeném 
období  řízené průtoky přiblížily předepsanému řídicímu průtoku 

. Řídicí (požadovaný) průtok je demonstrativně zvýšen tak, aby 
byla uměle vyvolána napjatost mezi vydatností přítoku a požado-
vaným odtokem, jehož velikost je 4 m3.s-1. K nalezení optimálního 
toku vody systémem je použita optimalizační metoda diferenciální 
evoluce. Účelem takto zvoleného tvaru kriteriální funkce (1) je 
rozložit případnou nedodávku vody pokud možno rovnoměrně na 
jednotlivé měsíce.

Počet řešených časových kroků v optimalizačním modelu je šest 
měsíců a odpovídá délce předpovězeného období. V příspěvku je po-
užit jednoduchý předpovědní model průměrných měsíčních průtoků 
vyvinutý na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu vodního hospodář-
ství krajiny. Předpovědní model vychází z teorie pravděpodobnosti 
a  velikosti aktuálního přítoku vody do nádrže. Použitý model byl 
publikován například v [18]. Pro srovnání úspěšnosti řízení na před-
povězené hodnoty je řešení obdobně provedeno rovněž v reálné 
průtokové řadě. Z pohledu předpovídaných hodnot pak pracujeme 
s předpovědí, která má 100% přesnost – odpovídá skutečnosti. Při 
výpočtu je aplikován princip adaptivity. Adaptivita vychází z principu 
metod umělé inteligence [19]. V praxi je možno adaptivitou částečně 
eliminovat nepřesnost předpovědi vyplývající ze skutečnosti, že 
řešení je prováděno v podmínkách značné neurčitosti.

Řízení je demonstrativně aplikováno na období trvající dva roky. 
Na obr. 3 je zobrazen průběh průměrných měsíčních přítoků vody 
do nádrže (Přítok). Požadovaný řídicí odtok z  nádrže je zobrazen 
průběhem nalepšeného odtoku (Op). Dále jsou v obrázku zobrazeny 
dva průběhy s řízenými odtoky. Průběh řízených odtoků (Řízení OM 
– R) odpovídá nalezenému optimálnímu řízení realizovanému na 
základě znalosti 100% předpovědi. Průběh řízených odtoků (Řízení 
OM – P) odpovídá nalezenému optimálnímu řízení realizovanému 
na základě předpovězených přítoků. Průběh řízených odtoků (Řízení 
Op) zobrazuje řízení realizované simulačním modelem. Řízení je 
provedeno v každém časovém kroku na hodnotu Op, pokud je nádrž 
schopna Op zajistit.

Z výsledků uvedených na obr. 3 je patrno, že při řízení na hodno-
tu nalepšeného odtoku Op vznikne menší 
počet poruchových měsíců, které jsou však 
hlubší než při řízení provedeném optimali-
začním modelem. Vyšší počet poruchových 
měsíců u optimalizačního modelu umožňuje 
snížit hloubku poruch. Při vzájemném srov-
nání výsledků řízení optimalizačním mode-
lem je zřejmé, že mírně horší výsledky jsou 
získány řízením na předpovězené průtoky. 
Tato skutečnost je zcela logická a je nutno 
brát v potaz, že v praxi nebudou nikdy 100% 
předpovědi k dispozici. Dosažené výsledky 
je proto možno hodnotit velmi optimistic-
ky vzhledem k  možnosti nasazení modelu 
v praxi.

Závěr
Popisovaný program SOMVS může být 

v  praxi aplikován na různé systémy záso-
bení vodou. Na modelovaných systémech 
zásobení vodou je možno řešit různé úlohy 
optimálního rozvoje a  optimálního řízení. 

Předností programu je možnost zadat libovolnou reálnou vodohos-
podářskou soustavu pomocí kódových čísel. Přímo z uživatelského 
rozhraní je možno provést úpravu způsobu řízení (simulační model) 
a  lze také provést úpravu kriteriální funkce u obou typů modelů. 
Úpravou způsobu řízení a kriteriální funkce je možno program snad-
no aplikovat i pro řešení jiných účelů, například hydroenergetiku.

Program je možno nainstalovat na počítač s 32bitovým i 64bito-
vým procesorem a s operačním systémem Microsoft Windows (verze 
XP až 8). Samotná instalace je provedena pomocí klasického instalá-
toru. Program je volně k dispozici v ceně HW klíče (Aladdin HASP LH).

Poděkování
Článek je výsledkem specifického výzkumu FAST-S-14-2454 Řízení 
provozu zásobní funkce soustavy nádrží s použitím optimalizačního 
modelu a  výstupem projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0039 Excelentní 
mladí vědci na VUT v Brně.
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An automation solution of storage function of a multi-reservoir 
system (Mensik, P.; Stary, M.; Marton, D.)

The aim of this paper is an effort to give information to 
the expert public about the created program tool SOMVS 
(Simulation and Optimization Model of Water Management 
System) and its application possibilities. The program allows 
an automated solution of the water supply function of water 
management systems. The automation consists in an assem
bly of initialization matrices, an assembly of the governing 
equations, in sequential solution of the governing equations 
and an assembly of the dispatcher graphs of reservoirs. The 
process of automation allows users without special knowledge 
to solve the optimal development tasks and optimal control 
tasks of a water supply system. The program has an intuitive 
graphical user interface for easier handling. Configuring of 
the water management system is made using codes numbers. 
Codes numbers allow enter any configuration of a real water 
management system. According to requirements the program 
can assemble a simulation or optimization model of a water 
management system. The models can be used for solving the 
optimal development tasks and optimal control tasks of a water 
supply system. The graphical user interface allows the users 
to make necessary adjustments of the program. In the frame 
of the adjustments the control of the water runoff from the 
reservoirs in the simulation model can be modified and the 
form of the criterial function of the both models can be modi
fied, too. Modification of the criterial function allows using the 
program for other purposes such as hydropower function of 
the reservoir system.

vÝvoJ softWARovÝch nástRoJŮ 
cRosoLveR A cRosoLveR foR 
ARcGis pRo přípRAvu vÝpoČetní 
tRAtĚ hydRodynAmickÝch modeLŮ

Radek Roub, Filip Urban, Vojtěch Havlíček, Pavel Novák, 
Tomáš Hejduk, Luděk Bureš, Adam Reil

Klíčová slova
letecké laserové skenování (LLS) – hydrologické měření – příčný profil – 
hydrodynamický model – GIS – povodně

Souhrn
Povodňové situace představují na území České republiky 

jednu z nejvýznamnějších hrozeb přírodních katastrof. Význam 
těchto hrozeb se zvyšuje v důsledku narůstající extremity počasí, 
ke které v posledních letech dochází. Tato skutečnost je dána 
polohou České republiky v kontinentálním i celosvětovém mě
řítku. Z hlediska eliminace potenciálního ohrožení a samotných 
následků těchto událostí jsou významné informace předpovědní 
povodňové služby o charakteru a o rozsahu záplavových území 
pro jednotlivé Nleté povodňové průtoky a konkrétní povodňo
vé scénáře. Adekvátní představu o hloubkách a rychlostech při 
povodňové události, v  podélném či příčném profilu vodního 
toku, poskytují hydrodynamické modely. Získané informace 
z hydrodynamických modelů tak zaujímají výsadní postavení 
z pohledu ochrany životů i zmírnění škod na majetku občanů. 

Pro získání relevantních výstupů z hydrodynamických modelů 
jsou rozhodující vstupní data. Ve vazbě na finanční náročnost zís
kání relevantních dat o morfologii koryta vodního toku a přilehlé 
inundace je prezentován přístup založený na syntéze dat hydro
logického měření a dat leteckého laserového skenování, který 
se snaží nahradit finančně náročné geodetické zaměření koryt 
vodních toků. Je uvažován postup, kdy je nejprve provedeno le
tecké laserové skenování vodního toku a stanoven průtok, který 
byl dosažen v době provádění leteckého laserového skenování 

(LLS). Toto měření LLS neumožňuje zahrnout část koryta pod 
hladinou vodního toku, zahrnuje však polohu hladiny. Následně 
je dopočten sklon hladiny mezi zvolenými příčnými profily a za 
předpokladu znalosti typu příčného profilu (v současnosti jsou 
uvažovány tři základní typy – obdélník, lichoběžník, parabola) 
a stanoveného průtoku je pomocí Chézyho rovnice dopočtena 
hloubka koryta.

V daném příspěvku jsou prezentovány výsledky z vývoje dvou 
softwarových nástrojů, které slouží pro přípravu výpočetní tratě 
do hydrodynamických modelů (CroSolver a CroSolver for ArcGIS) 
a prezentovány dílčí výsledky.

1  Úvod
Pro simulaci hydraulických jevů se využívají hydrodynamické mo-

dely, které jsou schopny na základě schematizace reálného prostředí 
a  rovnic popsat a  znázornit proudění vody. Podle schematizace 
reálného prostředí můžeme hydrodynamické modely dělit podle 
různých kritérií. Jedním z nich je dimenze modelu, kde rozlišujeme 
modely jednorozměrné (1D), dvourozměrné (2D) a  popř. jejich 
kombinaci (1D/2D).

Stěžejním faktorem pro tvorbu hydrodynamických modelů jsou 
vstupní data pro vytvoření výpočetní geometrie vodního toku (Ernst 
et al., 2010). Požadavky na vstupní data se liší s ohledem na použitý 
hydrodynamický model. Jednorozměrné (1D) hydrodynamické mo-
dely se vyznačují nižšími požadavky na vstupní data, kdy výpočetní 
trať je tvořena příčnými profily koryta, naproti tomu u dvourozměr-
ných (2D) hydrodynamických modelů je nutné sestavit pro celé řeše-
né území digitální model reliéfu. Alternativou k uváděným modelům 
jsou kvazi-2D modelovací přístupy, které jsou kombinací výpočetních 
přístupů 1D či 2D (Lindenschmidt, 2008). Skutečná komplikovaná 
prostorová geometrie se zde uměle rozdělí na části a schematizuje 
se větevnou či okruhovou sítí složenou z několika dílčích modelů, 
např. koryto a inundace (Valentová et al., 2010; Valenta, 2005).

Geodetické zaměření koryta a inundace vodních toků bývá časově 
i finančně nejnáročnějším způsobem pro zajištění informací o geo-
metrii vodních toků s ohledem na velikost zaměřeného bodového 
pole (Bharat and Mason, 2001). Cobby et al. (2001) navíc uvádí, že 
vstupní data pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku jsou 
jedním z nejdůležitějších podkladů pro hydrodynamické modely.
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Pro tvorbu hydrodynamických modelů a následné vyhodnocení 
výsledků simulací i pro zpracování navazujících rizikových analýz jsou 
používány tři základní způsoby pořízení výškopisných dat:
•	 geodetické zaměření příčných profilů (koryto + inundace),
•	 letecké laserové skenování,
•	 fotogrammetrie.

Při geodetickém zaměření koryta a inundace se obecně maximální 
vzdálenosti mezi jednotlivými příčnými profily pohybují v rozsahu od 
několika desítek metrů až po stovky metrů s ohledem na variabilitu 
tvaru říčního koryta. Jak uvádí Drbal aj. (2009), standardní vzdále-
nost příčných profilů v intravilánu se pohybuje v intervalu od 50 m 
až do 100 m a 200 až 400 m v extravilánu. Důležitou podmínkou 
při prováděném zaměření je, aby zaměřením byla co nejvýstižněji 
zachycena prostorová variabilita vodního toku a přilehlé inundace 
a byly zachyceny všechny významné změny v geometrii koryta, tj. 
změny příčného průřezu koryta, změny podélného sklonu apod. 
(Ramsankaran et al., 2010; Novák et al., 2011).

Letecká fotogrammetrie se používá pro sběr polohopisných 
a výškopisných dat ve velkých a středních měřítkách s dostatečnou 
přesností a s výrazně nižšími náklady než při použití geodetických 
metod. Obvyklá forma digitálního modelu reliéfu (DMR) je v případě 
letecké fotogrammetrie tvořena základní vrstvou 3D bodů, která je 
doplněna vyhodnocením významných terénních hran v podobě 3D 
linií (Merwade et al., 2008). Maximální krok rastru bodů by neměl 
překročit hodnotu 25 metrů (optimální hodnota činí 10 až 15 m), 
vyhodnoceny musí být veškeré terénní hrany a  lomy, jejichž rela-
tivní výška je větší než 25 cm. Požadovaná přesnost je definována 
maximální polohovou odchylkou 0,5 m a střední výškovou chybou 
0,11 m. Nízká časová náročnost oproti standardnímu geodetickému 
měření umožňuje častější opakování, a tím i udržování aktuálnosti 
dat (Metodický pokyn, 28181/2005-16000).

Třetí způsob sběru prostorových dat pro tvorbu výpočetní geo-
metrie vodních toků do hydrodynamických modelů představuje 
letecké laserové skenování, které definuje Dolanský (2004) jako jednu 
z  nejmodernějších technologií pro pořizování prostorových geo-
grafických dat. Ačkoliv je letecké laserové skenování velmi mladou 
technologií sloužící k mapování zemského povrchu a k tvorbě DMR 
nebo digitálních modelů povrchu (dále DMP), nachází své uplatnění 
v mnoha praktických disciplínách (Cobby et al., 2001; Guenther et al., 
2000; Flood and Gutelius, 1997; Maas and Vosselmann, 1999; Elberink 
and Maas, 2000). Již Ritchie (1996) ukázal na významné postavení 
leteckého laserového skenování při sběru údajů potřebných pro 
hydrologické studie, což potvrzují i výsledky dalších autorů (Cobby 
et al., 2003; Merwade et al., 2008; Cook and Merwade, 2009).

Letecké laserové skenování je vyvinuto pro rychlé a  operativní 
mapování rozsáhlých území, kde standardní metody (tachymetrie, 
GPS, fotogrammetrie) již nestačí (Dolanský, 2004).

Pokud je základem DMR letecké laserové skenování, je obvyklým 
výstupem mračno 3D bodů o vysoké hustotě. Dolanský (2004) uvádí, 
že značná hustota eliminuje nutnost samostatného vyhodnocení 
terénních lomů a hran, krok rastru však musí být dostatečně jemný. 
Z hlediska vystižení významných terénních 
tvarů (koryta, násypy komunikací apod.) 
numerickým modelem musí být krok rastru 
maximálně 2 až 3 metry.

Samotná metoda LLS je založena na 
principu odrazu laserových paprsků, které 
interpretují obraz měřených objektů lase-
rovému paprsku. Na základě tohoto paprsku 
vyslaného k zemskému povrchu je změřena 
vzdálenost, kterou urazí směrem k povrchu 
měřeného území nebo objektu. GPS ve 
spolupráci s  inerciální navigací určí směr 
paprsku. Zpracováním těchto parametrů 
dojde k výpočtu polohy daného bodu (Šíma, 
2009). Dílčím výstupem laserového skeno-
vání je soubor 3D souřadnic odražených 
bodů – takzvané mračno bodů. Na základě 
dalších informací o odraženém bodu – např. 
intenzitě odrazu – může být provedena tzv. 
klasifikace. Takto získané mračno bodu je 

možné reklasifikovat do tří základních skupin – terén, vegetace, zá-
stavba. Vedlejšími kategoriemi vzniklými reklasifikací mračna bodů 
jsou ještě chyby a mosty. 

Technologie LLS umožňuje sběr výškopisných dat, vyznačující se 
rychlostí měření ve vazbě na množství měřených dat a informací. Ve 
spojení s poměrně vysokým stupněm automatizace jejich zpraco-
vání při vytváření digitálního modelu terénu a povrchu představuje 
jednu z  nejefektivnějších metod pro získávání prostorových dat 
(Dušánek, 2008).

V současné době probíhá v České republice (ČR) nové výškopisné 
mapování metodou LLS, která navazuje na současné výškopisné 
databáze, jež jsou v určitých územních typech již zastaralé a přes-
ností a kvalitou negativně ovlivňují kvalitu státních mapových děl 
i digitálních geografických databází ČR (Brázdil, 2009). Cílem je ve 
spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK), 
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany zajistit kvalitní 
geografickou datovou infrastrukturu, jednotnou a standardizovanou 
pro celé území ČR.

Dušánek (2010) definuje plánované produkty z  tvorby nového 
výškopisu ČR, které vzniknou po zpracování dat v různých časových 
obdobích a budou jimi digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) 
ve formě mříže 5 x 5 m, digitální model reliéfu 5. generace (DMR 
5G) ve formě nepravidelné sítě bodů (TIN), digitální model povrchu 
1. generace (DMP 1G) ve formě nepravidelné sítě bodů (TIN).

Základní parametry leteckého laserového skenování vycházejí 
z rozměrů skenovaných bloků, které jsou až 10 x 30 km v závislosti na 
vertikální členitosti území. Podle převládající nadmořské výšky území 
jsou jednotlivé bloky skenovány z  letových hladin 1 800 m n. m., 
2 100 m n. m. a 2 400 m n. m. Základní parametry letů podle Brázdila 
(2009) jsou zřejmé z obr. 1 a jsou uvedeny v tabulce 1.

K ověření a definování charakteristik přesnosti a kvality dat DMR 4G 
a DMR 5G byly využity tři sady kontrolních dat (Brázdil et al., 2012a, b) :

Obr.1. Parametry leteckého laserového skenování
Fig. 1. Parameters of aerial laser scanning

Parametr   Hodnoty  

Nadmořská výška letu (letová hladina) (H) 1 800 m  2 100 m  2 400 m

Střední výška letu nad terénem (h) 1 500 m 1 500 m 1 250 m

Minimální nadmořská výška skenovaného území (H3) 100 m 400 m 700 m

Střední nadmořská výška skenovaného území (H2) 300 m 600 m 1 150 m

Maximální nadmořská výška skenovaného území (H1) 500 m 800 m 1 600 m

Vzdálenost letových drah (a) 833 m 833 m 769 m

Překryt skenování (q) 45–59 % 45–59 % 30–64 %

Maximální vychýlení paprsku (Θmax) 30 ° 30 ° 30 °

Minimální délka paprsku v nadiru (h1) 1 300 m  1 300 m 800 m

Maximální délka paprsku v nadiru (h3) 1 700 m 1 700 m 1 700 m

Minimální radiální vzdálenost (r1) 750,5 m 750,5 m 462 m

Maximální radiální vzdálenost (r3) 981,5 m 981,5 m 981,5 m

Maximální délka paprsku na okraji skenování (d3) 1 963 m 1 963 m 1 963 m

Tabulka 1. Parametry leteckého laserového skenování
Table 1. Parameters of aerial laser scanning
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•	 soubory kontrolních bodů na komparač-
ních základnách,

•	 výšky vybraných bodů základního geo-
detického bodového pole (trigonomet-
rických a zhušťovacích bodů),

•	 kontrolní geodetická měření realizovaná 
lokálně pro ověření přesnosti DMR 4G.
Nejprůkaznější se ukázala metoda ověření 

přesnosti kontrolním měřením v  terénu, 
kdy bylo alespoň na menších vzorcích dat 
snahou dokumentovat přesnost interpolace 
výšky bodu z  DMR 4G (DMR 5G) v  terénu 
s  různým vegetačním krytem, zástavbou 
nebo častým výskytem terénních tvarů 
s  hranami v  území přetvořeném lidskou 
činností. Pro každý geodeticky zaměřený 
bod o souřadnicích x, y, HGEO (S-JTSK, Bpv) 
byla bilineární interpolací vypočítána odpo-
vídající výška H4G z DMR 4G a výškový rozdíl.

ΔH = H4G – HGEO, respektive ΔH = H5G – HGEO

Statistickým zpracováním byly stanoveny 
parametry přesnosti DMR 4G (DMR 5G) ve 
výše uvedených kategoriích povrchu a půd-
ního krytu (tabulka 2, tabulka 3).

Dosavadní ověřovací zkoušky parametrů 
přesnosti potvrzují, že deklarované úplné 
střední chyby výšky mírně generalizovaného modelu reliéfu – DMR 
5G (0,18 m v terénu bez souvislé vegetace a zástavby a 0,3 m v teré-
nech pokrytých hustou vegetací) a generalizovaného modelu reliéfu 
– DMR 4G (0,30 m v terénu bez souvislé vegetace a zástavby a 1 m 
v terénech pokrytých hustou vegetací) jsou dosaženy.

Data získaná metodou LLS jsou v oblasti vodního hospodářství 
průběžně testována při mapování rozvodnic povodí vodních toků, 
pro zpřesnění poloh os vodních toků (Uhlířová a Zbořil, 2009), tvorbě 
geometrie vodních toků (Roub et al., 2012a, b; Novák et al., 2011), při 
tvorbě map povodňových rizik (Pavlíčková et al., 2012). 

Program kvantitativního monitoringu povrchových vod (PV) 
představuje v metodě syntézy dat LLS s hydrologickým měřením 
nezastupitelnou úlohu. Samotný program kvantitativního monito-
ringu zahrnuje monitoring vodních toků a vybraných vodních útvarů 
stojatých vod, přičemž z hlediska uplatnění při tvorbě geometrie 
vodních toků je významný monitoring vodních toků. Vodoměrné 
stanice kvantitativního monitoringu, které jsou umístěny v hlásných 
profilech povodňové služby, slouží zároveň pro ochranu před po-
vodněmi. Některé vodoměrné stanice slouží zároveň pro provozní 
potřeby správců vodních toků a operativní řízení soustav vodních 
děl. Tyto stanice jsou zpravidla vybaveny zařízením pro dálkový 
přenos měřených údajů. 

Rozsah monitorovacích sítí PV tekoucích je výsledkem dlouhého 
vývoje. Převážná část monitorovací sítě PV je sledována od třicátých 
let minulého století. Monitorovací síť byla několikrát optimalizována 
a její současná struktura je výsledkem kompromisu mezi potřebami 
a finančními zdroji na její provozování. Všechny změny ve struktuře 
monitorovací sítě byly dělány s  ohledem na minimální narušení 
kontinuity a homogenity pozorování, aby byla uchována možnost 
hodnocení dlouhodobého režimu.

V současnosti je na území ČR v provozu cca 494 stanic s hydrolo-
gickým měřením na významných vodních 
tocích. Rozmístění objektů kvantitativního 
monitoringu vodních toků v ČR je uvedeno 
v tabulce 4.

Uvažovaný přístup alternuje možnost 
syntézy dat LLS s daty z kvantitativního mo-
nitoringu pro tvorbu schematizace vodního 
toku pro hydrodynamický model. Technické 
řešení originálním způsobem kombinuje 
informace o hodnotě stanovených průtoků 
v době pořizování výškopisných dat meto-
dou LLS se samotnými daty LLS. 

Kategorie povrchu a půdního krytu Systematická 
chyba [m]

Úplná střední 
chyba [m]

Maximální  
chyba [m]

terénní hrany (např. u cest, silnic a železnic)  -0,25  0,34 0,77
zpevněné plochy  0,01 0,07 0,26
orná půda  0,01 0,13 0,66
louky a pastviny  0,09 0,18 0,85
křoviny, stromořadí a lesy  0,02 0,13 0,85

Tabulka 2. Charakteristiky přesnosti DMR 4G na různém povrchu a půdním krytu (Brázdil et 
al., 2012a)
Table 2. Characteristics of DMR (Digital Model of Relief ) 4G accuracy on different surfaces 
and soil covers (Brázdil et al., 2012a) 

Kategorie povrchu a půdního krytu Systematická 
chyba [m]

Úplná střední 
chyba [m]

Maximální  
chyba [m]

terénní hrany (např. u cest, silnic a železnic)  -0,11  0,18 0,66
zpevněné plochy  0,09 0,13 0,37
orná půda  0,07 0,14 56
louky a pastviny  0,03 0,21 0,42
křoviny, stromořadí a lesy  0,06 0,13 0,46

Tabulka 3. Charakteristiky přesnosti DMR 5G na různém povrchu a půdním krytu (Brázdil 
et al., 2012b)
Table 3. Characteristics of DMR 5G accuracy on different surfaces and soil covers (Brázdil et 
al., 2012b)

Povodí Počet stanic měřících 
vodní hladinu

Počet stanic měřících 
průtok

Horní a střední Labe 112 112
Horní Vltava 47 47
Berounka 40 40
Dolní Vltava 40 39
Ohře a dolní Labe 49 49
Odra 61 61
Morava 75 75
Dyje 70 69
Celkem 494 492

Tabulka 4. Monitorovací síť povrchových vod
Table 4. Monitoring network of surface waters

IDVT (CEVT), TOK_ID Název toku Úsek Délka 
(km) ř. km od–do

1010001, 120020000100 Otava Bohuslavec–Písek 7,049 20,343–27,392
1010002, 133060000100 Úslava Srby–Novotníky 13,024 49,420–62,444
1010001, 131080000100 Radbuza Bělá nad Radbuzou 5,948 8,890–14,838
1010002, 133060000100 Úslava Blovice 7,319 34,330–41,649
1010002, 132140000100 Úhlava Nýrsko 6,42 79,867–86,287
1010002, 132140000100 Úhlava Dolní Lukavice–Přeštice–Lužany 9,253 26,000–35,253

Tabulka 5. Charakteristiky pilotních úseků vodních toků
Table 5. Characteristics of the pilot sections of watercourses

2  Pilotní území
Pro potřeby zobecnění a  možnosti širšího uplatnění metody 

syntézy dat hydrologického měření s daty z nového výškopisného 
mapování ČR při přípravě vstupního DMR (příčných profilů) pro 
potřeby hydrodynamických modelů (1D, 2D) byly vybrány lokality 
v Plzeňském kraji, které jsou specifikovány v tabulce 5 a na obr. 2.

Výběr pilotních úseků vodních toků předurčoval stanovený har-
monogram Českého úřadu zeměměřického a  katastrálního jako 
garanta Projektu zpracování nového výškopisu metodou leteckého 
laserového skenování.

Druhým aspektem pro výběr pilotních území bylo zohlednění 
variability říční sítě, které vycházelo jak z hydrologických ukazatelů, 
tj. průtokových charakteristik vodního toku, tak z hlediska antropo-
genní upravenosti vodních toků (Langhammer, 2003; Maidment, 
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1993), a  to i přesto, že ve většině případů přímá statistická vazba 
mezi úpravami toků a extremitou povodně je obtížně průkazná.

3  Vývoj programu CroSolver a CroSolver for ArcGIS
CroSolver

Program CroSolver (Cross-section Solver) je program určený pro 
výpočet průtočných profilů vodního toku. Program pracuje s daty zís-
kanými pomocí leteckého laserového skenování. Výstupy programu 
jsou textové soubory s nově vypočtenými souřadnicemi bodů celého 
koryta toku. Tyto výstupy mohou být dále použity v GIS aplikacích 
nebo hydraulických modelech.

Program CroSolver byl vytvořen jako knihovna funkcí pro progra-
movací jazyk R (R Development Core Team, 2009). Funkce CroSolveru 
je možné používat bud‘ přímo v R (offline), nebo přes online aplikaci 
ve webovém prohlížeči. Online aplikace pro CroSolver byla vytvořena 
pomocí R balíčku Shiny (RStudio, 2013). 

Metodický přístup výpočtu je obdobný jako u druhého softwa-
rového produktu CroSolver for ArcGIS, kde je detailně specifikován.
CroSolver for ArcGIS

Nástroj CroSolver_ToolBox (Cross-section Solver ToolBox) pro pří-
pravu geometrických dat na podkladě syntézy dat hydrologického 
měření s daty leteckého laserového skenování byl vytvořen jako ná-
stroj ArcToolBox pro ArcGIS pomocí programovacího jazyku Python. 
Nástroj umožňuje preprocessing dat na základě osy vodního toku 
a bodů LLS. Výstupem jsou textové soubory obsahující vypočtené 
souřadnice veškerých bodů a hydraulických charakteristik příčných 
profilů a soubory ve formátu shapefile popisující oblast zahloube-
ného koryta (polygon), povinných spojnic příčných profilů, břehů, 
pat svahů a osy (polyline) a lomových bodů (point). Pro využívání 
nástroje postačuje mít nainstalován ArcGIS Desktop verze 10 a vyšší.

Nástroje jsou volně ke stažení na odkazu http://fzp.czu.cz/vy-
zkum/software.html. V případě CroSolver for ArcGIS jsou ve staže-
ných datech uloženy skripty v jazyce Python 
(koncovka „.py“), samotný ArcToolbox (kon-
covka „.tbx“), který se spouští z  prostředí 
ArcGIS, manuál k  nástroji a  vzorová data. 
Nástroj není potřeba instalovat, stačí jej buď 
spustit přímo z ArcCatalogu, nebo přidat do 
ArcToolBoxu. Nástroj CroSolver_ToolBox 
v sobě zahrnuje nejen výpočet zahloubení 
koryta vodního toku, ale i přípravu dat pro 
výpočet a  uložení výsledných dat do 3D 
shapefilů.
3.1  Vstupní data 
Osa vodního toku

Jedním ze vstupních dat pro přípravu 
výpočtu zahloubení je osa řešeného úseku 
vodního toku. Jedná se o shapefile formátu 
polyline. Důležité je její směřování proti 

Obr. 2. Pilotní úseky vodních toků
Fig. 2. Pilot sections of watercourses

Obr. 3. Zobrazení orienta-
ce směřování osy řešeného 
vodního toku
Fig. 3. Orientation of the 
concerned channel centre 
line direction

Obr. 4. Zobrazení vstupních a výstupních dat nástroje
Fig. 4. Illustration of the input and output data of the tool

Parametr nástroje Vstup/
Výstup Formát Popis

formátu Popis

Vstupní osa, směřování 
proti proudu (SHP) Vstup Shapefile .shp Shapefile osy vodního toku vedoucí proti 

směru proudění, tj. ve směru staničení.

Výstupní PF (TXT, 
format XrYrXlYl) Výstup Textový 

soubor .txt
Umístění a název textového souboru, do 

kterého se uloží souřadnice krajních bodů 
(levého a pravého břehu).

Složka výstupu PF 
(FOLDER) Výstup Složka Existující 

složka
Složka, do které budou uloženy příčné 

profily vytvořené na základě vstupních dat.
Vzdálenost PF po ose 
(m) Vstup Číslo Desetinné 

číslo
Vzdálenost mezi profily v ose vodního 

toku v metrech.

Šířka PF (m) Vstup Číslo Desetinné 
číslo Celková šířka příčného profilu v metrech.

Tabulka 6. Popis vstupních dat a formátů nástroje „PreProc_CreateStationLines_TXT_SHP“
Table 6. Description of input data and formats of the “PreProc_CreateStationLines_TXT_SHP” 
tool

proudu toku, tj. ve směru vzrůstajícího staničení (obr. 3). Osa defi-
nuje řešený úsek a trasování vodního toku.
Digitální model reliéfu 

Digitální model reliéfu (DMR) představuje zobrazení přirozeného 
nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním 
tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v síti bodů o souřadnicích X, Y, 
H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním 
systému Balt po vyrovnání (Bpv). Body vznikly z dat pořízených me-
todou leteckého laserového skenování výškopisu. Jako vstupní data 
je použit textový soubor s body DMR. Data DMR musí být v textovém 
formátu s koncovkou „.txt“ a daty řazenými v pořadí XYZ(H). Digitální 
model reliéfu je ve formě použitelné pro nástroj standardně dodáván. 
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3.2 Metodický postup 
V rámci preprocessingu jsou vytvářeny příčné profily podél osy 

vodního toku. Potřebné parametry pro zadání jsou vzdálenost mezi 
profily a šířka profilů. Vzdálenost mezi profily má vliv na podrobnost 
výsledků. U vodních toků s větším množstvím změn trasování či po-
délného sklonu se doporučuje volit vzdálenost spíš menší. Zároveň 
velká hustota profilů zvyšuje výpočetní čas. Koryto vodního toku je 
zahlubováno na základě hydrologického měření v době pořizování 
LLS, proto je nutné znát parametry popisující koryto vodního toku 
v době zaměření LLS. Nejedná se jen o průtok, ale i charakteristiku 
koryta vodního toku. Parametry jsou průtok, drsnostní součinitel 
koryta, sklony svahů, vzdálenost vyhlazení hladiny a výběr metody 
zahloubení. 

Nástroj je možno přidat do ArcToolboxu jako balíček nástrojů, 
odkud může být spuštěn z  produktů ESRI  ArcCatalog, ArcScen či 
ArcMap. Nebo je možno spouštět nástroj rovnou z  ArcCatalogu. 
Jednotlivé nástroje CroSolver umístěné v  ArcToolBoxu spouštějí 
skripty napsané v jazyce Python.

Obr. 5. Zobrazení vstupních a výstupních dat nástroje s funkcí vyhle-
dání nejnižšího bodu DMR a vrácení na kolmici k příčnému profilu
Fig. 5. Illustration of the input and output data of the tool with the 
function of searching the lowest DMR point and returning to the 
cross-profile perpendicular

Parametr nástroje Vstup/
Výstup Formát Popis

formátu Popis

Výběr vstupního parametru (TXT/SHP) Vstup Výběr ze 
seznamu Výběr formátu vstupního souboru z rozevíracího seznamu (TXT/SHP).

Vstupní soubor neupravených PF (TXT, 
format XrYrXlYl) Vstup Textový 

soubor .txt Podmíněno výběrem vstupu TXT.

Vstupní soubor upravených PF (SHP) Vstup Shapefile Podmíněno výběrem vstupu SHP.
Výběr typu vstupu DMR (DMR celek/
DMR dle břehu RB LB) Vstup Výběr ze 

seznamu
Výběr druhu vstupních dat DMR z rozevíracího seznamu. Výběr jednoho 

souboru s daty DMR, nebo data DMR pro každý břeh zvlášť.

Vstupní soubor DMR (TXT, format XYZ) Vstup Textový 
soubor .txt Podmíněno výběrem vstupu DMR_celek. Textový soubor s body DMR 

obsahující informace XYZ.
Vstupní soubor DMR pravý břeh RB 
(TXT, format XYZ) Vstup Textový 

soubor .txt Podmíněno výběrem vstupu DMR_dle_brehu. Textový soubor s body DMR 
obsahující informace XYZ pravého břehu.

Vstupní soubor DMR levý břeh LB (TXT, 
format XYZ) Vstup Textový 

soubor .txt Podmíněno výběrem vstupu DMR_dle_brehu. Textový soubor s body DMR 
obsahující informace XYZ levého břehu.

Výstupní PF 3D, s odečtením polohy a 
výšky z DMR (TXT, format XrYrZrXlYlZl) Výstup Textový 

soubor .txt Výstupní textový soubor se souřadnicemi a výškami levého a pravého břehu.

Poloměr hledání nejnižšího bodu (m) Vstup Číslo Desetinné 
číslo Poloměr hledání nejnižšího bodu z podkladu DMR.

Tabulka 7. Popis vstupních dat a formátů nástroje „PreProc_PF_DMR_2Dto3D“
Table 7. Description of input data and formats of the “PreProc_PF_DMR_2Dto3D” tool

3.2.1 PreProc_CreateStationLines_TXT_SHP
První nástroj vytvoří na základě osy, vzdálenosti mezi profily a šířky 

profilů body levého a pravého konce profilu ve formátu .TXT a linii 
mezi těmito body ve formátu .SHP (Polyline) (obr. 4, tabulka 6). Tyto 
body slouží k následnému hledání bodů LLS.
3.2.2 PreProc_PF_DMR_2Dto3D

Druhý nástroj připraví vytvořené příčné profily pro výpočet za-
hloubení. Vytvořené příčné profily jsou pouze dvourozměrné. Krajní 
body příčných profilů mají charakterizovat styk hladiny a  břehu 
koryta. Z  tohoto důvodu vychází smysl nástroje preprocessingu. 
Jelikož hledáme bod, který je co nejblíže hladině, tak pro něj platí, 
že má nejnižší výšku. Proto se do nástroje zadává poloměr hledání 
takového bodu. Nástroj v oblasti hledání nalezne nejnižší bod a vrátí 
jeho výšku a polohu na kolmici k příčnému profilu. Takto získaný bod 
charakterizuje bod na svahu břehu u hladiny.

Volba poloměru hledání musí být taková, aby se nestalo, že bude 
vybrán bod z  opačného břehu. Může se tak právě dít u  malých 
vodních toků, kde je šířka v hladině velmi malá. Z tohoto důvodu je 
v nástroji přidána možnost načtení buď bodů DMR jako celek, nebo 
bodů DMR dle břehů (PB/LB).

Pro výběr vstupního souboru popisujícího příčný profil jsou dvě 
možnosti, textový soubor a shapefile. Druhá možnost je k dispozici 
zejména pro případy, že se na řešeném úseku v určitých místech 
mění lokálně např. šířka koryta. Shapefile příčných profilů je možno 
upravit před pokračováním práce s nástrojem zahlubování koryta 
tak, aby příčné profily přibližně odpovídaly šířce koryta v hladině. 
U shapefilu se však nesmí přikreslovat nové profily nebo měnit jejich 
posloupnost (obr. 5, tabulka 7).
3.2.3 CroSolver_3_Computation

Výpočet zahloubení koryta vodního toku je založen na připrave-
ných datech z preprocessingu a charakteristikách koryta vodního 
toku. Výpočet je proveden pro ustálené rovnoměrné proudění s vy-
užitím rovnice kontinuity a Chézyho rovnice s výpočtem Chézyho 
rychlostního součinitele podle Manninga. 

 (3.1)

 (3.2)

 (3.3)

 (3.4)

kde: Q průtok (m3.s-1)
 S plocha průtočného  

 průřezu (m2)
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 v střední průřezová rychlost  
 proudění (m.s-1)

 C Chézyho rychlostní  
 součinitel (m0.5.s-1)

 i sklon hladiny (-)
 R hydraulický poloměr (m)
 n Manningův drsnostní  

 součinitel (-)
Samotný výpočet má na výběr dvě metody 

zahloubení a volitelný parametr pro určení 
sklonu hladiny. Sklon hladiny je počítán mezi 
sousedícími příčnými profily, kdy je vždy 
vybrána nižší úroveň z  levého a  pravého 
břehu (styk svahu a hladiny). Směr výpočtu 
je ve směru proudění. V případě, že by mezi 
dvěma příčnými profily byl sklon opačný, tj. 
vzrůstající ve směru proudění, je příčný profil 
pro výpočet úrovně hladiny přeskočen a ná-
sledně zpětně dopočten interpolací. V přípa-
dě velkého počtu příčných profilů se může 
stát, že bude sklon hladiny velice proměnlivý 
a  podélný sklon hladiny bude připomínat 
vodní tok s velkým počtem vodních stupňů, 
i když je ve skutečnosti sklon v celém úseku 
konstantní, popř. pozvolně se měnící. V  ta-
kovém případě je možno určovat minimální 
vzdálenost, pro kterou bude sklon hladiny 
dopočítáván. Pro přehlednost je na  obr. 6 
zobrazeno několik zvolených vzdáleností na 
vykresleném podélném profilu.

Výpočet zahloubení je volitelný ve dvou 
metodách z několika důvodů. Pro výpočet 
je důležitá úroveň hladiny a  šířka koryta 
v hladině. Jelikož je úroveň levého a pravého 
břehu (teoretický styk břehu a hladiny) roz-
dílná, případně je úroveň hladiny dopočtená, 
dochází tak k  nutnosti zahloubení úrovně 
u jednoho či obou bodů oproti původním 
úrovním břehů. Při první metodě (metoda 
zahloubení kolmo) je zahloubení provedeno 
kolmo a polohové umístění nově vzniklých 
břehů a šířky v hladině se nemění. V druhé 
metodě (metoda zahloubení dle sklonu) je 
zahloubení k výchozí hladině provedeno na 
základě sklonů břehů koryta. Zahloubením 
hladiny se změní souřadnice břehů, a  tím 
i  šířka v  hladině. Porovnání metod je zná-
zorněno na obr. 7.

Pro případ, kdy dojde k záporné šířce ve 
dně při hledání průtočné plochy, je nastave-
na změna příčného sklonu svahů na dvoj-
násobek zadané hodnoty. Pokud i  nadále 
vychází záporná hodnota, výsledné licho-
běžníkové koryto má sklony svahů 1 000 : 1.

Výsledky
Výsledek nástroje zahloubení je v podobě 

textového souboru a shapefilů. Textový sou-
bor obsahuje souřadnice všech dopočítaných 
poloh a výšek bodů a hydraulické charakteris-
tiky v příčných profilech. Výsledné shapefily 
jsou ve třech geometriích – body, polyline, 
polygon. Body jsou ve všech lomových bo-
dech příčných profilů. Polyline tvoří povinné 
spojnice mezi body a vytvářejí kresbu příčných 
profilů, osy dna koryta, pat svahů a břehů (obr. 
8, 9). Polygon vytváří obalovou křivku zahlou-
beného koryta. Body a linie obsahují atributy 
o  typu (Breh_pravy, Breh_levy, Pata_prava, 
Pata_leva, Osa, PF) a staničení, které může 
posloužit jako identifikátor pro spárování 
záznamu shapefilu a textového výstupu.

Obr. 6. Znázornění volitelné minimální vzdálenosti při výpočtu hladiny
Fig. 6. Illustration of the optional minimum distance in water level calculation

Obr. 7. Porovnání dvou metod výpočtu zahloubení (zobrazeno na příčném řezu)
Fig. 7. Comparison of the two methods of recess calculation (illustrated on cross-section)

Parametr nástroje Vstup/
Výstup Formát Popis

formátu Popis

Vstupní soubor (TXT, 
format XrYrZrXlYlZl) Vstup Textový 

soubor .txt Textový soubor s body břehů obsahující 
informace XYZ pro levý a pravý břeh.

Výstupní soubor 
(TXT) Výstup Textový 

soubor .txt
Umístění a název textového souboru, 
do kterého se uloží výsledné hodnoty 

souřadnic a hydraulických charakteristik.
Složka uložení 
výstupních shapefilů 
(FOLDER)

Výstup Složka Existující 
složka

Složka, do které budou uloženy výsledné 
soubory shapefile.

Metoda výpočtu 
zahloubení (kolmo/
dle sklonu)

Vstup Výběr ze 
seznamu

Výběr metody výpočtu zahloubení 
z rozevíracího seznamu (kolmo/dle 

sklonu).

Průtok (m3.s-1) Vstup Číslo Desetinné 
číslo (m3.s-1) Hodnota průtoku v době pořízení LLS.

Drsnostní součinitel 
podle Manninga Vstup Číslo Desetinné 

číslo
Manningův drsnostní součinitel koryta 

vodního toku v zájmovém úseku.

Sklon svahu příčného 
profilu (m/m) Vstup Číslo

Desetinné 
číslo 

(bezrozměrné 
číslo)

Příčný sklon svahů lichoběžníkového 
koryta v bezrozměrném čísle.

Minimální vzdálenost 
pro výpočet hladiny 
(m)

Výstup Číslo Desetinné 
číslo (metry)

Minimální vzdálenost pro výpočet 
úrovně a sklonu hladiny. Výchozí 

hodnota 0.

Tabulka 8. Popis vstupních dat a formátů nástroje „Computation“
Table 8. Description of input data and formats of the “Computation” tool
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Diskuse
Uvažované metodické postupy přípravy vstupního DMR (příč-

ných profilů) pro potřeby hydrodynamických modelů (1D, 2D) při 
modelování povodňových scénářů, implementované do vývoje 
softwarových nástrojů CroSolver a  CroSolver for ArcGIS, vyžadují 
objektivní posouzení nejistot, které jsou s danými přístupy spojeny. 

Jedná se i o základní myšlenku využití kvantitativního monitoringu 
pro zahlubování DMR z dat LLS. Eliminace dané nejistoty je zajištěna 
vysokou četností monitorovacích stanic Českého hydrometeorologic-
kého ústavu a podniků Povodí. Monitorovací síť poskytuje s ohledem 
na lokalizaci jednotlivých vodoměrných stanic především na význam-
ných vodních tocích vhodný potenciál pro samotné využití při konečné 
tvorbě DMR, a to právě na významných vodních tocích. V otázce drob-
ných vodních toků je předpokládáno využití hydrologické analogie, 
která je předmětem navazujících analýz (otázkou ovšem je, zda by 
byla výrazná chyba určení stanoveného průtoku v době skenování 
např. z 5 m3 na 7 m3 v situaci, kdy N-letý průtok Q100 je 357 m3). Zda 
je ještě nutné určovat průtok v době skenování a provádět zahlubo-
vání, či nikoliv, je nutné zohlednit deklarovanou přesností dat z LLS, 
které mohou být využity samostatně v případě malých vodních toků 
s průtokem vody o malé hloubce, kde již nebude nutná kombinace 
s geodetickým zaměřením, či kombinovat data z LLS s hydrologickými 
měřeními průtoků. V daném případě totiž dojde k odrazu laserového 
paprsku od samotného dna koryta, respektive při tvorbě vstupního 
DMR bude zaznamenaná úroveň břehu oproti dnu představovat tak 
nízkou hodnotu, že bude pro samotnou modelaci zanedbatelná. Další 
otázkou však stále zůstává, jak vhodně provést selekci a zahrnout vodní 
tok do kategorie, kdy je nutné provést zahloubení, či do kategorie, kdy 
stačí využít samotných dat LLS. 

Hrádek a Sobota (1999) uvádějí, že státní monitorovací síť povr-
chových vod je tvořena vodoměrnými stanicemi situovanými pře-
vážně na významných vodních tocích. V podmínkách ČR zaujímají 
významné vodní toky 22 % celkové délky hydrografické sítě. Přestože 
tak větší část hydrografické sítě ČR (78 % celkové délky) představují 
drobné vodní toky, jsou pro ně jen výjimečně k dispozici soustavná 
hydrologická pozorování. Tato skutečnost není ovšem s ohledem na 
možnost uplatnění hypotézy o syntéze dat LLS s daty z hydrologic-
kého měření pro tvorbu výpočetní geometrie limitující, poněvadž 
struktura této sítě pokrývá významné vodní toky a  jejich povodí 
tak, aby za pomoci hydrologické analogie (Plate, 2002; Giannoni 
et al., 2003; Fowler, 2005) umožňovala zpracování hydrologických 
charakteristik pro libovolné místo v říční síti.

Ve vazbě na vysokou objemovou kapacitu dat se jako řešení nabízí 
vhodně redukovat použitý TIN a to tak, aby nedošlo ke snížení ob-
jemu dat na úkor zaznamenaného detailu morfologie terénu, a tím 
i ke snížení přesnosti a jistoty povodňových modelů.

Odvození sklonu a šířky hladiny vychází ze záznamu laserového 
skenování, zde je v případě poslední 5. generace digitálního modelu 
reliéfu standardní odchylka H-souřadnice 0,18 m. Shodná i  vyšší 
odchylka je však standardně užívána i  při zpracování výškopisu 
v  inundaci, kde je tento podklad v  hydrodynamických modelech 
běžně využíván. Navíc při verifikaci vygenerovaných příčných 
profilů z podkladu připraveného na základě syntézy dat LLS s daty 
z hydrologického měření bylo dosahováno adekvátní shody, která 
je v příspěvku demonstrována. 

Rovněž s ohledem na případnou nejistotu v případě určení sklonu 
hladiny je nutné zohlednit skutečnost, že samotná nejistota se pohybu-
je řádově jinde s ohledem na scénáře, pro které je geometrie vytvářena.

Již v současnosti probíhá rozšíření volby přednastavených tvarů 
koryt o další podoby, které se budou více blížit přirozeným korytům. 
V  návrhu příspěvku je tato skutečnost nyní rovněž popsána a  je 
uvedeno, že pro potřeby uvedené studie je dosaženo požadované 
geometrie koryta vodního toku, jehož kapacita je shodná s hodnotou 
průtoku v přirozeném korytě.

Stanovení parametru m určujícího sklon svahů profilu (u  licho-
běžníkového profilu) vychází z  průběhu zaznamenaného profilu 
v bezprostřední blízkosti hladiny vody. Metodou LLS je zaznamenána 
část příčného profilu samotného koryta vodního toku, která slouží 
jako podklad pro určení parametru m.

Stanovení Manningova součinitele drsnosti n vycházelo ze znalosti 
drsnosti koryta na základě podrobného místního šetření, které je 

standardně prováděno i při tvorbě samotných hydrodynamických 
modelů. S ohledem na možný vliv Manningova drsnostního součini-
tele byla provedena citlivostní analýza vlivu drsnostního součinitele n 
na hodnotu stanoveného průtoku. Pro bližší definici vlivu drsnostní-
ho součinitele bylo provedeno další srovnání s ohledem na verifikaci 
s geodeticky zaměřenými příčnými profily, kdy ze získaných výsledků 
vyplývá, že metoda je dostatečně subtilní pro využití v praxi. 

Přesnost popsaného způsobu tvorby geometrie do hydrodynamic-
kého modelu je závislá na deklarované chybě výšky 0,18 m. S roz-
vojem technologií pro snímání zemského povrchu bude zákonitě 
docházet i ke snižování této uvedené chyby. Tím se bude automaticky 
zvyšovat i přesnost uvedeného způsobu tvorby geometrie a také 
možnosti širšího rozšíření v praxi. Dosavadní výsledky z prováděných 
analýz ovšem nasvědčují tomu, že deklarovaná chyba výšky 0,18 m 
bude dodržena (Brázdil et al., 2010).

Volba využití Chézyho rovnice pro daný případ byla cílená, v dalším 
studiu je plánována možnost alternovat řadu jiných metod, které jsou 
v současnosti k dispozici. Například pro proudění složenými profily 
probíhají neustále pokusy na vylepšení stávajících metod výpočtu 
používaných v jednorozměrných modelech, popř. zavádění metod 
nových. Variantou je i použití metod označovaných jako 1,5D nebo 
1D+ (jako je Lateral Distribution Method) či metody Divided Channel 
Method, Ackersova empirická metoda, James and Wark Method. 

Obr. 8. Ukázka bodů DMR (LLS) a povinných spojnic zahloubeného 
koryta (břehové linie, paty svahů, osa, příčné profily)
Fig. 8. Illustration of DMR points (ALS) and obligatory connecting 
lines of the recessed channel (riverbank lines, slope bases, stream 
centre line, cross-profiles)

Obr. 9. DMT ve formátu TIN se zapracovaným zahloubeným korytem
Fig. 9. Digital Model of Terrain (DMT) in the TIN format with the 
incorporated recessed channel
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Náročnost na vstupní data se přitom prakticky nemění, přičemž 
výpočetní náročnost stoupá jen minimálně. 

Rovněž je možné testovat po zobecnění základního principu zahr-
nutí výpočtu nerovnoměrného proudění v 1D schematizaci s ohle-
dem na omezenou platnost rovnoměrného proudění u přirozených 
koryt. Zde je však nutno připomenout, že subjektivní hodnocení 
zpracovatele v podobě například odhadu charakteru proudění je 
dalším zdrojem nejistoty hydraulického výpočtu.

Při existenci objektů na vodních tocích v podobě mostků, propust-
ků, jezů, stupňů, skluzů atd. jsou přítomné objekty komplikací, která 
je v současnosti řešena. Přítomnost objektů na toku ovšem nezname-
ná, že by byla metoda v případě jejich přítomnosti vždy automaticky 
nepoužitelná. V současnosti je tato problematika řešena v několika 
alternativách. Identifikace příčných překážek je možná na základě 
samotného využití dat LLS (Uhlířová a Zbořil, 2009) či na základě 
terénní rekognoskace. Navíc pro následnou tvorbu hydrodynamic-
kého modelu bude stejně nutné tyto objekty geodeticky zaměřit. 

Pro využití syntézy dat LLS s daty z hydrologického měření je však 
možné využít (a to s jistotou u pevných jezů, stupňů atd. či u pohyb-
livých jezů se znalostí základních výškových parametrů) identifikova-
ných objektů. Od objektu např. pevného jezu bude stanovena vzdutá 
hladina, tj. bude identifikována plocha jezové zdrže. V  rámci této 
plochy bude interpolačně dopočítán příčný profil koryta v úseku od 
jezu k prvnímu profilu, který není ovlivněn jezovou zdrží. Přestože ne-
bude zcela přesně vystižena reálná podoba příčného profilu vodního 
toku v daném úseku, nebude mít tato skutečnost vliv na samotnou 
tvorbu hydrodynamického modelu, poněvadž se v jezové zdrži jedná 
o „mrtvý“ prostor, který se nepodílí na transformaci povodňové vlny.

Závěr
Cílem příspěvku bylo popsat alternativní přístup přípravy vstup-

ních výškopisných podkladů pro hydrodynamické modely. Metoda 
je založena na syntéze dat leteckého laserového skenování s daty 
z hydrologického měření (informace o aktuálním průtoku v řešeném 
toku v době snímkování).

Pro kvantifikaci nejistot jednotlivých vstupních veličin byly zpra-
covány citlivostní analýzy deklarující vliv jednotlivých parametrů na 
spolehlivost určené hledané hloubky koryta. Výsledky dosažené ze 
zpracovaných citlivostních analýz pro uvedené vstupní veličiny vy-
povídají, že uváděná metoda je dosti subtilní pro aplikaci při povod-
ňových scénářích. Zpracování detailní citlivostní analýzy pro všechny 
vstupní veličiny bude předmětem dalšího řešení. V daném případě 
bylo pro verifikaci modelu využito samotných geodetických údajů.

Výhodou daného přístupu je, že popisovaná metoda pro automa-
tickou tvorbu geometrie vodních toků s využitím LLS v kombinaci 
s informací o aktuálním průtoku v daném toku je ve vazbě na využívání 
laserového skenování ve světě lehce aplikovatelná i za hranicemi ČR. 
Skenované rozsáhlé lokality např. v Bavorsku, Francii atd., kde skeno-
vání proběhlo s daleko vyšší hustotou bodů na m2, než je v současnosti 
realizováno pro celou ČR, dávají předpoklad, že metoda syntézy by se 
tak mohla stát významnou i s ohledem na světovou vědu.

Autoři si rovněž samozřejmě uvědomují, že přesnost popsaného 
způsobu tvorby geometrie do hydrodynamického modelu je závislá 
na deklarované chybě výšky 0,18 m. S  rozvojem technologií pro 
snímání zemského povrchu bude zákonitě docházet i ke snižování 
této chyby. Tím se bude automaticky zvyšovat i přesnost uvedeného 
způsobu tvorby geometrie a také možnosti širšího rozšíření v praxi.
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GIS for the preparation of a computer track for hydrodynamic 
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In the territory of the Czech Republic, flood situations rep
resent one of the most material threats of natural disasters. 
The significance of these threats grows due to the increasingly 
extreme character of weather observed in recent years. The fact 
follows from the geographical location of the Czech Republic on 
both continental and global scales. From the perspective of the 
elimination of potential risks and consequences of such events 
themselves, very important appear to be warnings provided 
by the forecasting flood service about the character and size of 
inundation areas for individual Nyear flood discharges and spe
cific flood scenarios. An adequate image of depths and flow rates 
in the longitudinal sections or cross sections of streams during 
a flood event can be obtained through hydrodynamic models. 
Thus, the information obtained from the hydrodynamic models 
has a privileged position in the protection of people’s lives and 
mitigation of damages on property.

Decisive for harvesting relevant outputs from the hydrody
namic models are input data. Since the cost of gaining relevant 
data on the morphology of streambed and adjacent inundation 
area is high, an approach is presented, which is based on the 
synthesis of data from hydrological measurements and aerial 
laser scanning data, which attempts at substituting the costly 
geodetic surveying of streambeds. The considered approach 
employs aerial laser scanning of the watercourse first, together 
with the determination of discharge achieved at the time of 
the aerial laser scanning (ALS). The ALS measurement does not 
make it possible to include the channel part under the stream 
water level; however, it allows establishing the water level posi
tion. Subsequently, waterlevel slope is calculated between the 
selected crossprofiles, and providing that the crossprofile type 
(three basic types considered at present include rectangle, tra
pezium and parabola) and the flow rate are known, the channel 
depth can be calculated by using Chézy’s equation.

The paper presents results from the development of two soft
ware tools, which serve for the preparation of a computer track 
for hydrodynamic models (CroSolver and CroSolver for ArcGIS) 
and some partial research results.

vybRAné nezákonné dRoGy 
v odpAdních vodách

Věra Očenášková, Danica Pospíchalová, Alena Svobodová, 
Petra Kolářová, Petr Tušil

Klíčová slova
epidemiologie odpadních vod – nezákonné drogy – metamfetamin – 
amfetamin – MDMA – kokain

Souhrn 
Hlavním cílem projektu „Stanovení nezákonných drog a jejich 

metabolitů v  komunálních odpadních vodách – nový nástroj 
pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice“ je zís
kat novou sadu objektivních dat o spotřebě nezákonných drog 
v České republice. V průběhu roku 2013 bylo analyzováno téměř 
1  000 vzorků surových odpadních vod v  11 lokalitách. Nezá
konné drogy byly nalezeny ve všech analyzovaných vzorcích. 
Koncentrace metamfetaminu v některých případech byly vyšší 
než 10 000 ng/l, nálezy amfetaminu se pohybovaly mezi 2 ng/l 
a 1 500 ng/l, MDMA – extáze byla nalezena v koncentracích v roz
mezí 0,1 až 534 ng/l. Nálezy benzoylekgoninu, hlavního metabo
litu kokainu, ze kterého se při výpočtech vychází, byly v intervalu 
0 až 850 ng/l. Projekt stále pokračuje, počet sledovaných lokalit 
byl rozšířen tak, aby byla pokryta celá Česká republika.

Úvod
Drogy provázejí lidstvo od nepaměti. Již v neolitické době byly na 

území Mezopotámie známy účinky makové šťávy, ve starém Egyptě 
(14. stol. př. n. l.) se z máku vyráběl božský lék na bolest. Jednou 
z nejstarších kulturních rostlin lidstva je konopí, které bylo využíváno 
jak k léčebným účelům, tak v duchovní sféře např. v Číně a Indii již 
před naším letopočtem. Účinky listů keře koky (obsahují kokain) znali 
jihoameričtí Indiáni již před 5 000 lety. 

K masovému rozšíření drog dochází až v 19. století, kdy se velmi 
intenzivně začíná rozvíjet chemický a farmaceutický průmysl, účinné 
látky byly z rostlin izolovány a vzápětí se začínají vyrábět i syntetickou 
cestou. Velmi často jsou nejprve součástí léčiv – např. heroin byl 
uveden na trh v roce 1898 firmou Bayer jako prostředek proti kašli 
a k uklidnění. Nový způsob aplikace drog přináší i vynález moderní 
injekční stříkačky v roce 1853.

To vše přináší nárůst drogových závislostí se všemi společenskými 
komplikacemi a dopady jak zdravotními, tak sociálními. Na přelomu 
19. a 20. století začínají probíhat mezinárodní jednání o narkotikách 
a  postupně vznikají v  jednotlivých zemích protidrogové zákony. 
Začátkem 20. století jsou také drogy rozděleny na legální (alkohol 
a nikotin) a na nelegální (např. kokain, heroin a konopí).

Konec 20. a začátek 21. století přinesl významný rozvoj analytic-
kých metod používaných v  chemii a  stále dokonalejší přístrojové 
vybavení umožňuje stanovovat nejrůznější sloučeniny i  při velmi 
nízkých koncentracích (subnanogramová množství) v jakékoliv mat-
rici. Tyto metody umožnily také identifikovat nelegální drogy a jejich 
hlavní metabolity vyloučené především močí do odpadních vod.
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Epidemiologie odpadních vod
Daughton a Ternes [1] v  roce 1999 a Daughton [2] v  roce 2001 

vyslovili hypotézu, že z výsledků sledování koncentrací nezákonných 
drog v komunálních odpadních vodách lze pomocí zpětného výpo-
čtu odhadovat spotřebu drog ve sledované oblasti. Touto hypotézou 
byl položen základ tzv. „sewage epidemiology“ – tedy epidemiologie 
odpadních vod – kterou poprvé v praxi použili Zuttato et al. [3] v zá-
jmové oblasti povodí řeky Pádu a některých jezer v Itálii a Švýcarsku. 
Výsledky ukázaly překvapivá zjištění a vedly k dalšímu vývoji postupů 
a výzkumu v této oblasti sledování spotřeby drog v populaci.

Nezákonné drogy a jejich metabolity se po vyloučení z organismu 
stávají součástí komunálních odpadních vod, dostávají se na ČOV, 
kde se některé z  nich odstraňují lépe, některé hůře. Jako součást 
vyčištěných odpadních vod vytékají do vod povrchových. Publikací 
o nálezech nezákonných drog v komunálních odpadních vodách je 
již celá řada, příkladem může být studie, která srovnávala spotřebu 
drog v 19 evropských městech [4]. Tato studie vycházela z kampaně 
v r. 2011, která měla za cíl sjednotit analytické postupy pro stano-
vení drog a jejich metabolitů v odpadních vodách. Využití analýzy 
odpadních vod pro zjištění spotřeby drog v Austrálii popisují Irvin 
et al. [5]. Sledováním drog v odpadních vodách v Paříži se zabývá 
Karolak et al. [6]. Množství drog v nátoku a odtoku 25 ČOV na území 
Francie a mapu spotřeby drog uvádí Nefau et al. [7]. Jednu z prvních 
informací o množství drog v odpadních vodách v České republice 
publikoval v roce 2012 Baker et al. [8]. 

Informací o  nezákonných drogách v  pitných vodách je zatím 
poměrně málo. Nálezy drog v  povrchových a  pitných vodách 
v povodí řeky Tajo uvádějí Valcárcel et al. [9]. V roce 2006 se výskytem 
některých psychoaktivních drog v povrchových, odpadních a pitných 
vodách zabýval Hummel et al. [10]. 

Cílem projektu „Stanovení nezákonných drog a jejich metabolitů 
v  komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění 
údajů o  spotřebě drog v  České republice“ se zkráceným názvem 
DRAGON, který je řešen v rámci Programu bezpečnostního výzkumu 
Ministerstva vnitra ČR Výzkumným ústavem vodohospodářským 
T. G. Masaryka, v.v.i., je aplikovat metodu a  postupy tzv. „sewage 
epidemiology“ (epidemiologie odpadních vod) v  podmínkách 
České republiky, zmapovat vybrané městské aglomerace z pohledu 
spotřeby drog pomocí analýzy odpadních vod v nátocích na městské 
čistírny odpadních vod a zpracovat metodický postup pro odhad 
spotřeby drog v těchto aglomeracích.

Metody a postupy
Jako modelové aglomerace byla vybrána města Praha, Brno, Ost-

rava, Plzeň a Ústí nad Labem. Kromě těchto velkých měst byly dále 
sledovány Frýdek-Místek, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová (sle-
dování v roce 2013), v roce 2014 přibyly další lokality – Opava, Nový 
Jičín, Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary, 
Liberec, Jablonec, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Zlín, Olomouc, 
Bruntál a České Budějovice. V tomto příspěvku budou porovnány 
některé výsledky z odběrových kampaní, které proběhly v roce 2013.

V tabulce 1 jsou uvedeny základní charakteristiky některých měst-
ských aglomerací (počet odkanalizovaných obyvatel) a příslušných 
ČOV (objem nátoku na ČOV/den).

V každé z uvedených lokalit byla vybrána vzorkovací místa podle 
možností dané kanalizační sítě. Ve většině měst šlo o nátoky na ČOV, 
v některých aglomeracích byla vzorkovací místa i v uzlových bodech 
kanalizační sítě – příklad je uveden na obr. 1.

V roce 2013 byly ve sledovaných lokalitách realizovány čtyři sedmi-
denní odběrové kampaně (duben, červen, přelom srpna a září a říjen). 
Vzorky byly odebírány pomocí automatických odběrových zařízení 
jako 24hodinové slévané vzorky odebírané v časových intervalech 
1–2 hodiny. Odebrané vzorky surových komunálních vod byly podle 
možností laboratoře buď ihned zpracovány, nebo bezprostředně po 
odběru zamraženy a do zpracování uchovávány při teplotě -20 °C. 
Před vlastní analýzou jsou vzorky přefiltrovány a zpracovány meto-
dou on-line SPE – LC-MS/MS. Za základ byla vzata analytická metoda, 
kterou publikovali v roce 2008 Postigo et al. [11]. 

V komunálních odpadních vodách v nátocích na jednotlivé ČOV 
a v uzlových bodech kanalizačních sítí vybraných městských aglo-
merací byly sledovány následující drogy a jejich metabolity:
• 3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA – extáze)
• Amfetamin (AM)
• Metamfetamin (MAMP – pervitin)
• Kokain (CO)
• Benzoylekgonin (BE)
• Cocathylen (CE)
• Heroin (HER)
• Morfin (MOR)

Schematický přehled epidemiologického přístupu k odhadu spo-
třeby ve sledovaných aglomeracích, popř. i v celé České republice 
je na obr. 2.

Aglomerace Počet 
obyvatel

Průměrný denní 
průtok (m3/den)

2010

Průměrný průtok
(m3/s)
2010

Praha 1 241 664 518 400 6,00
Brno 378 965 168 548 1,95
Ostrava 305 998 138 238 1,60
Ústí nad Labem 94 258 36 986 0,43
Plzeň 167 302 71 233 0,82
Karviná 58 833 20 000 0,23
Český Těšín 25 154 10 959 0,12
Havířov 78 713 21 600 0,25
Orlová 30 988 8 022 0,09
Frýdek-Místek 57 747 32 877 0,38

Tabulka 1. Přehled vybraných městských aglomerací a ČOV
Table 1. Overview of selected conurbations and WWTP

Obr. 1. Monitorovací místa na kanalizační síti města Ostravy
Fig. 1. Monitoring sites on the sewerage system in Ostrava
Zdroj: OVaK, a.s., VÚV TGM, v.v.i., ACCENDO, o.p.s.

Obr. 2. Schéma principu výpočtu spotřeby drog v populaci pomocí 
metody – „sewage epidemiology“
Fig. 2. Schematic overview of the sewage epidemiology approach
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Odhad celkové spotřeby vyplývá ze vztahu:

spotřeba (g/den) = M (ng/l) × průtok (l/den) × PF,

kde:  spotřeba = denní spotřeba zvolené drogy; 
 M = koncentrace látky (metabolitu dané drogy, popř. drogy 

nezměněné), ze které výpočet vychází; stanovené ve vzorku 
odebraném na nátoku na ČOV,

 průtok = průtok odpadní vody ČOV za den v místě odběru;
 PF = přepočítávací nebo korekční faktor, který se stanoví 

jako poměr molekulárních hmotností zvolené drogy a spe-
cifické látky (metabolitu nebo nezměněné drogy) násobený 
průměrnou procentuální metabolizací drogy na zvolený 
metabolit, popř. nemetabolizací – prochází-li droga tělem 
částečně nezměněna.

Tyto výpočty mohou být ovlivněny celou řadou faktorů: procen-
tuální složení metabolitů jednotlivých drog má poměrně široké 
rozmezí, liší se u jednotlivých osob (např. v závislosti na pH moči), 
některé látky mohou metabolizovat na stejné metabolity (např. me-
tamfetamin metabolizuje ze 7 % na amfetamin, metabolity některých 
farmakologických přípravků se shodují s amfetaminy). Pokud se jako 
základ pro kalkulace volí nezměněné drogy, není jisté, zda tyto dro-
gy byly použity nebo přímo zlikvidovány. Všechny tyto faktory pak 
mohou způsobovat v konečném hodnocení nadhodnocení, popř. 
podhodnocení výsledků. Na dále uvedených obrázcích jsou příklady 
využití analytických výsledků pro zpětnou kalkulaci spotřeby drog 
v roce 2013. Přepočítávací a korekční faktory použité pro výpočty 
byly převzaty z literárních podkladů (Postigo et al. [12]).

Průběžné výsledky řešení projektu
Na základě souhrnu výsledků sledování obsahu drog a  jejich 

metabolitů v komunálních odpadních vodách v roce 2013 je možno 
konstatovat, že nezákonné drogy byly nalezeny ve všech analyzo-
vaných vzorcích odpadních vod (bylo odebráno a zpracováno cca 
1 000 vzorků). Koncentrace metamfetaminu v některých případech 
byly vyšší než 10 000 ng/l, nálezy amfetaminu se pohybovaly mezi 
2 ng/l a 1 500 ng/l, MDMA – extáze byla nalezena v koncentracích 
v rozmezí 0,1 až 534 ng/l. Nálezy benzoylekgoninu, hlavního meta-
bolitu kokainu, ze kterého se při výpočtech vychází, byly v intervalu 
0 až 850 ng/l.

Grafy na následujících obrázcích umožňují srovnání mezi jednot-
livými sledovanými aglomeracemi. Při celkovém hodnocení byly 
rozhodující průměrné hodnoty za sledované období.

Spotřeba metamfetaminu (pervitinu) je nejvyšší v  Ústí nad 
Labem, následuje Ostrava a Praha (obr. 3). V Ústí nad Labem byly 
realizovány pouze tři odběrové kampaně vzhledem k postižení Ústí 
nad Labem povodní na jaře 2013. V Ostravě byly vzorkovací kampaně 
čtrnáctidenní.

Spotřeba amfetaminu je opět nejvyšší v Ústí nad Labem, potom 
v Praze a Karviné. Nejvyšší spotřeba kokainu je v Praze, která je ná-
sledována Plzní a Ústím nad Labem (obr. 4).

V Praze je také nejvyšší spotřeba MDMA – extáze. Dalšími městy 
s nejvyšší spotřebou této drogy jsou Brno a Plzeň (obr. 5). Z grafů na 
obr. 5 je zřejmé, že extáze je typickou víkendovou drogou. Víkendy 
jsou vyznačeny barevně – sobota červená, neděle zelená barva.

Obr. 3. Spotřeba MAMP (pervitinu) v nejzatíženějších lokalitách
Fig. 3. Consumption of MAMP (methamphetamine) in the most problematic localities

Obr. 4. Spotřeba kokainu v nejzatíženějších lokalitách
Fig. 4. Consumption of cocaine in the most problematic localities

Obr. 5. Spotřeba MDMA (extáze) v nejzatíženějších lokalitách
Fig. 5. Consumption of MDMA (ecstasy) in the most problematic localities
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Závěr
Ze získaných výsledků nechceme ještě vytvářet definitivní závěry. 

Projekt stále probíhá, zpracovávají se výsledky z roku 2014. Veškerá 
data se ověřují, především extrémní hodnoty naměřené v některých 
dnech, které mohou výsledky významně ovlivnit. Ve srovnání s ostat-
ními evropskými městy tyto extrémní hodnoty, např. pro pervitin, 
ovlivňují i další přepočty, např. na počty dávek na 1 000 obyvatel, a jsou 
6–7krát vyšší než nejvyšší zjištěné hodnoty evropských měst (Helsinki, 
Turku, Oslo) [4]. U ostatních sledovaných drog (extáze, amfetamin 
a kokain) se jejich spotřeba (z pohledu analýzy odpadních vod) v Čes-
ké republice pohybuje na evropském průměru nebo spíše pod ním. 

Epidemiologii odpadních vod je věnována velká pozornost i v celo-
evropském měřítku. Za přibližně deset let existence se stala multidis-
ciplinárním oborem, který se rozvíjí ve spolupráci s dalšími obory, jako 
jsou analytická chemie, fyziologie, biochemie, technologie odpadních 
vod, environmentální inženýrství a konvenční epidemiologie. Jako dal-
ší cíle pro tento obor označilo EMCDDA (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction) dosažení shody a harmonizace metod 
odběru vzorků a vytvoření kodexu správné praxe pro tuto oblast [14].

Poděkování
Projekt „Stanovení množství nezákonných drog a jejich metabolitů 
v  komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění 
údajů o spotřebě drog v České republice“, identifikační číslo VG 
20122015101, zkrácený název DRAGON, je řešen v rámci Programu 
bezpečnostního výzkumu České republiky v  letech 2010–2015 
(BV II/2 – VS) a je financovaný formou dotace z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva vnitra České republiky.
Projekt by nebylo možno realizovat bez spolupráce s následujícími 
institucemi a subjekty: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Vodárna 
Plzeň, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., VEOLIA Voda 
Česká republika, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., 
a Aqualia, gestion integral del agua, S.A.
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The aim of the project “Determination of the amount of illicit 
drugs and their metabolites in municipal wastewater (DRAGON) 
– new tool for obtaining of complementary data on illicit drug 
consumption in the Czech Republic” is to obtain the new data 
set about use of illicit drugs. During 2013 almost 1 000 samples 
of raw wastewater were analyzed. Illegal drugs were found in all 
analyzed samples. The concentration of methamphetamine was 
in some cases higher than 10 000 ng/l. Findings of amphetamine 
ranged between 2 ng/l and 1 500 ng/l, the highest concentration 
of ecstasy was 535 ng/l. The concentrations of the major metabo
lite of cocaine, benzoylecgonine, from which the calculation on 
the estimation of drug consumption is based, were from 0 ng/l 
to 850 ng/l. The project continues, the number of monitored sites 
has been extended to cover the entire Czech Republic.
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Nová generace čerpadel  
s axiálním vstupem

Firma DISA byla založena v roce 1990 jako čistě český soukromý 
subjekt. Od svého založení pracuje úspěšně v oblasti zastupování 
předních zahraničních firem na českém a slovenském trhu. Zabý-
váme se dodávkami nejmodernějších technologií, strojů a zařízení 
pro vodárenství, energetiku a  průmysl. 
Velmi důležitou  skupinu našich dodávek představují  odstředivá 

a vřetenová čerpadla. 
Naší snahou je nabídnout zákazníkovi vždy to nejvýhodnější řešení 

pro jeho konkrétní podmínky a požadavky. Zákazníkům se snažíme 
být poradcem a partnerem. Věříme, že naše vlastní 20letá zkušenost, 
profesní vzdělání, znalosti i dlouholeté velmi dobré vztahy s předními 
světovými výrobci, které zastupujeme, nám umožňuje toto naplňovat.
Rozsah a charakter dodávek nás řadí mezi typické dodavatele vo-

dárenských čerpadel a čerpacích celků. Kromě čerpadel a čerpacích 
stanic pro transport a distribuci se specializujeme na dodávky čerpadel 
pro procesy při úpravě pitné vody, čerpání surové vody, praní filtrů 
a dále distribuce upravené vody. Pro tyto procesy byla a jsou užívána 
z velké míry i jednostupňová čerpadla. V jejich řadách přichází k vý-
znamnému posunu směrem k vyšší účinnosti s udržením provozní 
spolehlivosti a dlouhé životnosti. 

Kozlíková a bloková čerpadla e-NSC
Koncem loňského roku představil druhý největší výrobce čerpa-

del na  světě,  americký koncern XYLEM, novou  řadu kozlíkových 
a blokových čerpadel s axiálním nátokem, označovanou jako e-NSC. 
Tato čerpadla jsou označována jako Lowara Vogel Series a vyrábějí se 
v závodě XYLEM/Vogel, sídlícím v rakouském Stockerau.
Při vývoji byly využity jednak dlouholeté zkušenosti z předchozích 

úspěšných modelů Vogel LS LSN (IC) a LSB, ale především nejmo-
dernější počítačové programy pro navrhování, modelování a simulaci. 
Výsledkem je dosažení skutečně špičkových hodnot účinnosti. Cel-
kově robustní konstrukce a použité materiály dávají zase předpoklad 
pro dlouhou životnost, což bylo i cílem konstruktérů – dosažení co 
nejnižších celkových provozních nákladů za určité časové období, 
např. 15 let.
Ve vodárenství najdou tato čerpadla stejné uplatnění jako předchozí 

modely. Tzn. budou dodávána např. pro dopravu  surové vody na 
úpravnu, na čerpání upravené vody z úpravny do vodojemů nebo 
v kombinaci s plynulým řízením otáček přímo do spotřebiště. Samo-
zřejmě se budou také navrhovat jako prací čerpadla filtrů.
Podobně v průmyslu je budeme nacházet všude tam, kde se hodí 

svými parametry a je za potřebí vysoké spolehlivosti a nízkých pro-
vozních nákladů.
Čerpadla nové řady e-NSC tak budou společně s vícestupňovými 

článkovými čerpadly řady MP a P tvořit základ pro čerpání středních 
a velkých objemů čistých nebo mírně znečistěných kapalin.

Hlavní konstrukční znaky  
čerpadel e-NSC:

–	robustní uložení hřídele – zdvojené axiální 
ložisko u větších průměrů oběžných kol,

–	standardně  dodávané  s  vyměnitelným 
nerezovým těsnicím kruhem,

–	možnost použití různých druhů mechanic-
kých ucpávek (výlučně od renomovaných 
výrobců),

–	tuhá  fréma ze  svařovaných válcovaných 
profilů od velikosti DN100,

–	dynamické vyvážení rotoru dle DIN 1940, 
Q6.3.,

–	široká  škála materiálů až po duplexovou 
korozivzdornou ocel.

Kolektiv autorů 
DISA s.r.o.

Obr. 1. Blokové čerpadlo

Obr. 2. Kozlíkové čerpadlo  
na frémě s elektromotorem

Obr. 3. Samostatné kozlíkové čerpadlo



vh 02/201518

Přírodě blízká protipovodňová úprava Blanice 
ve Vlašimi

Jiří Stratílek, Tomáš Just

V minulosti  byla větší průtočná kapacita 
koryt vodních toků ve stísněných prostorech 
zastavěných  území  dosahována  většinou 
technickými úpravami. V dnešní době se po-
žadavky na intravilánové úseky vodních toků 
posouvají dál. Jejich koryta by měla okolní zá-
stavbě poskytovat dosti vysokou ochranu před 
povodněmi a současně by si měla zachovávat 
alespoň základní přirozené  funkce a  slušný 
vzhled. Tímto  směrem dnes  jdou  tak zvané 
přírodě blízké protipovodňové úpravy vodních 
toků v zastavěných územích,  zjednodušeně 
označované pojmem intravilánové revitalizace. 
Stručně lze uvést jejich některé hlavní zásady:
• Všech místních  příležitostí  se  využívá 
k rozšíření koryt. Bez významu nejsou ani 
omezená místní  rozšíření,  která mohou 
plnit funkci lokálních zpomalovačů povod-
ňového proudění. 

•  Rozšíření  se  provádějí  pokud možno do 
tvarově členitých, přírodě blízkých tvarů – 
přírodě blízké rozvolňování koryt. 

• Hledají se místně vhodné kombinace tech-
nických a přírodě blízkých prvků – v pozici 
vzájemného doplňování a ekologické kom-
penzace.

• Nově se koryto navrhuje jako prostupné pro 
migrace vodních živočichů. 

•  Základnou  ekologických  funkcí  vodního 
toku je ta část koryta, která je běžně zatopená 
vodou – kyneta. Úpravy jsou vedeny snahou 
maximalizovat prostor ekologicky aktivní 
kynety a zachovat ji v přírodě blízkém stavu 
i v těch dílčích úsecích, v nichž břehy celého 

koryta musejí být vzhledem k prostorovým 
omezením pojednány technicky. 

• Vodní  tok  se  utváří  a  udržuje  tak,  aby 
jeho  koryto  a  doprovodný  pás  byly  po-
bytově  a  rekreačně  atraktivními  částmi 
zastavěného  území.  Zpravidla  se  hledá 
co nejlepší propojení potočních a říčních 
pásů a parkových ploch sídla. Dle místních 
podmínek se řeší přiměřeně dobrá dostup-
nost a prostupnost  říčních pásů pro  lidi. 
Návštěvníci by měli mít možnosti přistu-
povat až k hladině – přiměřeně čisté – vody 
a vstupovat do vody. 
V uplynulých letech byl schopen úpravy 

tohoto druhu finančně podporovat operační 
program Životní prostředí, a to v podoblas-
ti  podpory  1.3.2  Eliminace  povodňových 
průtoků  systémem přírodě  blízkých proti-
povodňových opatření. Tento dotační  titul, 
odpovídající současným vodohospodářským 
trendům,  přinesl  pokrok  zejména  tím,  že 
umožnil vhodně kombinovat technické a pří-
rodě blízké prvky protipovodňových opatření 
Zatím zřejmě největší intravilánovou revitali-
zací v České republice, podpořenou v rámci 
tohoto  titulu,  je  stavba  „Zkapacitnění  toku 
Blanice přírodě blízkým způsobem v intravi-
lánu města Vlašimi“. Jako investor ji provedl 
a na  jaře roku 2014 dokončil státní podnik 
Povodí Vltavy. Přírodě blízké přestavby a mi-
gračního zprostupnění se dočkala řeka v celé 
délce zástavby města Vlašimi. Projekt stavby 
vyhotovila firma Hydroprojekt – Sweco Pra-
ha, realizovala firma Hochtief.

Účel stavby 
Koryto Blanice ve Vlašimi bylo před akcí 

částečně technicky upravené do geometricky 
pravidelného,  převážně  lichoběžníkového 
průřezu, nemělo však dostatečnou kapacitu 
pro neškodné provádění povodňových prů-
toků. Prostor koryta omezovaly letité úživné 
naplaveniny,  zarůstající buření,  a  stromová 
vegetace s velkým podílem starých výsadeb 
topolových  kultivarů. Účelem  stavby  bylo 
zvětšení průtočné kapacity odtěžením znač-
ných objemů zemin z břehů a redukcí porostů. 
Rozvolnění koryta bylo v některých dílčích 
úsecích doplňováno výstavbou nepříliš vyso-
kých ochranných hrázek a zdí. Nové tvarování 
koryta  včetně  jeho  stabilizace  kamennými 
záhozy je provedeno přírodě bližším způso-
bem, s členitějšími tvary břehů a dna koryta. 
Dalším účelem stavby je zprostupnění dvou 
pevných jezů pro migraci ryb a dalších vod-
ních živočichů. 

Hlavní prvky stavby
Z  technického hlediska  stavba  zahrnuje 

souvislou úpravu koryta toku Blanice ve 
Vlašimi pro bezpečné provedení návrhového 
průtoku Q100 = 101m

3/s  v  ř.  km 17,000  až 
18,550, tj. v délce 1 550 m. Dále jde o úpravu 
pevného jezu v ř. km 17,777 u prádelny Kyselý 
do podoby balvanitého skluzu a jeho doplnění 
o  rybí přechod a  částečnou úpravu dalšího 
pevného jezu v ř.km 18,670 u starého zimního 
stadionu, v jehož tělese byl rovněž zřízen rybí 
přechod. Dalšími objekty jsou protipovodňové 
zdi a hráze v dílčích úsecích po obou březích, 
manipulační  a údržbové  cesty,  přemostění 
Blanice lávkou pro pěší, protipovodňové úpra-
vy na kanalizační síti, výsadba dřevin a tůň na 
pravém břehu Blanice nad zámeckým parkem 
v profilu ř. km 20,400. 
Stavba byla navrhována  ke  zlepšení  po-

vodňové průtočnosti řeky ve městě, zlepšení 
jejího morfologicko-ekologického stavu a zlep-
šení podmínek pro pobyt  a pohyb obyvatel 
v  říčním území.  Tento  soubor  efektů mají 
zajistit zejména následující prvky:
•  Rozvolnění koryta odtěžením významných 
objemů zemin  ze břehů. Kromě zvětšení 
povodňového průtočného průřezu lze oče-
kávat příznivý ekologický efekt odstraněním 
silně úživných zemin, na nichž se bohatě 
rozvíjely ruderální porosty. 

• Výstavba postranních ochranných zdí (ze-
jména v exponovaném zastavěném území 
poblíž středu města) a ochranných hrázek 
(zejména v dolní části města).

•  Členité tvarování koryta vyhloubením sledu 
dnových tůní a vytvořením soustavy záho-
zových struktur charakteru příčných břeho-
vých výhonů. Ve dvou místech, na úrovni 
středu města a na jeho dolním okraji, bylo 
možné koryto významněji rozšířit a v těchto 
místech byly vytvořeny nepravidelné ka-
menité ostrůvky jako příležitostná stanovi-
ště a úkryty pro vodní živočichy a ptactvo. 
V proudnějším úseku koryta nad dolním 
okrajem města u prádelny Kyselý byl pro 
dosažení tvarové a hydraulické členitosti dna 
vytvořen sled kamenitých dnových prahů. 

•  Rekonstrukce pevných jezů u prádelny Ky-
selý a u starého zimního stadionu na kraji 
zámeckého parku. U prádelny Kyselý byl 
k tělesu původního jezu nasypán zához a jez 
upraven do formy balvanitého skluzu. V tě-
lese jezu byl vybudován bazénový balvanitý 

Obr. 1. Blanice na dolním okraji Vlašimi před revitalizací. Geometrizovaný průtočný profil 
byl sevřen v březích z naplavených úživných zemin, pokrytých ruderálními porosty. (Just, J.)
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rybí přechod. U zimního stadionu proběhly 
dílčí úpravy jezového tělesa a v pravobřežní 
části jezu byl rovněž vybudován bazénový 
balvanitý rybí přechod. Oba rybí přechody 
tvoří přímé betonové žlaby s vestavěnými 
příčnými řadami velkých kamenů.

• Manipulační  cesta podél  celého  řešeného 
úseku  řeky, použitelná  jako cesta pro pěší 
a cyklostezka, s návazností na lávky a mosty. 

•  Odstranění velké části dřívějších břehových 
porostů, mezi nimiž dominovaly druhově 
a stanovištně nevhodné výsadby topolových 
kultivarů, vstupující do fáze technického stáří. 
Nahrazení těchto porostů novými výsadbami 
ve vhodnější druhové skladbě a struktuře.

Prověření stavby povodní  
v červnu 2013
Funkčnost  stavby  byla  ještě  před  jejím 

dokončením prověřena povodní, která prošla 

Blanicí na začátku června 2013. Kulminační 
průtok ve Vlašimi dne 2. 6. 2013 je odhado-
ván na 150 m3/s, což  je průtok o cca 50 % 
vyšší než návrhový průtok protipovodňové 
ochrany.  (V  profilu  limnigrafu  Louňovice 
nad Vlašimí byl kulminační průtok 2. 6. 2013 
cca 140 m3/s, průtok Q100 v tomto profilu je 
76 m3/s. V profilu limnigrafu Radonice-Zde-
budeves pod Vlašimí byl kulminační průtok 
2. 6. 2013 cca 170 m3/s, průtok Q100 v tomto 
profilu je 130 m3/s). Stavba, byť ještě v roze-
stavěném stavu,  omezila povodňové  škody 
a prokázala dobrou funkčnost, a to i přesto, 
že byly hráze a zdi kulminačním průtokem 
přelity. Došlo k dílčím zaplavením pozemků 
na horním okraji města, sportovního areálu 
a několika staveb v dolní části města, ve stře-
du města se však – za průběžného nasazení 
hasičské čerpací techniky – podařilo povod-
ňové  škody  značně omezit. V  zaplavených 

částech města  byly  vlivem  nedokončené 
stavby alespoň omezeny dynamické účinky 
povodňového  proudu.  Hladina  povodně 
prověřila správnost výškového návrhu hrází 
a zdí ve vztahu k návrhové povodni. Veřej-
nost příznivě hodnotila vliv stavby na tento 
mimořádně vysoký průtok, město mimo jiné 
ocenilo,  že  byly  omezeny  škody na Domu 
dětí,  který  se nachází  v nedávno nákladně 
rekonstruované historické městské budově 
na  starém nábřeží.  Povodeň  způsobila  na 
nedokončené úpravě řeky škody, v některých 
úsecích  bylo  potřeba  opravovat  tvarování 
koryta a břehů. Bylo nutno čistit zejména rybí 
přechod u prádelny Kyselý. Nicméně se má 
za to, že celkově se intravilánová revitalizace 
– již před ukončením výstavby, dlouho před 
kolaudací a za situace, kdy byl povodní vý-
znamně překročen návrhový průtok – dobře 
osvědčila.

Obr. 2. Průtočný profil byl rozevřen odtěženém zemin ze břehů. 
Následně v něm byla tvarována kyneta, výrazně stabilizovaná kame-
nivem. V úseku s větším podélným sklonem byl k dosažení členitosti 
vytvořen sled přírodě blízkých dnových kamenitých pasů. (Just, J.)

Obr. 3. Ve středu města byly po stranách koryta vybudovány zdi jako 
prvky technické protipovodňové ochrany. V úseku o přímé trase, bez 
možnosti rozvolňování a s nepatrným podélným sklonem, daným 
zavzdutím jezem U prádelny, bylo třeba řešit tvarovou a hydraulickou 
členitost kynety „pragmatickými“ prostředky. Zde bylo použito střída-
vě postavených příčných kamenných výhonů v kombinaci s hrubými 
kamennými pohozy břehů a nepravidelnými prohlubněmi ve dně ko-
ryta. Tyto prvky povedou alespoň k jistému rozvlnění proudu a vzniku 
stanovišť s různými směry a rychlostmi proudění vody. (Just, J.)

Obr. 4. Náročný úsek na úrovni historického středu města, pohled 
proti proudu: v rámci možností přírodě blízké provedení kynety, 
protipovodňová zeď, zde rozestavěná manipulační cesta pod mos-
tem. (Just, J.)

Obr. 5. Úsek ve středu města v pohledu po proudu – pod nově po-
stavenou lávkou místní rozšíření koryta s kamenitým ostrůvkem. 
(Just, J.)
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Specifické problémy stavby 
z pohledu investora
Z pohledu investora přinesla stavba některé 

problémy, které  se  specificky  týkají přírodě 
blízkých protipovodňových úprav koryt toků 
a projevují se ve fázi projektu, výstavby i ná-
sledného provozu.

Tvarování koryta 
Základním objektem stavby je úprava koryta 

Blanice v ř. km 17,000–18,550. Smyslem úpra-
vy je zvýšení průtočné kapacity za současného 
odstranění tvrdého opevnění, rozvolnění kory-
ta a zvýšení jeho členitosti. Definovat rozvolně-
ní koryta ve výkresech projektové dokumentace 
je obtížné. V průběhu stavby bylo požadováno 
zvýšení členitosti dna i břehů oproti projektu, 
a to dodatečně vytvářenými nerovnostmi dna, 
změnou sklonu břehů, výhony, změnou struk-
tur opevnění  atd.,  což ovlivňuje průtočnou 
kapacitu koryta a výměry prací. Do budoucna 
je rozumné definovat koryto v projektu pouze 
břehovými  čarami, hrubými příčnými  řezy 
a celkovým podélným sklonem, popsat v tex-
tové části požadavky na nepravidelnost břehů 
a dna a pokud možno předimenzovat jeho prů-
točnou kapacitu, aby případnými požadavky 
v průběhu stavby nebylo ohroženo neškodné 
převedení návrhového průtoku. Tomuto přístu-
pu musí odpovídat i výkaz výměr.
Po ukončení stavby a vydání kolaudačního 

souhlasu  k užívání  stavby by  koryto mělo 
být  trvale udržováno ve  stavu dle projekto-
vé dokumentace  skutečného provedení při 
dokončení  stavby,  případně  s  přípustnými 
v projektu uvedenými vývojovými změnami. 
Průběžné změny příčného a podélného profilu 
upraveného koryta připouští ČSN 75 2101 
Ekologizace úprav vodních toků v ustanove-
ní bodu 18.3, avšak za podmínky stanovení 
hraničního sklonu nebo hloubky koryta, oka-
mžiku  ztráty  stability  koryta, maximálního 
dovoleného  omezení  průtočné  kapacity 
nánosy atd. Aplikovat toto ustanovení normy 
v praxi u tohoto typu přírodě blízkých úprav 
koryt je prakticky nereálné. Je tu rozpor mezi 
požadavkem na vytvoření téměř přirozeného 
proměnlivého koryta a pojmem stavba.

Manipulační a údržbové cesty
Výchozím požadavkem pro  jejich návrh 

bylo,  aby  cesty  sledující  tok  koryta  byly 

půdorysně i výškově členité a umožnily pří-
stup veřejnosti co nejblíže k vodní hladině. 
Současně bylo požadováno,  aby cesty měly 
pouze mlatový povrch. Tyto požadavky vedly 
k tomu, že cesty jsou umístěny v průtočném 
profilu a budou v některých úsecích poměrně 
často zatápěny a poškozovány. 

Výsadba dřevin
Součástí stavby bylo i kácení stromů a ná-

sledná  poměrně  rozsáhlá  výsadba  stromů 
a keřů. Stromy i skupiny keřů jsou vysazo-
vány do průtočného profilu. Projektant sice 
tuto  skutečnost  zahrnul  do  hydrotechnic-
kých  výpočtů,  avšak proměnlivost  stromů 
a keřů v průběhu jejich života i jejich vliv na 
průchod povodňových průtoků  je  výpočty 
obtížně postižitelný.

Rybí přechody
Při osazování velkých balvanů nepravidel-

ných  tvarů  o hmotnosti  stovek  kilogramů, 
z kterých jsou vytvářeny příčné přepážky v ry-
bích přechodech, nelze přesně dodržet projek-
tantem vypočtené rozměry a průtočné plochy 

štěrbin mezi balvany. Je snaha osadit balvany 
spíše s většími štěrbinami a ty pak klínováním 
zmenšit  tak,  aby  se při návrhovém průtoku 
dodržely  požadované  rozdíly  hladin mezi 
jednotlivými tůněmi. Úspěšnost doklínování 
štěrbin se musí při návrhovém průtoku ověřit, 
v případě potřeby  se  celá  operace opakuje. 
Problémem je funkčnost rybího přechodu při 
částečném ucpání štěrbin v přepážkách splá-
vím, které může vést k překročení limitního 
spádu k následující  tůni.  Jediným  reálným 
řešením pro další stavby tohoto typu rybích 
přechodů  je  podstatné  zmenšení  rozdílu 
hladin mezi  tůněmi,  tj. zvětšení počtu tůní. 
Rybí přechod by pak fungoval i při částečném 
ucpání  štěrbin  splávím Znamená  to  ovšem 
prodloužení  a  zdražení  rybího  přechodu. 
Projektová dokumentace by měla rovněž spe-
cifikovat možné tolerance v plochách štěrbin 
i ve spádech mezi tůněmi a stanovit pravidla 
a limity pro klínování štěrbin.

Údržba
Manipulační cesty v blízkosti hladiny bu-

dou poškozovány již při menších povodních. 

Obr. 6. V méně zastavěné nivě na dolním okraji města bylo možné vytvořit druhé místní 
rozšíření koryta. Zajímavý koncept tůňového ostrůvku vznikl v průběhu výstavby v diskusi 
stavbyvedoucího a projektanta („ostrůvek typu Pelech – Tuček“). Proti očekávání velkou 
povodeň v červnu 2013 přečkal tento ostrůvek prakticky beze změn. (Just, J.)

Obr. 7. Přírodě blízké pojednání koryta Blanice v horní části úpravy, 
členění kynety příčnými výhony z kamenů. Střídání hlubších pasáží 
s pomalejším prouděním a mělkých proudnějších pasáží představuje 
žádoucí prvek hydraulické členitosti. (Just, J.)

Obr. 8. Dolní jez U prádelny byl vybaven rybím přechodem, umís-
těným mezi přelivné těleso a splaveninovou propust. Betonový žlab 
rybího přechodu je vystrojen příčnými řadami balvanů. Ke vzdušní 
straně jezu byla přirovnána kamenitá rampa, která ovšem není 
pojata jako cesta pro protiproudou migraci ryb. (Just, J.)
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Obr. 9. Jez na horním okraji úpravy, ve vlašimském zámeckém par-
ku, byl vybaven podobným rybím přechodem jako jez U prádelny. 
Pracovníci AOPK ČR nivelují hladiny v rybím přechodu za účelem 
posouzení spádů na jednotlivých řadách balvanů a rovnoměrnosti 
jejich dělení. (Just, J.)

Obr. 10. Rozestavěná úprava Blanice ve Vlašimi za povodně začát-
kem června 2013. Za kulminace 2. června teklo městem asi 150 m3/s, 
úprava je navržena na úroveň Q100, která je zde uváděna hodnotou 
101 m3/s. (Stratílek, J)

Budou vyžadovat častější opravy, které i v zá-
ruční době bude financovat vlastník cest. Tato 
skutečnost může být terčem kritiky veřejnosti.
Stromy a keře v průtočném profilu bude 

nutné  udržovat  v  rozsahu,  který  neomezí 
funkčnost úpravy, určité  části ploch budou 
muset být 2x ročně sekány. 
Rybí  přechody  představují  lapače  větví 

a plastů. Jakékoliv spláví zachycené ve štěr-
binách zvýší rozdíl hladin k následující tůni. 
Bez  pravidelného  čištění  bude  funkčnost 
rybích přechodů omezena. Čištění štěrbin je 
obtížné, rovněž tak i přístup k nim. 
Členitost koryta a s tím spojené změny rych-

lostí toku budou vyvolávat zvýšené zanášení 
koryta. Tento fakt potvrdilo i značné zanesení 
koryta po povodni  v  červnu 2013. Nánosy 
z koryta budou muset být odstraňovány, aby 
byla zachována návrhová průtočná kapacita. 
Odstraňování nánosů  je nákladné a  je vždy 
provázeno značnými problémy. 
Náklady  na  posekání  ploch,  které  jsou 

k  údržbě  sečením uvažovány,  náklady  na 
údržbu  vysazených  stromů  a  na  likvidaci 
křídlatky společně s náklady na čištění rybích 
přechodů se budou pohybovat v řádu stovek 
tisíc korun ročně.

Zkušenosti se stavbou z hlediska 
pracoviště ochrany přírody a krajiny
Problémy optimalizace morfologicko- 
-ekologických stránek řešení
Přestavba Blanice ve Vlašimi byla velkým 

a v našich poměrech neobvyklým projektem. 
Příprava  a  realizace narážela na problémy 
s přírodě blízkým  tvarováním  říční  kynety 
a s  funkčním provedením rybích přechodů. 
Tyto problémy vznikaly do  jisté míry díky 
nedokonalosti  nastavení  procesů přípravy 
stavby a její dotační podpory a nakolik se je 
dařilo řešit, dělo se tak operativně v průběhu 
realizace. 
V roce 2009 vznikla dokumentace k územ-

nímu řízení, která načrtla vcelku uspokojivé 
hrubé rámce a zásady řešení. Byla konzulto-
vána s Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR (AOPK ČR) a následně na  jejím základě 
byla posuzována žádost o podporu v  rámci 

operačního  programu  Životní  prostředí 
(OPŽP).  Projekt pro  vodoprávní  řízení pak 
vznikal poměrně dlouhou dobu a mimo vliv 
AOPK ČR – což byl problém systémového na-
stavení OPŽP. Když pak v roce 2012 došlo na 
realizaci stavby, ukazovalo se, že projekt, byť 
rozvinutý v intencích DÚR, ne zcela uspoko-
jivě pojednával zejména podrobnou tvarovou 
a hydraulickou členitost koryta řeky. Problémy 
pak byly v rámci možností operativně řešeny 
jednáními při kontrolních dnech v průběhu 
výstavby. Tento proces poněkud usnadňovala 
ta okolnost, že definitivní podoba prováděcí 
dokumentace  byla  rovněž dokončována  až 
v  tomto období, navíc v průběhu výstavby 
musely  být  operativně  řešeny  četné  další 
problémy,  vedle  nichž  nebyla  „dodatečná 
doporučení AOPK ČR nad  rámec projektu“ 
až tak rozsáhlá věcně ani nákladově. Nutným 
předpokladem akceptovatelného výsledku, 
a to nejen v oblasti morfologických detailů ko-
ryta, byla přiměřená vstřícnost zúčastněných 
k jistým změnám stavby v průběhu výstavby. 
Ty musely být  řádně projednávány a doku-
mentovány v  součinnosti  s poskytovatelem 
podpory v rámci OPŽP (Státní fond životního 
prostředí) a s vodoprávním úřadem. 

Doporučení
Z vlašimské stavby  lze vyvozovat některá 

obecná doporučení:
•  Při projektování podobných revitalizačních 
staveb by měli zpracovatelé věnovat velkou 
pozornost  aspektům, určujícím morfolo-
gickou  a  ekologickou hodnotu  řešení,  tj. 
tvarové a hydraulické členitosti koryta.

• V dosavadním nastavení OPŽP bylo chy-
bou,  že u projektů podoblasti  1.3.2  byla 
k  podání  žádosti  o  dotaci  vyžadována 
pouze dokumentace k územnímu  řízení. 
Pro následující zpracování projektu pro vo-
doprávní řízení nebyla zajištěna součinnost 
mezi zpracovatelem PD a AOPK ČR, což se 
ukazuje jako problém vzhledem k tomu, že 
obvykle nejde o standardní vodohospodář-
ská opatření a nároky na zpracování jejich 
ekologických,  resp. hydromorfologických 
prvků jsou výrazné. 

Podrobné tvarování koryta
V  rámci  konečné  kultivace  stavby,  k níž 

docházelo ve fázi zpracování podrobné pro-
váděcí dokumentace a za realizace, bylo třeba 
zdůrazňovat hlavně tvarovou a hydraulickou 
členitost kynety koryta. (Kyneta = část koryta, 
která  je zaplněna běžnými průtoky.) Prove-
dení kynety se nemůže podřizovat výhradně 
požadavkům maximalizace průtočné kapa-
city (povodňová průtočná kapacita musí být 
zajišťována zejména velikostí a tvary celého 
říčního koryta) a „hydraulicky nejpřehledněj-
šího“ řešení koryta a zajištění stability. To by 
vedlo k návrhu kynety prizmatického tvaru 
s geometricky pravidelným lichoběžníkovým 
příčným průřezem, postrádajícím ekologicky 
cenné příbřežní mělčiny a podobné členito-
sti. Chyběla  by  rovněž  členitost  dna  v po-
délném profilu. Takové pojednání kynety by 
nebylo uspokojivé z hlediska jejího morfolo-
gicko-ekologického stavu. Byly hledány způ-
soby členitějšího provedení kynety, přičemž 
její výraznější rozvolnění do stran může kom-
penzovat větší hydraulickou drsnost – jakko-
liv drsnost v kynetě není celkově významná 
vzhledem ke  kapacitnímu průtoku  celého 
koryta.  Prvotní  návrh  kynety  umísťoval 
z důvodu stability velká množství kameniva 
do břehů. Pak následně bylo ze strany AOPK 
doporučováno alespoň část tohoto materiálu 
předisponovat do  tvarově  členitějších dna, 
kde  se  kamenivo  spíše uplatní  jako  ochra-
na před nestabilitou  ve  směru vertikálním 
a jako základ tvarové i hydraulické členitosti. 
V podmínkách situačně pevně vymezeného 
koryta  a poměrně malých podélných  sklo-
nů nebylo možné dělat  s  kynetou  zázraky, 
jde  o úpravu  jen  částečně blízkou přírodě, 
nikoliv morfologicky  autentickou. Tvarové 
a hydraulické  členitosti,  schopné poskyto-
vat  jakousi nabídku  stanovišť  a úkrytů pro 
říční biotu, bylo dosahováno pragmatickými 
prostředky – strukturami břehových výhonů 
z kameniva, drsnými kamennými pohozy 
v břehových liniích, nesouvislými dnovými 
prohlubněmi. S každou větší vodou se budou 
podrobné tvary říční kynety měnit, primární 
nastavení  tvarů  koryta  však  bylo  vedeno 
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snahou vytvořit podmínky pro to, aby koryto 
zůstávalo rámcově členité. 

Vedení manipulační cesty ve vztahu 
k tvarování kynety
Postupně se upřesňovaly představy o vede-

ní podélné manipulační cesty, která má sloužit 
i jako stezka pro pěší a pro cyklisty. Rámcový 
požadavek, aby její uživatelé měli dobrý vý-
hled na říční kynetu a příležitosti sestoupit až 
k vodní hladině, je správný. Bylo však třeba 
poněkud korigovat  představy  zejména  vla-
šimské ekologické komunity o vedení stezky 
bezprostředně v blízkosti běžné hladiny vody 
v kynetě. Kromě výše zmiňovaného problému 
poškozování povrchu cesty při zaplavení,  je 
třeba brát v úvahu,  že vtlačení  tělesa  cesty 
(které  netvoří  jenom  její  pochozí  povrch, 
ale též základna o výrazně širším půdorysu) 
do blízkosti hladiny vede k  zúžení  kynety. 
Přitom jsou dobré důvody pro to, aby kyneta 
byla v rámci daných prostorových podmínek 
vytvořena co nejširší; kromě povodňové prů-
točnosti jde o co největší rozsah běžně zato-
peného, tedy také ekologicky nejaktivnějšího 
povrchu říčního koryta. 

Funkčnost rybích přechodů
Specifickou záležitostí jsou rybí přechody. 

Jejich návrh byl v průběhu přípravy projed-
náván s Komisí pro rybí přechody AOPK ČR, 
která je odbornou autoritou příslušnou mimo 
jiné k posuzování vhodnosti návrhů staveb 
rybích přechodů, dotovaných z prostředků 
resortu  životního prostředí. Ve Vlašimi  se 
potvrdilo,  že  v mladém oboru  rybích pře-
chodů  je  třeba počítat  s  poměrně  rychlým 
vývojem poznatků  a představ  o  správných 
řešeních,  který může  předstihovat  proces 
vzniku  konkrétního  projektu.  Komise  při 
projednávání DÚR z roku 2009 akceptovala 
návrh  podélného  sklonu  rybích  přechodů 
1 : 20. Když byl v roce 2013 postaven a ná-
sledně proměřován první přechod, záhy bylo 
zřejmé, že tento sklon je rizikově velký a pro 
zcela spolehlivou funkci daného typu rybích 
přechodů by bylo vhodné požadovat sklony 
podstatně mírnější. V  souvislosti  s  problé-
mem  zúžených  přítokových  částí  rybích 
přechodů,  vytvářejících místa  nepříznivě 

rychlého proudění, také vyvstala otázka, kam 
až může dosáhnout pozornost Komise, posu-
zující primárně celkový koncept a základní 
parametry řešení, a jaká úroveň podrobnosti 
(v níž  se ovšem mohou vyskytovat detaily, 
limitující účinnost celého díla) musí či může 
být ponechávána jenom v odpovědnosti zpra-
covatele projektu. 
Oba  rybí  přechody  jsou  řešeny  jako  be-

tonové žlaby po straně  jezů, sestupující od 
jezové hrany do podjezí.  Podélně  jsou  čle-
něny příčnými řadami velkých balvanů. Ve 
štěrbinách mezi  balvany překonávají  ryby 
rychlé proudění,  síly pak k  tomu nabývají 
odpočinkem v  „tůních“ mezi  jednotlivými 
řadami balvanů. (Zpětně je možné diskutovat 
o tom, zda mohla být ve Vlašimi zvolena jiná 
koncepce migračního zprostupnění, ale to je 
mimo  rámec  tohoto příspěvku.) V případě 
zvoleného  řešení  podstatnými  otázkami 
jsou podélný sklon žlabů, související s jejich 
délkou, a rovnoměrnost rozdělení celkového 
spádu mezi jednotlivé příčné řady balvanů. 
AOPK ČR, krajské středisko Praha, oba nové 
rybí přechody sleduje. Vedle měření rychlostí 
proudění  vody  v  různých místech  žlabů 
uplatňuje zejména snadnou metodu nivelace 
hladin  nad  jednotlivými  řadami  kamenů, 
která vypovídá o lokálních spádech a rovno-
měrnosti jejich rozdělení. Opět se zde potvr-
zuje, že praxe navrhování rybích přechodů 
tohoto typu bude muset začít brát v úvahu 
rozdíl mezi návrhovým (teoretickým) spádem 
na jedné řadě kamenů, který je vypočten vy-
dělením celkového spádu  rybího přechodu 
počtem řad balvanů, a spády, které se reálně 
vystavují vzhledem k možnostem výstavby 
nepravidelných konstrukcí balvanitých 
přepážek a vlivem ukládání spláví. Vlašim-
ské rybí přechody nejsou špatně postaveny, 
v provozu však není reálné očekávat rovno-
měrné rozdělení spádů v teoretickém rozmezí 
10 až 15 cm na jednu balvanitou přepážku. 
Běžně  se  vedle  sebe  vyskytují  „nevyužité“ 
přepážky se spády do 5 cm a „přetížené“ pře-
pážky se spádem kolem 25 cm, které dávají 
vznikat rychlostem proudění vody přes 2 m/s, 
tedy místům v rybích přechodech, která jsou 
z hlediska prostupu běžných ryb problema-
tická. Dolaďování doklínováváním kamenů 

mezi hlavní balvany má jen omezené efekty 
a  navíc  výrazně  zhoršuje  zanášení  štěrbin 
mezi balvany splávím. Zásadní je rozhodně 
celkový  podélný  sklon  přechodu  –  pokud 
je  přechod  příliš  strmý,  těžko  se  to  nějak 
napravuje. Při požadavku na podélný sklon 
žlabu  rybího přechodu  kolem 1  :  50  bude 
namítáno  velkým nárokem na  délku,  tedy 
celkovou stavební plochu přechodu. Ovšem 
při  takovém  podélném  sklonu  již  budou 
místní spády výrazně pod deseti centimetry, 
problém rovnoměrnosti dělení spádu již není 
významný, výrazně se zmenšují problémy se 
splávím. Vnitřní konstrukce přechodu se již 
může při takovém podélném sklonu posouvat 
od schématu příčných balvanitých přepážek 
ke stavebně a údržbově méně náročné nepra-
videlné  balvanité  struktuře,  napodobující 
koryta přírodních bystřin. 

Závěr
Provedená  úprava  Blanice  ve  Vlašimi 

vcelku dobře obstála  –  ještě před  svým do-
končením – ve zkoušce povodní  roku 2013. 
Je převážně příznivě vnímána laickou i odbor-
nou veřejností. Problémy v přípravě a realizaci 
i  očekávané problémy provozní,  které  jsou 
v předchozím textu uvedeny, by měly sloužit 
jako podklad a výzva k řešení pro další intravi-
lánové revitalizace s protipovodňovou funkcí. 
Stavba ukázala přínosnost dotačního  titulu 
1.3.2 operačního programu Životní prostředí. 
Obdobný dotační titul je připravován v rámci 
cíle 1.3 druhého programového období, jehož 
první výzvy mají být otvírány v roce 2015.
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Počítáme s vodou 2015

Zdeňka Kováříková, Michaela Koucká

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) jako 
tématu zahrnujícího celou škálu opatření od 
plánování  jednotlivých  staveb po  adaptaci 
na  klimatickou  změnu  se  chopila  pražská 
nezisková organizace ČSOP Koniklec, aby ho 
přiblížila ve srozumitelné a praktické podobě 
zástupcům veřejné správy a veřejnosti. Jednou 
z hlavních činností organizace k tématu deš-
ťových vod a jejich roli v městské urbanistice 
je poradenství.  Poradnu mohou bezplatně 
využívat  zástupci  veřejné  správy  i  soukro-
mé osoby,  funguje přes  email nebo webový 
formulář dostupný na poradenském portále 
www.pocitamesvodou.cz.  Poradci projektu, 
jehož trvání bylo prodlouženo do března 2016, 
zodpovídají  nejen  jednoduché  informativní 
dotazy z vodní problematiky, ale  i  složitější 
analytické dotazy – například k plánovaným 
stavebním realizacím. 
Počítáme s vodou je nejen název projektu, 

ale i mezinárodní konference, která se usku-
teční v Praze dne 26. 3. 2015. Na konferenci 
přijali pozvání hosté z Německa a Švýcarska 
i odborníci z ČR. Vystoupí zde např. Marco 

Schmidt  z Technické univerzity  v Berlíně, 
Andreas Matzinger  z  Kompetenzzentrum 
Wasser Berlin či Fredy Mark z Úřadu životní-
ho prostředí švýcarského kantonu Appenzell 
Innerrhoden.  Jejich účastí  získá konference 
přesah od českých peripetií,  které zavádění 
opatření hospodaření s dešťovou vodou pro-
vází, a dodá účastníkům inspiraci a motivaci 
dále se  tématem zabývat a vyhledávat nové 
inovativní podněty. Systém pravidel a jejich 
prosazování je však v každé zemi specifický, 
a proto  se konference bude věnovat  rovněž 
uchopení tématu HDV v ČR, od ideje k realitě. 
Pozvaní řečníci ukáží příklady dobré i špatné 
praxe, aby tak vznikl celkový obraz toho, jak 
se v ČR nakládá s dešťovými vodami a kam je 
třeba diskuzi a realitu posunout. 
Těsně před konferencí vyjde v knižní podo-

bě nová publikace Hospodaření s dešťovou 
vodou v ČR, kterou obdrží každý z účastníků. 
Publikace je unikátní v tom, že je založena na 
současné legislativě platné v ČR, čímž přesa-
huje  rámec běžných zahraničních příruček, 
které jsou často zaměřeny na všeobecný popis 

HDV zařízení  a  jejich  vizuální  prezentaci. 
Měla  by dobře  posloužit  jak  pracovníkům 
vodoprávních úřadů,  tak projektantům při 
výběru vhodných zařízení pro HDV.
Díky prodloužení projektu mohou zástup-

ci  veřejné  správy a odborníci  využít účasti 
na  jednom  z  osmi  plánovaných  seminářů 
k problematice hospodaření s dešťovou vo-
dou, které se budou konat během jara 2015 
na různých místech ČR, podobně jako tomu 
bylo v loňském roce. V květnu bude na semi-
náře navazovat druhý ročník úspěšné exkurze 
do Švýcarska a Německa za příklady dobré 
praxe. Ta  je bezplatně otevřena zástupcům 
obcí a měst, s poplatkem pak také soukromým 
osobám. V rámci projektu Počítáme s vodou 
jsou na internetových stránkách zveřejňová-
ny stále nové poznatky, informace a odborné 
články; v současné době se pracuje na vytvoře-
ní webové mapové databáze dobrých příkladů 
realizací hospodaření s dešťovou vodou v ČR. 

Zdeňka Kováříková
Michaela Koucká

zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz
www.pocitamesvodou.cz 

Mediální partner 
konference
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Komplexními zkouškami a předáním naše realizace nekončí. Jsou jen prvním 
krokem k uspokojení potřeb zákazníka

Správnou cestou k onomu uspokojení potřeb zákazníka se jeví možnost pokračovat ve spolupráci i po dokončení realizace. Hovoříme 
tady o kompletním servisu, který zajistí bezchybnou funkčnost zařízení, prodloužení jeho životnosti a v konečném efektu také nižší náklady 
pro provozovatele a vlastníka.
Společnost VODA CZ jako již tradiční dodavatel vodohospodářských technologií pro municipality i komerční sektor se v rámci vize rozvoje 

a požadavků svých zákazníků a partnerů rozhodla vstoupit také na trh poskytování služeb a servisu souvisejících s provozem vodohospodář-
ských zařízení.
Jedním z kroků byl kapitálový vstup do společnosti IVK Group s.r.o. 
Výsledkem je nový subjekt, dceřiná společnost VODA CZ SERVICE, která má ambice stát se komplexním poskytovatelem služeb v této oblasti. 

Devizami společnosti jsou maximální profesionalita, bohaté zkušenosti, široké portfolio služeb, flexibilita. A to vše se zárukou nejvyšší kvality 
při zachování nízkých cen prováděných prací.

Inženýrské služby 
• Projektování  a  projektové  řízení  realizace  vodohospodářských 
projektů. 

•  Projektový management v rámci dotační politiky EU.
• Administrace provozů vodovodů a kanalizací (od zpracování pro-
vozní dokumentace přes kompletní komunikaci s dotčenými orgány 
po vypracování technickoekonomických auditů provozu).

• Technologické dozory vodohospodářských zařízení (systémů čištění 
odpadních vod, úpraven vody).

Servis a opravy zařízení 
• Opravy a repase strojů a zařízení. 
•  Servis technologických celků a zařízení. 
• Havarijní servis.

Havarijní služby a 24hodinový dispečink
• Servisní a havarijní služba – zelená linka 800 150 150

Takto postavený  rozsah  služeb vyžaduje  i  nemalou  technickou 
a personální základnu. Na  jednotlivých projektech pak dlouhodobě 
spolupracujeme s předními odborníky ve svých oborech. Jen namátkou:
• prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA – VUT Brno. 
• RNDr. Jaroslav Sojka – Brno (návrh a technologie čištění průmys-
lových odpadních vod). 

• Aquaservis  a.s.  –  Ing.  Josef  Jansa  (návrh a  technologické  řešení 
úpravy vody ). 

• Dr. Imre Pascik – Levapor Germany (problematika bionosičů v rámci 
čištění odpadních vod). 

•  PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. – právní 
služby. 

Nemalou roli také hraje technické zabezpečení. Nyní dochází k zá-
věrečným úpravám v pořízeném areálu Hořenického mlýna, který po 
dokončení poskytne nám i našim zákazníkům a partnerům potřebný 
komfort a pevnou jistotu zázemí. Tyto prostory také zajišťují i nejpřís-

nější požadavky našich smluvních partnerů v oblasti servisu zařízení:
• VHS Kubíček, Grundfos, Flygt, Willo, EMU, KSB, Hidrostal, Lutos 
či Sigma.

Unikátní servisní portál
Další novinkou, která výrazným způsobem ovlivňuje komfort zákaz-

níka, je unikátní on-line systém umožňující sběr a zpracování dat, pří-
jem a správu požadavků zákazníka. Servisní portál mimo jiné nabízí:
• On-line přehled o stavu řešení požadavku zákazníka.
• Komplexní přehled o průběhu zakázky (odpracované hodiny, vyu-
žití techniky atd.).

• Historie požadavků zákazníka.
•  24h dispečink a garantovaný servisní zásah ve smluvně zajištěném 
čase.

•  Jednoduché sledování prostřednictvím webového rozhraní.

Miroslav Bůžek
VODA CZ s.r.o.

+420 602 705 408
buzek@vodacz.com
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Pořadí Jméno
1. Ivan Karpíšek
2. Jakub Hejnic
3. Eva Marková
4. Martina Škodová
5. Marie Vojtíšková
6–9. Milan Holíček
6–9. Michaela Kostorková
6–9. Hana Šedivá
6–9. Harry Šveda
10–12. Pavla Káchová
10–12. Šimon Kafka
10–12. Jana Zuzáková

SVK 2014 na Ústavu technologie vody a prostředí 
VŠCHT v Praze

Pavlína Čiháková

Závěr listopadu patří na VŠCHT již tradičně 
studentské  vědecké  konferenci. V  loňském 
roce bylo na studentské vědecké konferenci 
předloženo  12  soutěžních  prací  (student 
Tomáš Černý  se  soutěže nezúčastnil)  –  viz 
tabulka, všechny tyto práce byly prezentová-
ny formou přednášek. Tematicky práce kom-
pletně pokrývaly spektrum výzkumu Ústavu 
technologie  vody  a  prostředí  (217)  –  tedy 
anaerobní  technologie,  aerobní  čištění  od-
padních vod, mikro- a hydrobiologie, úprava 
vody, sledování kvality vod a hydroanalytika.
Při hodnocení prací byla sledována úroveň 

písemné formy každé práce, samotné prezen-
tace studenta (mluvené slovo, připravená pre-
zentace v PowerPointu) a schopnost reagovat 
v následné diskusi na dotazy a připomínky. 
Soutěžící prokázali velmi dobrou odbornou 
připravenost a potěšili porotu kvalitní prezen-
tací svých výzkumných prací. Vedle vysoké 
odborné úrovně porotu dále potěšila tematická 
pestrost prezentovaných prací. Témata prací 
reflektovala  zaměření  jednotlivých pracov-
ních skupin, ať se jednalo o práce s návazností 
na aktuální výzkum, nebo konkrétní projekty 
v  rámci  spolupráce ÚTVP  s průmyslovými 

partnery. Mezi  kvalitními  pracemi  porotu 
zvláště  zaujala práce Bc.  Ivana Karpíška  (1. 
místo), který se zabýval problematikou přes-
nosti stanovení CHSK s použitím oxidačních 
činidel  o  různé  koncentraci,  tak  zvanou 
vysokou a nízkou CHSK. Dle názoru poroty 
jmenovaný student svým pracovním nasaze-
ním výrazně přesáhl rámec svých studijních 
povinností, projevil hluboký přehled v dané 
problematice při následné odborné diskusi 
a v neposlední řadě překvapil porotu úrovní 
svého vystupování  a projevu. Druhé místo 
obsadil Bc.  Jakub Hejnic,  který  se  zabýval 
energetickým využitím odpadních vod v sys-
tému UASB-Digester, zaujal porotu zejména 
svým vědeckým zápalem pro danou proble-
matiku. Třetí  v  pořadí  se umístila Bc.  Eva 
Marková s prací na téma „Rychlé zapracování 
nitritačního reaktoru upravujícího anaerobně 
předčištěnou odpadní vodu při 15 °C“.
Rozdíly mezi výkony jednotlivých soutěží-

cích byly relativně malé. Celkově lze k loňské-
mu ročníku konference konstatovat, že obvyklá 
kvalita předložených prací  byla potvrzena, 
a oproti minulému  ročníku  soutěže přibylo 
i větší množství prací. Některé z prací měly 
úroveň obsahu přijatelnou i pro diplomovou 
práci, což studenti jistě s výhodou využijí v dal-
ším průběhu svého studia. Soutěž absolvovali 
také tři studenti třetího ročníku bakalářského 
studia,  účast  studentů  nižších  ročníků  je 
příslibem kvality i do dalších let. Věříme, že 
nejen tyto úspěchy mladších studentů budou 
jistě motivovat i další jejich kolegy k větší míře 
zapojení do odborné činnosti ústavu, a to již 
v nižších  ročnících. Vzhledem k  tomu,  že 
práce prezentované na SVK jsou do jisté míry 
i průřezem výzkumné současné činnosti ÚTVP, 
uvádíme také jejich anotace.
Na  finančních  odměnách  pro  soutěžící 

studenty se tradičně významnou měrou podílí 
Veolia Voda ČR,  jejíž  štědrý příspěvek  ještě 
zvyšuje motivaci  studentů účastnit  se SVK 

a poprat se o co nejlepší umístění. V letošním 
roce přispěl také Unipetrol a.s.
Vzhledem k tomu, že práce prezentované na 

SVK jsou do jisté míry i průřezem současné 
výzkumné činnosti ÚTVP, uvádíme také jejich 
anotace.

Vliv nanočástic stříbra na čistírenské kaly
Autor: Tomáš Černý, ročník M2
Školitel: Ing. Pavlína Čiháková
Nanočástice a nanomateriály našly uplatně-

ní v mnoha odvětvích průmyslu, v medicíně 
a v domácnostech. Nanočástice  stříbra mají 
mezi nanočásticemi výjimečnou pozici díky 
unikátním katalytickým vlastnostem, optic-
kým vlastnostem a vysoké biocidní aktivitě. 
Dezinfekčních vlastností stříbra se významně 
využívá při likvidaci mikrobiální kontaminace 
např. bakterií Escherichia coli, Salmonella sp., 
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio  sp.  apod. 
Časté  aplikace  nanočástic  v  praxi  s  sebou 
nesou rovněž velmi diskutovaná rizika. Růz-
nými cestami mohou vstupovat nanočástice 
do životního prostředí, kde představují riziko 
pro jim vystavené organismy. Spolu s odpadní 
vodou se dostávají na čistírny odpadních vod, 
kde mohou negativním způsobem ovlivňovat 
proces  čištění.  Proto  jsme  se  v  této  práci 
zaměřili na studium a zkoumání vlivu nano-
částic stříbra na různé typy čistírenských kalů. 
Bylo provedeno stanovení kultivovatelných 
mikroorganismů s optimem růstu při 22  °C 
a 36 °C a stanovení indikátorů fekálního zne-
čištění (Escherichia coli, koliformní bakterie 
a enterokoky).

Energetické využití odpadních vod v systému 
UASB-Digester
Autor: Jakub Hejnic, ročník M2
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Pro energetické využití  odpadních vod  je 

vhodné separovat jednotlivé proudy odpadních 
vod. Energeticky nejbohatší černé/hnědé vody 
se vyplatí zpracovat ve vyhřívaných anaerob-
ních reaktorech. V historických sídlech s  již 
vybudovanou infrastrukturou ale není možné 
proudy separovat a budování nových sítí 
umožňujících separaci je nákladné. Proto jsou 
proudy odpadních vod smíseny a naředěny. 
Aktuálně používané technologie čištění odpad-
ních vod umožňují recyklovat energii zejména 
ze zachyceného primárního kalu. 
Systém UASB-Digester umožňuje s vysokou 

účinností odstranit z odpadních vod organické 
látky. Velká část chemické energie obsažené 
v odpadní vodě je tak získána zpět ve formě 

Vyhlášení vítězů studentské věděcké konference Vítěz soutěže Bc. Karpíšek při své 
přednášce

Bc. Marková při své prezentaci
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Všichni zúčastnění studenti

bioplynu.  Jde o soustavu dvou anaerobních 
reaktorů. V UASB (Up-flow Anaerobic Sludge 
Blanket) reaktoru dochází k zachycení neroz-
puštěného znečištění a rozložení rozpuštěné-
ho na bioplyn při teplotě odpadní vody. Kal 
obsahující zachycené znečištění je zpracován 
na bioplyn v Digesteru – mezofilní (tj. vyhříva-
ný), plně míchaný anaerobní reaktor.
Tento příspěvek popisuje provoz laborator-

ního modelu UASB-Digester, který zpracová-
val reálnou odpadní vodu při 15 °C, resp. 37 °C 
(Digester). Účinnost čištění dosáhla 66 %, na 
bioplyn bylo převedeno cca 20 % přivedených 
organických látek (vyjádřeno jako ChSK).

Rolky – nový ekvivalentný obyvateľ v dome?
Autor: Milan Holíček, ročník M1
Školitel: Ing. Lukáš Fuka
Prednedávnom  jeden  z  výrobcov  hygie-

nických potrieb označil svoje nové zvyškové 
rolky z toaletného papiera ako splachovateľné 
a predovšetkým biologicky rozložiteľné. Preto 
vznikol  záujem  otestovať  tvrdenia  jednou 
z možných OECD metód biologickej  rozlo-
žiteľnosti  látok, ktorá je založená na meraní 
celkového rozpusteného organického uhlíka 
DOC.  Predpokladom  je,  že  rozpustná  časť 
by mala byť dobre odbúrateľná v aeróbnych 
podmienkach s aktivovaným kalom a z hľa-
diska vplyvu na hlavnú vodnú linku na 
BČOV aj najvýznamnejšia. Cieľom práce  je 
zváženie celkového ekologického  (čiastočne 
aj ekonomického) dopadu pre spracovávateľov 
komunálnych vôd.

Rozložitelnost polyesteramidů
Autor: Pavla Káchová, ročník B3
Školitel: Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Biologicky rozložitelné polymerní materiály 

jsou v dnešní době pro vědce výzvou. Nejenom 
proto, že jsou slibným řešením krize s odpady, 
ale  je možné  je použít  v dalších odvětvích, 
jako je zemědělství nebo medicína. Nedílnou 
součástí této problematiky je testování rozloži-
telnosti různých polymerů v různých podmín-
kách. V mé práci se zabývám anaerobní rozlo-
žitelností polyesteramidů, kterou se pokusím 
srovnat s dosud publikovanými informacemi 
o  rozložitelnosti  těchto  látek nebo  látek,  ze 
kterých vycházela jejich příprava.

Hodnocení podélného profilu horního toku 
řeky Labe 2014
Autor: Šimon Kafka, ročník B3
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Práce se zabývá hodnocením kvality povr-
chové vody horního toku Labe a jeho přítoků, 
tím se zaměřuje na oblast v první a druhé zóně 
Krkonošského národního parku. Jedná se tudíž 

o oblast od pramene řeky Labe až po soutok 
s  levostranným přítokem Medvědím poto-
kem nad Špindlerovým Mlýnem. Pozornost 
byla  věnována nejen  samotnému hornímu 
toku  řeky Labe,  ale  také  jeho  významným 
přítokům, které se podílí  jednak na zvýšení 
vodnosti hlavního toku, ale částečně také na 
změně kvality vody. Monitoring v  letošním 
roce probíhal  od května  a bylo hodnoceno 
celkem 21 odběrových profilů.  I  když  jsou 
odběry  prováděny  ve  čtyřtýdenních  inter-
valech, zahrnují deštivá i bezdeštná období, 
která  se projevují do  samotné kvality vody. 
Z hlediska  kvalitativního  zhodnocení  byla 
pozornost zaměřena na ukazatele: hodnota pH 
a konduktivita, TOC, CHSKMn, amoniakální 
dusík, sírany, dusičnany a chloridy.

Významné anionty srážkových vod KRNAP 
2009–2014
Autor: Michaela Kostorková, ročník M2
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Práce se zabývá hodnocením kvality sráž-

kových vod v Krkonošském národním parku 
na transektu Luční hora – Strážné. Porovnává 
trend změn jednotlivých hodnotících ukaza-
telů naměřených v letech 2009–2014.
Pozornost je zaměřena na významné hyd-

rochemické ukazatele, které jsou zpracovány 
jak  formou okamžitých hodnot,  tak  formou 
plošného zatížení získaného pomocí objemu 
srážek  a  následným přepočtem na  danou 
plochu a časový interval. Výsledky zahrnují 
změny sledovaných ukazatelů na jednotlivých 
odběrových stanicích v dlouhodobém časo-
vém horizontu a  jsou doplněny základními 
statickými charakteristikami.  Jako hodnotící 
hydrochemické  ukazatele  srážkových  vod 
jsou použity: koncentrace organických  látek 
vyjádřena  jako TOC, dále pak koncentrace 
vybraných aniontů, a to především chloridů, 
hydrogenuhličitanů a dusičnanů. 

Posouzení oxidovatelnosti organických látek 
na oxidačních podmínkách metody CHSKCr
Autor: Ivan Karpíšek, ročník M2
Školitel: doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
CHSKCr  je  jedno  ze  základních  stanove-

ní,  které  se  ve  vodohospodářství  používá. 
Vyjadřuje míru  organických  látek,  která  je 
ekvivalentní množství  kyslíku  potřebného 
pro jejich oxidaci. Vzhledem ke stále narůsta-
jícím ekologickým požadavkům roste i snaha 
o potlačení vlivu látek škodlivých k životní-
mu prostředí. Spolu s přirozenou potřebou 
o úsporný provoz laboratoří vzniká tendence 
přecházet na normou předepsané nižší kon-
centrace  oxidačního  roztoku  dichromanu 
draselného. Tato práce si klade za cíl ověřit, 

jestli snížení koncentrace dichromanu drasel-
ného významně neovlivňuje oxidovatelnost 
některých hůře oxidovatelných organických 
látek vzhledem k uzančnímu posouzení míry 
organických  látek.  K  testům  byly  použity 
jednoduché organické  látky,  složitější hete-
rocyklické  sloučeniny  a modelové  vzorky 
odpadních vod.

Rychlé zapracování nitritačního reaktoru 
upravujícího anaerobně předčištěnou odpad-
ní vodu při 15 °C
Autor: Eva Marková, ročník: M1
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Tato práce  se  zabývá  zpracováním anae-

robně předčištěné odpadní  vody procesem 
nitritace. Hlavním  cílem bylo  zapracování 
reaktoru a  rychlá adaptace mikroorganismů 
při  nízké  teplotě,  tj.  teplotě  odpadní  vody 
v mírném klimatickém pásu (15 °C). Strategie 
kultivace  nitritujících  bakterií  (AOB)  při 
současném vymývání nitratujících bakterií 
(NOB)  byla  založena  na  kinetické  selekci 
v  semikontinuálně provozovaném  reaktoru 
(SBR). Pro experiment byl využíván semikon-
tinuální reaktor s objemem 0,9 l, jako substrát 
anaerobně předčištěná městská odpadní voda 
z UASB reaktoru. Proces byl řízen na základě 
křivky spotřeby kyslíku, na jejímž základě byl 
identifikován okamžik, kdy bakterie AOB spo-
třebovaly všechen substrát (Namon). V tu chvíli 
byl ukončen SBR cyklus. Hlavními výsledky 
jsou vyplavení nitratačních bakterií  (NOB) 
a  následná  akumulace  dusitanů  v  odtoku 
reaktoru již po jednom týdnu provozu.

Výskyt a detekce poly-P bakterií v aktivova-
ném kalu
Autor: Hana Šedivá, ročník M1
Školitel: Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
Polyfosfát-akumulující  (poly-P)  bakterie 

rodu Accumulibacter byly sledovány v akti-
vovaných kalech pěti čistíren odpadních vod 
(ČOV)  s  různým  technologickým uspořádá-
ním  linky.  Jejich detekce probíhala  jednak 
standardním způsobem pomocí Neisserova 
barvení a následně metodou molekulární bio-
logie, fluorescenční in situ hybridizací (FISH). 
Pro identifikaci druhou zmiňovanou tech-

nikou byly navíc aplikovány tři odlišné sady 
genových  sond  (PAO-mix, PAOb-mix, RHC-
-mix), které se od sebe liší jejich sekvencemi 
specifickými pro poly-P bakterie. Pro porov-
nání jednotlivých možností detekce cílových 
bakterií  byly  snímky pořízené během mik-
roskopické analýzy využity pro kvantifikaci. 
Shluky poly-P bakterií obarvené Neisserovým 
barvením byly počítány manuálně a fotografie 
z analýzy FISH byly zpracovány  softwarem 



vh 02/2015 27

Daime, který je právě určen pro kvantifikaci 
fluorescenčně označených buněk. 
Tato práce pomohla najít optimální způsob 

identifikace  a  kvantifikace  poly-P  bakterií, 
kterým byla určena metoda FISH.

Využití ozonu pro čištění odpadních vod 
z výroby koksu
Autor: Martina Škodová, ročník M2
Školitel: Ing. Jan Bindzar, Ph.D.
Při výrobě koksu vznikají odpadní vody s vy-

sokou mírou znečištění. Mezi hlavní polutanty 
patří fenol, dehtovité látky, amoniak a kyanidy. 
Při čištění těchto vod se běžně používají např. 
separace nerozpuštěných látek (oddehtování) 
nebo stripování amoniaku. Fenoly se odstraňují 
extrakcí  či destilací. V některých případech 
je i po těchto procesech nutné odpadní vodu 
před konečným biologickým čištěním naředit 
z důvodu toxicity fenolů.
Cílem prezentované  práce  bylo  ověření 

použitelnosti alternativního způsobu čištění 
–  ozonizace. Ozonizace  byla  testována  na 
vodách z různých fází čištění (surové odpad-
ní vodě, vodě po pískové filtraci  a vodě po 
stripování amoniaku). Hlavními sledovanými 
parametry byly koncentrace  fenolů, CHSK, 
TOC a hodnoty pH. Dále byly  stanovovány 
koncentrace  amoniakálního,  organického 
a dusičnanového dusíku.

Redukce hodnoty TOC a biologického oživení 
pomocí UV záření
Autor: Harry Šveda, ročník M2
Školitel: Ing. Vladimíra Škopová
Tato práce vzniká ve spolupráci s Centrem 

výzkumu v Řeži. Zabývá se redukcí TOC (cel-
kový organický uhlík) a biologického oživení 
v chladicích vodách energetického průmyslu 

pomocí UV záření. Úprava chladicí vody  je 
dnes nezbytnou  součástí mnoha průmyslo-
vých  i  ostatních zařízení. Kvalita  technolo-
gické vody má výrazný vliv nejen na provozní 
náklady, ale i na spolehlivost všech typů chla-
dících zařízení. UV záření se zde využívá díky 
jeho četným výhodám, jako je snadná insta-
lace, údržba a bezobslužný provoz, je šetrné 
k životnímu prostředí, nevytváří nebezpečné 
vedlejší produkty, eliminuje rizika zacházení 
s chemikáliemi a podobně. Chladicí  systém 
musí  být  též  chráněn proti  korozi,  vzniku 
úsad a proti  biologickým nečistotám. Proto 
je nutná úprava chladicí vody, která zajistí 
bezproblémový chod zařízení. Testované vzor-
ky chladicích vod  jsou odebírány z uhelné 
elektrárny v Ledvicích a z atomové elektrárny 
v Dukovanech. Je sledován účinek UV záření 
na biologické oživení a hodnoty TOC, kdy by 
se oba tyto ukazatele měly snižovat. Testova-
ná chladicí  voda  je  vystavována UV záření 
v aparatuře s UV zářivkou, kterou bude voda 
obtékat po určitou dobu rychlostí 2,5 l.min-1. 
Následně budou stanovovány hodnoty TOC 
spolu s mikrobiologickým a mikroskopickým 
rozborem. Testování probíhá v laboratoři hyd-
robiologie a mikrobiologie a také na přístrojo-
vém vybavení Centra výzkumu Řež.

Stará metoda v novém kabátě aneb Gravime-
trické stanovení hořčíku a jeho porovnání se 
stanovením chelatometrickým
Autor: Marie Vojtíšková, ročník M2
Školitel: doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Práce se zabývá problematikou gravime-
trického  stanovení  hořčíku pomocí  8-hyd-
roxychinolinu. Principem metody  je  reakce 
hořčíku  s  8-hydroxychinolinem za  vzniku 
žlutého  komplexu  8-hydroxychinolinátu 

hořečnatého. Toto stanovení je dnes již spíše 
historickou záležitostí, postupem času bylo 
nahrazeno stanovením chelatometrickým, 
které je méně časově náročné a obecně uživa-
telsky příjemnější. Pro účely této práce byly 
vybrány přírodní vody  s vysokým obsahem 
hořčíku  a  byly  z  nich  připraveny  roztoky 
o daných koncentracích. Výsledky  získané 
pomocí uvedených analytických postupů byly 
vzájemně porovnávány  a  byly posuzovány 
výhody a nevýhody jednotlivých metod.

Využití nanočástic kovů k inhibici plankton-
ních organismů
Autor: Jana Zuzáková, ročník B3
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, 
Ph.D.
Nanočástice kovů v porovnání s běžnými 

částicemi  kovů mají  větší  inhibiční účinek 
a potenciál na odstranění chemického a mik-
robiálního znečištění. Nanočástice mají zají-
mavé vlastnosti závisející na jejich velikosti, 
čím jsou částice menší,  tím silnější  je  jejich 
katalytická aktivita. Trendem současnosti  je 
používání nanočástic stříbra, které se aplikují 
v nanovrstvě na povrch ošetřovaného materiá-
lu nebo se rozptýlí do roztoku. Toxicita stříbra 
je  jiná pro jednobuněčné a jiná pro mnoho-
buněčné organismy,  což  je dáno  specifikem 
jeho působení, navíc toxicita je neselektivní. 
Předmětem  testování  je  zjištění  inhibičního 
účinku  přípravků  s  nanočásticemi  stříbra 
o známé velikosti a koncentracích na popu-
lacích planktonních organismů v  reálných 
vzorcích povrchových vod.

Ing. Pavlína Čiháková
VŠCHT Praha
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Slovo úvodem

Dámy a pánové, drazí kolegové, v minulém roce začal platit nový občanský zákoník, což většina z Vás jistě během své praxe 
již zaregistrovala. Mimo řadu povinností s úpravou stanov a organizačního řádu, které i Česká společnost krajinných inžený-
rů musí zajistit, jsem si kvůli novému „Občanovi“ dohledal řadu dokumentů a textů, mapujících v letošním roce již zhruba 
17letou historii ČSKI. Velmi mě potěšilo, že se naše Společnost hlásí k odkazu a svou činností navazuje na práci „civilních 
inženýrů pro kulturní techniku“ a „civilních inženýrů vodohospodářských a kulturních“, fungujících ve své době v rámci 
Spolku inženýrů a architektů v království Českém (SIA, zal. 1865). 

Právě proto, že si v letošním roce připomeneme 150 let od založení SIA a zároveň 25 let od založení, resp. znovuobnovení 
Českého svazu stavebních inženýrů, mezi jehož odborné společnosti patříme, rádi bychom Vám kus oné, na činnost bohaté, 
historie v rámci všech akcí v průběhu roku připomněli. Řada přístupů a náhledů na vykonávání služby civilního inženýra 
a dnešních autorizovaných inženýrů se v průběhu let změnila. Zda to byla změna v dobrém nebo špatném slova smyslu, nechá-
me na Vašem posouzení. Doufám však, že stejně jako já dojdete k přesvědčení, že spolkový život v odborných společnostech 
má i v dnešní době svůj nezastupitelný význam, proto se již nyní těším na setkání při některé z našich akcí.

Adam Vokurka – předseda ČSKI

Odborné akce ČSKI plánované  
v roce 2015

Pro rok 2015 připravuje ČSKI celou řadu odborných akcí, a to 
jak v podobě workshopů, seminářů a konferencí, tak v podobě 
exkurzí. Plánované akce, kterých je v letošním roce více než 
v tom loňském, jsou zaměřeny na aktuální témata související 
s krajinným inženýrstvím a jemu příbuznými obory. I nadále 
se tak daří naplňovat jedno z hlavních poslání naší společ-
nosti, kterým je vzdělávání odborníků v oboru krajinného 
inženýrství. Spektrum plánovaných akcí pokrývá činnost všech 
sekcí naší odborné společnosti, které jsou zaměřeny na vodní 
hospodářství, pozemkové úpravy a problematiku staveb pro 
plnění funkce lesa.

Již 10. 2. 2015 proběhne na půdě Fakulty stavební ČVUT vý-
roční členská schůze společnosti, která je důležitá mimo jiné 
proto, že na ní budou diskutovány a měly by být schváleny nové 
stanovy společnosti, které reflektují novou legislativu spočí-
vající zejména v občanském zákoníku. Schůze bude doplněna 
příspěvkem na téma „Vliv nového občanského zákoníku na 
praxi krajináře“. Jelikož se jedná o téma velmi aktuální, bude 
na tento příspěvek navazovat celý seminář s titulem Právo 
v praxi krajinného inženýra. Ten se uskuteční ve čtvrtek 12. 2. 
2015 na půdě Mendelovy univerzity v Brně a vystoupí na něm 
JUDr. Alena Kliková, Ph.D., a JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.

Na duben je předběžně naplánován Hrazenářský den. V rám-
ci tohoto semináře by měla být prezentována a diskutována 
problematika hrazení bystřina a staveb pro plnění funkce lesa. 
Termín této akce bude stanoven v nejbližší době. Podrobnosti 
o této akci budou potenciálním účastníkům rozeslány e-mai-
lem a zveřejněny na internetových stránkách společnosti, 

případně je poskytne odborný garant, kterým je Ing. Adam 
Vokurka, Ph.D.

V květnu (3.–4. 5. 2015) se uskuteční odborná konference 
Rekreace a ochrana přírody. Jedná se o akci, která má již dlou-
holetou tradici. V letošním roce je však poprvé organizována 
naší společností jako hlavním organizátorem.

Jednou z velkých akcí, která se dále uskuteční v roce 2015, 
je odborná konference s exkurzí s názvem Rybníky – naše 
dědictví i bohatství pro budoucnost. Konference se bude ko-
nat 18. 6. 2015 na půdě Fakulty stavební ČVUT a na ni naváže 
19. 6. 2015 exkurze na rybníky. Podrobné informace o této 
akci budou zveřejněny na stránkách společnosti a rozesílány 
pomocí e-mailů.

Nejvýznamnější akcí naší společnosti je každoročně konfe-
rence Krajinné inženýrství. Oproti roku 2014, kdy se konferen-
ce konala v květnu a byla jednodenní, se vracíme k osvědčené-
mu termínu zářijovému a ke dvoudennímu modelu. Konference 
Krajinné inženýrství 2015 se uskuteční 24.–25. 9. 2015 na půdě 
Ministerstva zemědělství ČR v Praze na Těšnově. Pro letošní 
rok si konference vytyčila jako hlavní téma „Údržbu a provoz 
staveb krajinného inženýrství“. Věříme, že účast na konferenci 
bude hojná jako v předchozích letech a že konference bude 
bohatým přínosem všem zúčastněným.

V říjnu pořádá ČSKI pro odbornou veřejnost i pro zájem-
ce z řad veřejnosti laické exkurzi Revitalizační stavby v NP 
Šumava. V rámci exkurze se účastníci budou moci seznámit 
s nedávno dokončenými stavbami i se stavbami, které jsou 
v současnosti realizovány. Jedná se o dokončenou revitalizaci 
rašeliniště Soumarský most a revitalizaci VT Hučina a probí-
hající stavby RVT Žlebský potok a RVT Jedlový potok. 

(-vd-)

Představení osobnosti oboru –  
meliorace a kulturní technika
Prof. Ing. Vincenc Hlavinka 
(5. 4. 1862–25. 2. 1934) 
profesor brněnské české techniky a její rek-
tor v letech 1919–1920

Po maturitě na reálce v Prostějově v roce 1882 
absolvoval Vysokou školu zemědělskou a technickou 

ve Vídni, obor kulturní inženýrství (meliorace). Do 
roku 1888 byl státním úředníkem v Praze, poté ode-
šel do Chorvatska a pracoval pro vládu v Záhřebu. 
V roce 1899 se stal profesorem geodézie a inže-
nýrských věd na lesnické akademii v Zábřehu. Po 
návratu na Moravu se stal v roce 1911 mimořádným, 
od roku 1917 řádným profesorem meliorací, vodá-
renství a kanalizace na brněnské technice, dva roky 
(1919–1920) byl jejím rektorem.

V Záhřebu projektoval odvodnění velkých močálo-
vitých nížin, navrhoval vodojemy pro město a praco-
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val na využití vodní síly řeky Sávy. Podílel se na projektování 
městského vodovodu v Ostravě, průmyslového vodovodu pro 
firmu Baťa Zlín, kanalizace v Třebíči a čistíren odpadních vod 
z cukrovarů, celulózek či z Baťovy továrny. Byl zakladatelem 
spolku Mensa akademická, Moravsko-slezského svazu pro 
ochranu přírody, Československo-jihoslovanské ligy v Brně, re-
daktorem Technického obzoru SIA, člen Masarykovy akademie 
práce a Československé akademie zemědělské.

Mezi jeho stěžejní díla patří kniha „Vodárenství, stokování 
měst a čištění odpadních vod“ a hlavně třísvazková „Nauka 
o hydrologii, melioracích a úpravě toků a hrazení bystřin“. 
V této nauce se zabývá mimo teoretickou průpravu a vysvět-
lení základních principů hydrologie a hydrauliky (svazek I) 
i technikou a účelem úprav vodních toků, které řeší i s ohle-
dem na rybí obsádku, nebo vysvětluje základy hrazení bystřin 
(svazek II). Součástí odborně vyvážených textů, přinášejících 
pozoruhodné názory a pohledy na řešení problémů řek a je-
jich okolí v kontextu způsobu využívání říční krajiny jako 
celku, jsou i rozsáhlé grafické přílohy vývoje říčních systémů 

Obr. 1. Regulace řeky Isara – Nauka – díl II.

Obr. 2. Ukázka systému svažin – Nauka díl III.

velkých měst, nákresy stavebních objektů nebo způsob usměr-
ňování trasy VT (obr. 1). 

 Třetí svazek nauky pak vysvětluje základy melioračních sta-
veb a jejich provádění. V části věnované závlahám jsou detail-
ně rozkresleny v té době používané závlahové systémy (obr. 2).

Zdroje
www.encyklopedie.brna.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vincenc_Hlavinka 
Prof. Ing. Vincenc Hlavinka, Nauka o melioracích, úpravách 
toků a hrazení bystřin, II. díl – Úprava toků a hrazení bystřin, 
Brno 1927

(-av-) 

Představení stavby – revitalizace 
pramenné části Černého potoka 
v Jizerských horách

Základní informace o stavbě

Místo stavby: CHKO Jizerské hory, lokalita pod Vlčí loukou – 
západní svah Smědavské hory;
Povodí ČHP: 2-04-10-004;
Správce toku/investor: Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast po-
vodí Labe. Stavba financována z OPŽP;
Doba realizace: 2012–2014 (časový průběh stavby byl dán pod-
mínkami ve výjimce z ochrany ZCHO).

Výchozí stav lokality
V letech 1985 až 1988 byl v rozsáhlém území Pavlovy plani-

ny realizován projekt odvodnění lesní půdy Pavlova planina. 
V rámci tohoto projektu došlo k tvrdé úpravě koryta přítoku 
02 (nazvaného přítok od Vlčí louky), do kterého byly zaústěny 
nově vybudované odvodňovací příkopy a kanály. Současně 
byla provedena asanace řady erozních rýh, které se vytvořily 
v trasách lesních cest a přibližovacích linek. 

Hlavní koryto bylo upraveno do lichoběžníkového profilu. Ve 
dně i v březích bylo zpevněné kamennou dlažbou na cemen-
tovou maltu (obr. 1). Vzhledem k charakteru koryta, které je 
svodné, v soustavě odvodňovacích kanálů páteřním, postupně 
svádějící vodu z jednotlivých odvodňovaných sektorů, je tra-
sa vedení koryta zcela přímá, spádnicová. Z důvodu velkých 
rychlostí vody v korytě, které jsou dány především velkým Obr. 1. Stav hlavního koryta před stavbou

podélným sklonem (sklon se pohybuje v rozmezí 10–22 %), 
jsou ve dně i v březích rozmístěné rozrážeče tvořené kameny 
vystupujícími z opevnění. 

V průběhu let došlo na korytě postupně k destrukci opev-
nění a vzniku rozsáhlých břehových a dnových natrží. S při-
hlédnutím k lokalitě, kde se koryto vyskytuje, a vzhledem ke 
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skutečnosti, že odvodnění lesních pozemků nebylo postupně 
zapotřebí, přistoupil správce vodního toku (VT) po dohodě 
se Správou CHKO JH k celkové revitalizaci pramenné části 
Černého potoka.

Obecný popis a účel revitalizace (RVT)
Stavba revitalizace se nachází ve vrcholových partiích Ji-

zerských hor v blízkosti významných rašelinných lokalit přímo 
v centru CHKO Jizerské hory. Stavba je situována na lesní 
pozemky, na západní svah Smědavské hory v rozsáhlém území 
Pavlovy planiny. V okolí stavby byla biologickým průzkumem 
nalezena stanoviště zvláštně chráněných druhů, kterým je 
cílový stav koryta a jeho okolí (zlepšení stanovištní pestrosti, 
revitalizace území) prospěšný.

Záměr RVT pramenné části Černého potoka vycházel 
z předpokladu, že odvodňovací systém 
Pavlovy planiny, vybudovaný v letech 
1985 až 1988, ztratil svůj prvotní účel a je 
nyní vhodné trasy koryt revitalizovat. 
Revitalizace se tak dotýká rozsáhlého 
pramenného území Černého potoka 
a části lesního komplexu nad Štolpiš-
skou silnicí (obr. 2). 

Stavba RVT je díky charakteru plošně 
rozsáhlá, neboť se nejedná o řešení ome-
zené na jeden vybraný úsek VT, ale jde 
o plošná opatření v celém povodí, opat-
ření zahrnující celý systém původního 
odvodnění. Stavba je situována přímo na 
vodní toky v řešené lokalitě. Celkový roz-
sah akcí dotčené lokality, kde dochází ke 
zlepšení hydrologického režimu půdy je 
cca 2 x 0,64 km2, neboť jde o dvě obdobně 
veliká, shodně upravená podpovodí PBP 
Černého potoka. 

Technické řešení jednotlivých stavebních objektů
SO 1 a SO 8 – Přítok od Vlčí louky, propustek na Kozí cestě a za-
ústění do Černého potoka

Koryto přítoku od Vlčí louky bylo vymělčeno na kapacitu 
Q50, původní způsob opevnění z kamenné dlažby byl nahrazen 
hrubou kamennou rovnaninou z přírodního kamene sbíra-
ného v místě stavby (obr. 3). Příčný profil upraveného koryta 
je miskovitý, sklony svahů jsou díky tomu mírnější. Rozměry 
příčného profilu se směrem vzhůru zmenšují v návaznosti na 
velikost návrhového průtoku v trase mezi přítoky. 

Propustek v Kozí cestě byl v rámci stavby zachovaný jako 
trubní DN 1000 s tím, že v prostoru cesty byl doplněn bro-
dem zpevněným kamenem do betonu, hospodářský přejezd 
v horním úseku je rekonstruovaný do podoby kamenného 
brodu. Stávající cesta po levém a následně pravém břehu byla 

Obr. 2. Mapa se vyznačeným rozsahem stavby a jednotlivými SO

Obr. 3. Ukázka výkresu úseku RVT koryta
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zachována. Zaústění do Černého potoka 
a rozsáhlá dnová nátrž s projevující 
se zpětnou erozí, kdy docházelo k roz-
sáhlým břehovým nátržím a sesuvům 
břehu, byly zajištěny pomocí hrubého 
balvanitého skluzu, fungujícího jako 
stabilizovaný „vodopád“ (obr. 4). 

SO 2 – Boční vodní nádrž

V prostoru původního manipulačního 
skladu na levém břehu přítoku od Vlčí 
louky byla z důvodu potřeby zvětšení 
retence vody v krajině a z důvodu po-
třeby zdroje vody pro případné hasičské 
zásahy vybudována boční malá vodní 
nádrž (obr. 5). Hloubka nádrže v nej-
hlubším místě je 1,5 m, plocha hladiny 
je při zadrženém objemu vody 1 080 m3 cca 1 400 m2. Nádrž má 
nepravidelný tvar, půdorysně protáhlý do podoby původního 
manipulačního skladu. 

Hráz nádrže je zemní, nehomogenní, s těsněním z návodní 
strany bentonitovou matrací NaBento. Osa hráze nádrže se 
skládá ze dvou přímých úseků, mezi nimiž je oblouk. Celková 
délka hráze v ose je 87,8 m. Hráz opticky vystupuje z terénu 
a následně se opět do ztracena snižuje do svahu levého břehu 
přítoku. Výpustné zařízení je jednoduchý, jednodlužový dřevě-
ný požerák z dubového dřeva.

SO 3 a SO 4 – Odvodňovací kanály B, D, E a F 

Na korytech odvodňovacích kanálů označených B, D, E a F 
byly stávající, částečně funkční vzdouvací objekty doplněné 
novými srubovými objekty. Hlavním účelem bylo podpořit 
tvorbu postupně se zazemňujících, pomalu protékaných tůní 
(obr. 6), které budou zdržovat vodu v prostoru. Konstrukce 
nových vzdouvacích objektů je na všech kanálech shodná. Mír-
ný rozdíl ve dvou variantách konstrukce objektu je ve výšce 
konstrukce vzhledem k hloubce kanálu (na obrázku stav před 
a po provedené stavbě). Stávající zaústění pomocí trubních 
propustků bylo odstraněno a nahrazeno otevřeným korytem 
s dřevěnými mostky stojícími na beton-kamenných pilířích. 

SO 5 – Rekonstrukce stávající přehrážky 

Před původní konstrukci přehrážky 
byla představěna nová srubová kon-
strukce, a to z důvodu, aby nedošlo 
k porušení stability nivelety dna koryta 
za původním a zcela se rozpadajícím 
srubovým objektem přehrážky. Po doho-
dě se zástupci AOPK a správy CHKO JH 
byla konstrukční výška nové přehrážky 
zvýšena o cca 0,3 m, aby došlo k co nej-
většímu zvýšení hladiny vody okolního 
prostoru (obr. 7). Koryto nad přehrážkou 
nebylo odtěženo.

Obr. 4. Stav koryta po realizaci – místo se stabilizačním prahem, 
který tvoří příčně ložený balvan

Obr. 5. Pohled na nádrž vybudovanou v místě původní skládky 
dřeva

Obr. 6. Pohled na původní a nový stav jednoho z odvodňovacích kanálů, na kterých 
byly vytvořeny tůně

Obr. 7. Nová srubová konstrukce přehrážky představěná před 
původní srub

Obr. 8. Erozní rýha a konstrukce vybudovaná v rámci její sanace
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Obr. 9. Stav sanované erozní rýhy v rašelině po provedené stavbě

SO 6 – Sanace erozní rýhy na rašelině 

Vzhledem k značné mocnosti rašeliny (mocnost se pohybuje 
okolo 1,2–1,5 m) byla sanace rozsáhlé erozní rýhy v místě raše-
linné louky provedena pomocí celkem 5 objektů konstrukčně 
kombinujících dřevěnou srubovou konstrukci a zemní ochran-
né těleso. 

Ve vhodných profilech na erodovaném úseku (obr. 8 vlevo) 
koryta je umístěno celkem 5 objektů o rozdílné konstrukční 
výšce, zohledňující snahu o co možná nejvyšší stálé nadržení 
vody v prostoru rašeliniště (obr. 8 vpravo). Principem sanace 
je zadržení vody v korytě a vytvoření pomalu protékajících až 
bezodtokých lagun (obr. 7), ve kterých bude díky přítomnosti 
rašeliny a rašeliníku docházet k postupnému zazemnění. 

SO 7 – Kanál 23

Tento kanál byl z důvodu rozsáhlé dnové eroze celkově zasy-
pán materiálem z původního výkopku (kanál byl již neúčelný), 
do dna byly před zasypáním kanálu instalovány dřevěné stabi-
lizační prvky a klest formou klejonáže.

(-av-)

Zamyšlení nad zprůchodňováním staveb 
hrazení bystřin

Při odborných exkurzích pro studenty stavební fakulty ČVUT 
v Praze se vždy snažíme sestavit pestrý a poučný program. Naším 
cílem je mimo jiné nadchnout naše posluchače a snad i budou-
cí projektanty pro vše s vodou spojené. Mezi „vděčné“ a často 
navštěvované objekty, ke kterým existuje řada zajímavých 
a mnohdy i kontroverzních realizací, patří stavby rybích pře-
chodů, v poslední době budovaných i u staveb hrazení bystřin. 
Zajištění migrační prostupnosti hrazenářských staveb je z mého 
pohledu stejně diskutabilní, jako bylo svého času plošné zprů-
chodňování malých vodních nádrží. Výstavba rybího přechodu 
(RP) na objektu např. retenční přehrážky nebo MVN znamená 
totiž vždy zásah do uspořádání a funkčnosti objektu, případně 
to vyžaduje změnu manipulace s vodou na vodním díle.

Proč je toto téma z mého pohledu hodné zamyšlení a vy-
volání širší diskuse? Bezpochyby proto, že v současné době 
roste tlak na projektanty, aby RP na stavbách hrazení bystřin 
navrhovali. Vodní zákon to ve svém paragrafovém znění sice 
nevyžaduje, nicméně společenská objednávka ano. Vznikají tak 
různé štěrbinové přehrážky, přehrážky s „tlamovým“ otvorem 
u dna spadiště nebo objekty technicky a funkčně upravené 
pro umístění těla RP takovým způsobem, že fungují v podstatě 
jako rybníky. Prvotní účel těchto staveb se tak mnohdy zcela 
vytrácí, aniž by bylo zcela jasné, proč je na konkrétním objektu 
vyžadovaná prostupnost.

Poslední jmenovaný typ přehrážky s rybím přechodem umís-
těným do zavazovacího křídla byl vybudovaný na VT Rašeliník. 
Jeho účelem je zastavit chod splavenin z pramenného toku 
v době intenzivních dešťů a tání sněhu do VD Fláje, významné-
ho rezervoáru pitné vody. Dalším a velmi významným účelem 
této konkrétní stavby je fotodegradace 
huminových látek obsažených ve vodě při 
vyplavení pramenných rašelinišť a vrcho-
višť. Koncepce přehrážky a její technické 
řešení, kdy byl VT zahrazený vzdouva-
cím objektem bez průcezných otvorů, 
zaručuje zastavení prakticky veškerých 
splavenin, vyjma drobných zrn nesených 
při velkém průtoku přes přelivnou sekci. 
Navíc retenční prostor charakteru mělké 
a plošně rozsáhlé vodní zdrže s přímo 
osluněnou hladinou zaručuje i požadova-
nou fotodegradaci. Dá se dle mého říci, 
že retenční přehrážka je jasně účelovou 
stavbou, která svým řešením místně mění 
podmínky na VT.

Technicky mne podobná díla zcela fas-
cinují. Na druhé straně mne však vždy při 

pohledu na hrazenářský objekt s vybudovaným rybím přecho-
dem napadá otázka o smyslu a účelu takové stavby. O potřebě 
zprůchodnění retenčních prostorů, kde dochází k vypadnutí 
splavenin ve velkém objemu. O zprůchodnění vzdouvacího 
objektu, za kterým vznikla např. 90 m dlouhá zdrž se stojatou 
vodou plnou huminových látek. 

Migrační prostupnost podhorských a horských vodních toků 
bude jistě tématem řady odborných diskusí. Zaslouží si stejnou 
pozornost jako výstavba objektů hrazení bystřin, které jsou také 
čistě účelovou stavbou na vodních tocích a mají svou jasně 
definovatelnou funkci. Snažme se proto, aby účelovost jedné 
stavby nebyla narušována tou druhou a aby stavby budované 
na VT měly vždy svou logiku.  

(-av-) 

Pohled přes první řadu sloupkového čediče pod klenbovým 
vstupem do RP, který je umístěný v zavazovacím křídle pře-
hrážky (foto archiv LČR – ST OPO)

Celkový pohled na retenční přehrážku na VT Rašeliník před jeho zaústěním do VD 
Fláje. Z obrázku je patrné uspřádání jednotlivých částí objektů (foto archiv LČR – ST 
OPO)
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Ještě jednou o občanských iniciativách…

Vím, že je to ne zcela vodohospodářské téma, ale nedá mi to svým 
způsobem pokračovat ve svém slově úvodem a nezmínit tiskovou 
konferenci o pytláctví na MŽP a NGO ALKA wildlife. Častou obětí 
pytláků je vydra, která je s vodou tak úzce spjata. Měl jsem to štěstí, 
že párkrát za život jsem mohl vydru pozorovat ve svém živlu. Napo-
sledy asi před rokem u nás na Volyňce. No a shodou okolností o pár 
dní později jsem slyšel chlapy v hospodě láteřit, že v řece není ani 

pstroužek. Prý pro to, že to vychytají ty k…y vydry a že je potřeba 
je vystřílet a pochytat do želez. Udělal jsem si trochu (spíše více) zlé 
krve, když jsem se vyder zastal a řekl těm chlápkům, že udávat se 
nemá, ale nahlásit se to musí a co si o nich myslím a co jim přeji. 
Že tento postoj mezi rybáři a myslivci vůči „škodné“ není ojedinělý, 
svědčí i informace Vladimíra Dolejského, náměstka MŽP, že „pytláctví 
chráněných druhů je velmi závažným a celorepublikovým problémem, 
který dlouhodobě a závažně ohrožuje řadu chráněných druhů. Týká 
se zejména šelem, jako jsou vydra, rys, vlk, medvěd, ale i dravců. Ti 
bývají nejčastěji tráveni nelegálním jedem karbofuranem. U šelem to 
je zastřelení nebo chycení do želez. I když všechny tyto způsoby jsou 
považovány za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a hrozí za 
ně přísné tresty, případů pytláctví a trávení zvláště chráněných zvířat 
neubývá.“ Pokud bude člověk považovat některá zvířata za škodnou, 
tak je něco špatně. No a zase musím ty nevládky chválit: mé děti chodí 
do kroužku ochránců přírody a v létě můj sedmiletý syn vysvětloval 
babičce, která nadávala na krtky v zahrádce, jak jsou ti krtci důležití.

Je opravdu jen škodolibou náhodou, že v úvodním slově jsem se 
pozitivně zmiňoval o NGO obecně. Nyní mohu být konkrétní a vy-
zdvihnout aktivity již zmíněné společnosti ALKA Wildlife. Ta se mj. 
zabývá v ČR od roku 1992 ochranou a výzkumem vydry říční. Její 
představitelé tvrdí, že: „z našeho výzkumu vyplývá, že ročně můžou 
být v ČR upytlačeny řádově desítky vyder. My se o tom ale nedozvíme, 
protože po nich pachatel zahladí stopy. A to je už míra, která závažně 
ohrožuje přežití české vydří populace do budoucnosti“. 

Když jsem se dověděl, že za usmrcení a jiné nedovolené nakládání 
s chráněným živočichem hrozí pachateli až 3 roky vězení – s tím, že 
dle závažnosti a dalších okolností může délka trestu dosáhnout až 
osm let, tak jsem si říkal: je to hodně, nebo málo? Ve světle záběrů, 
které byly součástí prezentace, se mi to zdálo málo. Na druhou stranu 
chápu, že tresty musí být přiměřeně souměřitelné s jinými trestnými 
činy. Z tohoto pohledu se mi zdá být trestní sazba přiměřená. Jen 
by mě zajímalo, jak často je aplikována a zda vůbec byl někdy dán 
v obdobných věcech flastr na tvrdo. 

Jaké jsou vaše zkušenosti a názory, vy lidé od vody?

Ing. Václav StránskýVydra uhynulá v železech, Poděbaby u Havlíčkova Brodu 2009. Foto 
archiv ALKA Wildlife
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Všestranný produkt
„7 jednou ranou“
• Srážení fosforu
• Kompaktní, stabilní vločky
• Zatížení kalu
• Zvýšená rychlost usazování
• Zvýšení tlumivé kapacity vody
• Stabilizace pH
• Vázání síry
A to vše pomocí  jednoho produktu.

VTA-Biosolit působí v ČOV jako bioaktivátor: stimuluje mikro-
organizmy aktivovaného kalu ke zvýšené aktivitě a tak výrazně 
zvyšuje čisticí výkon. Obsahuje snadno dostupný externí zdroj 
uhlíku a zvyšuje tak denitrifi kaci. Díky organickému, biologi-
cky dobře snášenému nosiči náboje z obnovitelných zdrojů se 
s VTA-Biosolitem tvoří kompaktní vločky a kal lze využívat v 
zemědělství. 

VTA-Biosolit®

Inteligentní řešení:
ošetření odpadních vod  

jedním produktem
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