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Pitná voda v přírodě je na kraji vyhynutí

V tomto čísle se z velké části mluví o té nejčistší přirozené vodě, 
vodě pitné. Vlastně pitná  voda už není  vodou přirozenou,  je  to 
výrobek… Ve volné přírodě  je pitná voda stejně vzácná  jako  třeba 
perlorodka. Většina z nás si dokonce i myslí, že v přírodě se s pitnou 
vodou setkat už nelze. Já však pořád vím o místech, kde si připomínám 
verše od J. V. Sládka: „Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je 
les… Tam ptáci, laně chodí pít…“. Nebojím se té vody napít. Božsky 
chutná. Ostatně můj syn mi loni na podzim na otázku, co chce k pití: 
mošt, vodu se šťávou, čaj?, odpověděl: „Dej mi tu vodu, co jsi přinesl 
z lesa, ta je nejlepší!“ Chápu, že takto všechny lidi napojit nelze. Zajiš-
tění dodávky pitné vody se stále více stává sofistikovaným výrobním 
procesem. Tři  články  tohoto čísla  se věnují  formalismům nutným 
k dodávání  kvalitní  vody  za  rozumný peníz.  Stojí  za pozornost! 
A nejen ony!! Myslím, že v tomto čísle není článků jen do počtu!!!
V úvodu Petr Dolejš mj. kritizuje praxi, že ve výběrových řízeních je 

nejhlavnějším (a někdy se zdá, že i jediným) kritériem láce. Souhlasím 
s Petrem, že domů si nekupuju laciný póvl. Jak ale zase zjistit, jestli 
výrobek dražší není předražený? Mě se docela  líbí model, který  je 
využíván v některých zemích. Spočívá v tom, že v rámci výběrového 
řízení se automaticky škrtá nabídka nejlevnější a nejdražší… Nikdo 
nemůže chtít za málo peněz hodně muziky. Na stranu druhou obe-
zřetné vedení jakéhokoliv subjektu by se mělo řídit oním „důvěřuj, 
ale prověřuj!“.
Pan Kožíšek ve svém článku vysvětluje, jak může „povinné posouze-

ní rizik podpořit nové vodárenské trendy“. Jistě, pomůže to. Ale záleží 
hlavně na člověku a zdravém rozumu! Někdy si myslím, že se v těch 

papírech, školeních, řízeních utopíme. Zapomínáme na to, že smyslem 
práce je vyrobit dobrý produkt. Učili jsme se, že geologická historie 
Země začíná prahorami a nyní jsme v době čtvrtohorní. Obávám se 
však, že dnešek prožívám v éře papírohor… Už léta sleduji, jak kvůli 
předplatnému za časopis za necelou tisícovku musíme odběratelům 
stále více vyplňovat nepředstavitelné množství různých lejster. Pře-
borníkem byla firma, která vyžadovala vyplnit čtyři různé formuláře, 
mající celkově přes dvacet stran! Odůvodňovala to tím, že přešla na 
jakýsi systém řízení jakosti. Abychom nakrmili úředního šimla, strávili 
jsme tím vyplňování více než hodinu. Je to efektivně využitý čas? Je 
tím dosaženo lepší jakosti? Souhlasím však s panem Kožíškem, že na 
mnoha místech panuje šlendrián. Pan doktor konstatuje, že na jedné 
malé vodárně  „...  po prohlídce  zdroje  a jímání  vody  (povrchové), 
úpravny a vodojemu bylo nutné konstatovat, že snad v tomto provoze 
neexistuje jediná věc, která by se dělala správně a bez hrubých závad.“ 
Obávám se, že v takovýchto případech by však nepomohly jakékoliv 
systémy řízení.
V třetím článku se pan Vykydal věcí zabývá z pohledu, dalo by se 

říci, vyššího principu mravního. Rozebírá hypotetický případ, kdy se 
dvě obce rozhodují o tom, zda provozovat vodovod samostatně, nebo 
společně. Vždy jedna obec z čistě utilitaristického hlediska doplácí 
na druhou. Autor volá po solidaritě. Obávám se, že pro většinu  je 
solidarita vzdálenější, obdobně jako je tomu v onom příměru o košili 
bližší kabátu. Argumentem snad může být: V jednotě je síla. Pojďme 
spolupracovat  při  výrobě pitné  vody  a výrobě  čisté  vody  z  vody 
znečištěné. Stejně tak i při zajišťování vodního komfortu ve městech, 
v kulturní krajině a i v divočině. Bylo by krásné, kdyby jednou pitná 
voda nebyla  jen výrobkem, ale  i přírodním produktem, aspoň v  té 
divočině…

Ing. Václav Stránský
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Jak přenášet do praxe 
inovace procesů úpravy 
vody?
Petr Dolejš

Abstrakt
Příspěvek se věnuje šíření inovací ve vodárenství a diskutuje příčiny 
zastaralosti velké části projektů na rekonstrukce úpraven pitné vody.

Klíčová slova
inovace – úprava pitné vody – Dunning-Krugerův efekt – projektování 
– rekonstrukce úpraven – technologie úpravy vody – procesy

Úvod
O tom, že pokrok jde kupředu, že ho musíme sledovat, že je potřeba 
inovovat, o tom se jakoby ví a nikdo proti tomu asi nic nemá [1]. To 
platilo a učilo se o tom už v době, kdy jsem byl malý kluk. Avšak jak 
na to jít v praxi, to je jiná. 
Jako zákazníci  jsme většinou nároční  a něco,  co  je  již  z minulé 

sezony, chce málokdo. Pokud ano, s velkou slevou. Jak jsme na tom 
ale jako dodavatelé – dodavatelé pitné vody? Řekl bych, že v tomto 
případě je velikou výhodou jinak velmi smutná skutečnost, že pro-
blematika pitné vody je v zájmu veřejnosti většinou někde hluboko za 
významem barvy šatů a výstřihu nějaké herečky (pro obě pohlaví) či 
kvality nového dezénu zimních či letních pneumatik pro auto u mužů. 
Díky naprostému nedocenění problematiky pitné vody ve veřejném 
prostoru je mizivý zájem o tuto problematiku „pozitivem“ v tom, že 
nikdo z veřejnosti v podstatě nevrtá do toho, jestli úpravna, která ho 
zásobuje pitnou vodou, je na dostatečné technické úrovni doby, jestli 
tomu odpovídá sestava technologické linky a kvalita provozu včetně 
odbornosti a zkušeností provozovatele. 
Obecný klid na  této  frontě narušil například pionýrský  článek 

kolegy MUDr. Františka Kožíška, nazvaný „Proč je české vodárenství 
v krizi?“ [2]. Článek je významný jak samotným obsahem, postřehy 
a myšlenkami, které v něm jsou obsaženy, tak tím, že odložil zhoub-
nou „politickou korektnost“, která nemá s racionalitou a potřebami 
našeho života co dělat. A tato (jinak v hlavních médiích tak rozšířená 
komunikační deformace) by neměla mít vůbec místo v odborném 
tisku.
Všichni víme, že lepší je se učit z cizích chyb, než z chyb vlastních. 

I v tomto ale naše vodárenství velmi pokulhává, protože chyby, nedo-
myšlenosti, zanedbání či dokonce zmatení procesů úpravy se nikde 
neprezentují a panuje kolem nich spíše snaha o přísné utajení. Přitom 
se jen těžko hledají příklady, kdy byl třeba špatný technologický návrh 
nebo projekt vrácen, nezaplacen či dokonce kdy by po původci špat-
ně odvedené práce byla vyžadována náhrada například za zbytečně 
vynaložené náklady stavby či by projekt byl odmítnut pro závažné 
chyby a neproplacen. Smlouvy na  tyto práce  jsou pravděpodobně 
zpracovány tak, že vlastně nic podobného nepřipouštějí – a to je velká 
chyba. Jak pro zadavatele, který dostane nekvalitní dílo a neumí se 
bránit,  tak nakonec  i pro celkový  stav našeho vodárenství. Špatně 
odvedené dílo se tak totiž stává automaticky jakoby „srovnatelným 
standardem“ a strhává  tak  celkový  stav oboru do bažin nekvality 
a myšlenkového zaostávání. 

Smutek nad současným stavem
Někdy  se  stane,  že  se  člověk může  seznámit  s větším množstvím 
projektů rekonstrukce (popřípadě výstavby) úpraven pitné vody. To se 
stalo i mně např. v úloze soudního znalce. Protože jsem si zakázal po-
litickou korektnost, mohu rovnou říci, že devět z deseti projektů trpí 
absolutní technologickou zastaralostí a nepromyšleností, ba dokonce 
zmateností pojmů a procesů. Jsou na úrovni poznání a praxe většinou 
hluboko v minulém století, koncepčně někde mezi 60.–80. léty. 
Právě tento nepříjemný šok mne vedl k přemýšlení nad tím, proč 

tomu tak je? Proč to nevadí objednatelům projektových prací, tedy 
investorům?  Jak  je možné,  že  v naprosté  většině  zcela  slepě věří 
zpracovateli projektu a nenapadne  je  se pokusit  si přizvat někoho 
jiného k oponování či posouzení kvality řešení? Jak se buduje aura 

„renomovanosti“ zpracovatele jen tím, že již v této oblasti pracuje delší 
dobu a má řadu realizovaných děl? 
Ano, stačí bohužel jen to, že již něco bylo v minulosti realizováno, 

aby automaticky vznikl nevyvratitelný dojem, že daný zpracovatel je 
tzv. renomovaný. Tady je právě ta obrovská chyba, že i nepovedená, 
zbytečně drahá, nedomyšlená díla jsou později v (jakémsi) provozu. 
I když s nimi provozovatel zápasí, aby  je uvedl do alespoň trochu 
funkčního stavu,  tak se  to nijak neodrazí v „renomé“ zpracovatele 
projektové dokumentace a ten má za každých okolností další „refe-
renci“. A má ji stejně tak, jako jiný zpracovatel, který vytvoří kvalitní 
projektovou dokumentaci, která vede k dílu, které je na úrovni sou-
časného poznání a které bezvadně funguje tzv. „na první zapnutí“. To 
je přesně cesta k tomu, jak obecně dopomáhat, aby se kvalita našeho 
vodárenství zhoršovala a případně vedla ke krizovým prvkům a je-
vům, které se vyhrotí až v případy, které jsou popsané v článku [2]. 
Ti, kdo nic moc neumí, jsou v podstatě papírově stejně úspěšní jako 

ti, kteří se snaží být alespoň trochu nad průměrem. Ti, co nic moc 
neumí, mohou být navíc lacinější a v soutěžích s jediným kritériem 
– cenou – mohou snadno vítězit. Nikde jinde by snad nemohla fun-
govat analogie třeba hypotetického sloganu při nákupu auta: „Chceme 
vyhrát, a proto zapomeňte na golfa od konkurence, kupte si našeho 
trabanta, je přece lacinější“. To by řekl jenom blázen, že? Ale proč to 
stále platí ve vodárenství? To si tak málo vážíme toho, co nám teče 
z kohoutku a co pijeme? Jaké jsou důvody, že i zcela příšerné projekty, 
které vedou k realizaci zastaralých, zbytečně nákladných či nedomy-
šlených řešení, jsou stále akceptovány jejich objednateli? Pokusím se 
tuto záhadu alespoň částečně objasnit. 

Jak se šíří nové poznatky a inovace
Neustále přibývají nové poznatky, které bychom mohli potenciálně 
využít v praxi našich úpraven a péči o kvalitu pitné vody. Tyto po-
znatky jsou však produkovány a dostupné minimálně z 99 procent 
v zahraničí, tedy jinde než u nás doma. Čili je musíme hledat, sle-
dovat odbornou literaturu, studovat, a v nejlepším případě také být 
v kontaktu s jejich autory. V neposlední řadě je také vlastníma rukama 
a hlavou ověřovat. Jenže tyto nové poznatky se bohužel jen velmi po-
malu (a také velmi nesystematicky) dostávají do povědomí odborných 
vodárenských pracovníků – a ještě hůře – do praxe našich úpraven.
Třeba praxe dezinfekce pitné vody se na mnoha našich úpravnách 

téměř neliší od stavu před sto roky. Je to tak správně? Máme pro tyto 
stoleté „zažité“ postupy opravdu podklady o jejich správnosti a vhod-
nosti při dnešním stavu poznání vodárenské techniky a technologie? 
Je naprosto nezbytné, aby se v řešení podobných otázek uplatňovala 
podstatně více odbornost a profesionalita. Pokud chce mluvit zasvě-
ceně stavební inženýr třeba o procesech sorpce na aktivním uhlí, je 
to asi stejné,  jako kdyby chemický inženýr chtěl mluvit zasvěceně 
o pevnosti a navrhování mostních konstrukcí. Ani jeden z nich na to 
nemá vzdělání a měl by téma přenechat těm, kteří vzdělání v daném 
oboru mají. V lepším případě může dojít k tomu, že bude jen opisovat 
od jiných, v horším případě bude na dobré cestě k tomu, aby vykládal 
hlouposti. 

Kvalitní návrh technologických procesů úpravy (můžeme mu 
také říkat předprojektová příprava či procesní návrh) se bude, 
resp. se musí vždy opírat o znalost nových poznatků i ze zahraniční 
literatury a vycházet z nich. Může ho proto zpracovat jen ten, kdo 
dané procesy ovládá (tj. chemik, který případně těsně spolupracuje 
s biologem a hygienikem). To je právě cesta, jak vstupují inovace 
technologických procesů do vodárenství. Pokud tato cesta není vyu-
žita či je ignorována, dochází jen k opisování starých řešení pro nové 
investice. Prakticky u skoro žádného „klasicky“ zpracovaného projektu 
jsem neviděl, že by v něm byla citována jakákoli odborná literatura, 
která má vztah k navrhovanému řešení. 
Projektová praxe je u nás dosud ve velmi široké míře zcela petri-

fikována  (či  řekněme přímo zabetonována) desetiletími zavedenou 
praxí, která jakékoli inovace vůbec nevyžaduje, pokud si je zadavatel 
zcela jasně nevyžádá a sám nespecifikuje. Existují dva krajní přístupy 
projektování. 

První krajní přístup je zřejmě nejrozšířenější a bohužel i nejhorší. 
„Tady jsme vám to namalovali a hotovo“. Projektant se staví do pozice, 
kdy on je hned ten další po Bohu. Tímto přístupem je považováno za 
nové a nejisté většinou to, co ještě není obecně známé a používané 
řádově několik desítek let v okolí toho, kdo to posuzuje. Čím méně se 
tedy kolem sebe projektant rozhlíží, tím zastaralejší produkuje řešení. 

Druhý krajní přístup  je  civilizovaný,  vstřícný  a veskrze pozi-
tivní a říká: „Řekněte si, co chcete, a my vám to namalujeme“. Ten 
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předpokládá, že zadavatel si již sám zpracoval tzv. předprojektovou 
přípravu a na základě ní ví, co chce, resp. na sebe bere riziko, že ví, 
co si objednává. Jinými slovy, zadavatel si již nechal vypracovat pro-
cesní návrh, co má technologická linka úpravny obsahovat. Při tomto 
přístupu je tedy velká naděje, že pokud si zadavatel opravdu nechal 
napřed zpracovat kvalitní procesní řešení, které předá projektantovi, 
má tedy v ruce jednoznačně (experimentálním měřením či výpočtem) 
podložené návrhové parametry technologické linky (čili např. che-
mikálie, které se budou dávkovat, v  jakém rozmezí a podle  jakých 
proměnných se bude jejich dávka stanovovat, doby zdržení v reakto-
rech, přesný popis vlastností separačních stupňů, jejich povrchové 
zatížení, filtrační rychlosti, náplně filtrů, prací rychlosti, metody řízení 
jednotlivých technologických stupňů podle vybraných proměnných, 
které se budou sledovat atd.). To vše je nezbytné stanovit, aby bylo 
možné opravdu optimálně navrhnout  technologickou  linku, která 
bude jednak perfektně fungovat a bude také ekonomicky racionální 
(dotace totiž někdy skončí). 
Něco mezi těmito dvěma krajními přístupy je obvyklé u projektantů, 

kteří přeci jen cítí, že je dobré se od prvního přístupu co nejvíce vzdá-
lit. Nicméně toto vzdálení stále ještě nestačí, aby došlo ke konstelaci, 
která by zaručovala opravdu optimální řešení – jak z ekonomického, 
tak z technického hlediska. K tomu je nezbytné, aby byla příprava 
rekonstrukcí či výstavby nových úpraven založena na dvoustupňovém 
řešení včetně odpovědné oponentury v každém kroku. 

Nový přístup k přípravě vodárenských investic
První stupeň přípravy investice bude procesní (chemicko-technolo-
gický) návrh, který podle vlastností zdroje surové vody navrhne opti-
mální sestavu jednotlivých procesů technologické linky. Tento první 
stupeň bude  řešení na molekulární úrovni poznání a popisu dějů, 
které mají při úpravě probíhat, pro daný typ zdroje vody. Z tohoto 
řešení budou vyplývat také podklady pro to, jak celou technologickou 
linku řídit, co měřit a jak změřené údaje hodnotit. 
Takto se mělo u nás postupovat již dávno, protože již několik deseti-

letí není úpravna pitné vody jen jakási čerpací stanice s vodojemem, 
ale plnohodnotná chemicko-biologická továrna produkující velmi 
důležitý produkt, na kterém je nezastupitelně závislý život a zdraví 
zásobovaných obyvatel. 

Druhý stupeň bude stavebně-strojní projekt (včetně elektro a po-
čítačového řízení technologické linky). Při jeho zpracování bude sa-
mozřejmě nezbytné, aby byla procesní stránka konzultována a mohlo 
dojít případně k pozitivním kompromisům a výsledné  řešení bylo 
komplexně promyšlené. 
Jistě se bude mnoha klasicky zaměřeným kolegům zdát tento návrh 

divný, neuskutečnitelný, příliš ambiciózní či dokonce bláznivý. Musím 
ale s radostí uvést, že něco takového je běžnou praxí v rozvinutých ze-
mích. Sám jsem to zažil na vlastní kůži. Když jsem byl v letech 1997 až 
1999 asi šestkrát několik týdnů na Floridě jako člen expertního týmu 
pro řešení úpravy/čištění vody pro celou oblast Národního parku Ever-
glades, sešel jsem se v řídícím výboru projektu s několika profesory 
amerických univerzit. Pracovali jsme na porovnání procesních variant 
řešení zadaného úkolu. Různé firmy měly (za společným plotem pro 
ochranu před aligátory) přímo u zdroje surové vody v národním parku 
poloprovozy, na kterých se ověřovaly  jednotlivé procesy,  aby bylo 
možné porovnávat jejich pozitiva a negativa. Na poloprovozu filtrace 
jsem  tam  také pracoval. Teprve výběr nejvhodnějšího procesního 
řešení postoupil dále do fáze projektování a pak realizace. 

Úprava vody je chemické inženýrství
Uvědomit si to, co je v názvu kapitoly, mi pomohl např. prof. Tom 
Stephenson již v devadesátých letech [3, 4]. I v mých příspěvcích, 
výzkumu a současně v  terénní praxi  jsem se  snažil  tyto myšlenky 
rozvíjet, aby přinesly inovativní řešení a přístupy pro naše vodárenství 
[5–9]. Dílčího pochopení a pokroku bylo snad za dlouhé roky dosa-
ženo, ale stále cítím odbornou bariéru, která se jen pomalu a těžko 
překonává. Navíc stále praktikované postupy přípravy rekonstrukcí 
jsou za dlouhá desetiletí natolik rutinně zavedené, že se  jen  těžko 
mění. K tomu systém dotací na jednu stranu a hodnocení veřejných 
zakázek jen podle ceny na stranu druhou je natolik deformující, že 
zdravý rozum (a v tomto tedy konkrétně příležitost pro technologicky 
vyspělá řešení) skoro nemá šanci. 

V případech, kdy mezi zdrojem surové vody a odtokem z vo-
dojemu ke spotřebiteli nastává alespoň jedna chemická reakce či 
probíhá biologický proces, musí být zpracován technologický ne-
boli procesní projekt. Ten musí vytvořit jen osoby profesně k tomu 

způsobilé a nemohou být nahrazeny žádnou jinou odborností. Jinak 
se naše vodárenství bude neustále potýkat se zaostáváním za stavem 
poznání ve světě, se zbytečnými investicemi, provozními potížemi 
a problematickou kvalitou upravené pitné vody. To, že není v ještě 
horším stavu než je, je jen díky lidem, kteří berou vodárenství nejenom 
jako zaměstnání, ale také jako koníčka či dokonce poslání, a cítí i pro-
fesní čest. Z vysokých manažerských pozic není vidět mnohé detaily 
provozu, ale za dlouhé roky ve vodárenských sférách denní praxe by 
bylo možné sepsat knihu o tom, co všechno je možné a co se může 
stát. Čím to je? Udělám zde malou odbočku do věd nevodárenských.

Dunning-Krugerův efekt
Teprve velmi nedávno jsem našel možné vysvětlení, proč je procesní 
přístup v úpravě pitné vody tak zanedbávaný a nachází tak málo po-
chopení u těch, kdo dosud zpracovávají projekty úpraven. Odpověď 
jsem nalezl napřed v příspěvku MUDr. Davida Melechovského [10]. 
Ten v něm popisuje „experimentálně zjištěný jev, kterému psycholo-
gové říkají iluze nadřazenosti (Illusory superiority, better-than-average 
effect) a patří mezi kognitivní zkreslení (cognitive bias). Základním 
principem všech těchto zkreslení je, že ačkoli na druhých nadměrně 
optimistické sebehodnocení odhalíme, sami u sebe si je nikdy neuvě-
domujeme a nejsme ochotni si jej připustit. Pokud tedy máte pocit, že 
právě u vás se tento jev nevyskytuje, téměř jistě se mýlíte.“ 
MUDr. Melechovský dále uvádí, že „iluze nadřazenosti je vcelku 

prostá iluze, ale experimentální sociální psychologie kráčela dál a Jus-
tin Kruger a David Dunning [11] v r. 1999 přišli na další zajímavý jev, 
který nese jejich jméno. Autoři provedli testy se studenty psychologie 
Cornellovy univerzity ve  státě New York. Při prvním  testu měřili 
schopnost  logického uvažování. Při následujícím druhém  testu  se 
studentů zeptali, jak si myslí, že dopadli v prvním testu, a měli ohod-
notit svůj předpokládaný výkon. Potom porovnali výsledky obou testů 
a zjistili další zajímavý fenomén.“ Je ilustrován na obr. 1. 
Z grafu je patrné, že ti, kteří dopadli v prvním testu nejhůře a pro-

jevili  nejméně  znalostí  a dovedností  v testovaném oboru  (spodní 
čtvrtina), nejvíce přeceňovali sami sebe a nadhodnotili svůj výkon. 
Přestože jejich průměrná úspěšnost testu znalostí a dovedností byla 
pouhých 12 %, sami se hodnotili mnohem výše – okolo 62 %. Naopak 
ti studenti, kteří podali nejlepší výkon (horní čtvrtina), naopak pře-
ceňovali schopnosti ostatních a nebyli si vědomi svých nadprůměr-
ných schopností. Nejlepší studenti, pro které byl proto test znalostí 
a dovedností snadný, mylně předpokládali, že musí být snadný i pro 
ostatní. Lidé s nízkými schopnostmi a kompetencemi mají o svých 
schopnostech nadnesené mínění, které je navíc rezistentní vůči změně 
i při přímé konfrontaci se schopnostmi ostatních. Potlačí v sobě vlastní 
prokazatelně špatné výsledky a nadále se hodnotí vysoko. Ověření si 
vlastních schopností v testu tedy pomáhá ve správném sebehodnocení 
pouze  schopným studentům, ale nepomáhá  těm méně  schopným. 
Neschopný nebyl schopen si uvědomit, že je neschopný [10]. Další 
informace o tomto zajímavém  jevu  jsou  také např. v [12]. Zatímco 
neznám vodárenského technologa, který by se s klidem v duši vrhnul 
na projektování stavebních či strojních detailů, znám projektanty, 
kteří si něco poslechnou o vodárenské technologii a už si myslí, že 
jí rozumí. V tom vidím velký omyl a praktickou ukázku tohoto shora 
popsaného efektu. 

Obr. 1. Ilustrace Dunning-Krugerova efektu [10]
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Jak poznat, kdo se nadhodnocuje jako odborník, 
a kdo ne?
V praxi jsem se setkal s naprostou bezradností, jak by se mohli zákaz-
níci poradenských a projekčních firem orientovat v záplavě odborníků 
a „odborníků“. Není se co divit, vždyť pokud se v tom má vyznat sta-
rosta menší obce a jeho zastupitelstvo, vůbec netuší, že by se mohli 
obrátit někam o radu. A pokud by to již chtěli, nedokážou si to stejně 
sami vyhledat a vyhodnotit, od koho by si mohli nechat poradit. 
A co když se dva lidé, kteří se prohlásí za odborníky, v názorech 

neshodnou? Jak může běžný zákazník zjistit, který z nich by mohl mít 
spíše pravdu? I to se může stát a stává. 
Jedna vcelku snadná a rychlá cesta k poznání, kdo zanechal nějakou 

stopu v odborném světě a ví se o něm dále, než jen za hranicemi kraje, 
kde má trvalé bydliště, je na adrese http://scholar.google.cz/
Pokud si rozkliknete combo ve volné řádce u symbolu lupy, uvidíte 

rozšířenou nabídku. Zadáním jména autora (příjmení a iniciály jeho 
jména) se snadno podíváte, kdo byl citovaný v publikacích  jiných 
autorů, kdo tedy nějakou stopu zanechal, a lze tedy říci, že má kvanti-
fikovatelné renomé ve světě. Podle jeho citovaných publikací je možné 
také určit,  v  jakém oboru. Samozřejmě,  že  tento přehled preferuje 
„skleníkové odborníky“, kteří žijí z grantů ve svých laboratořích, mají 
dostatek času na psaní publikací o kdejakém výsledku a do terénu se 
moc nehrnou. Nicméně i tak má tento zdroj informací svoji vysokou 
výpovědní hodnotu a stojí za to se na něj podívat. 

Samozřejmě i vědecké poznání vyžaduje pro jeho využití korekci 
praxí, protože laboratorní výsledky nepřinášejí velmi často ještě 
aplikovatelná řešení. Je to proto, že je nezbytné pracovat s kvalitou 
surové vody na konkrétní lokalitě (a ne libovolně zvolenou pro pokusy 
v laboratoři) a experimentálně získávat použitelné poznatky a návr-
hové parametry na poloprovozních zařízeních, která  jsou  správně 
provozována. 

Historické trendy, ze kterých vychází nový přístup 
k přípravě vodárenských investic
Poslední desetiletí 19. století a prvních několik desetiletí 20. století 
přinášejí obrovský rozmach a zavádění nových separačních a dezin-
fekčních procesů. To je období, kdy se najednou přidává zcela nový 
aspekt k (po mnoho století  zavedeným a postupně  se  rozvíjejícím) 
způsobům projektování a realizace vodárenské infrastruktury. 

K dopravě vody ke spotřebiteli se najednou přidává také její 
úprava. Zjistilo se, že kontaminované neupravené zdroje vody nejsou 
pro lidské zdraví bezpečné. Vodou se mohou šířit nakažlivé nemoci 
či může obsahovat látky, které poškozují lidské zdraví, popř. působí 
senzorické závady. To způsobilo začátek vodárenské technologické 
revoluce. Voda se začala systematicky a cíleně upravovat. A procesy 
úpravy spočívaly v použití poznatků z chemie, biologie a hygieny. 
Oborů, které celá dlouhá staletí  zásobování vodou vůbec neznalo. 
A postupně se z oboru zásobování vodou (tj. jakoukoli, kterou zdroj 
vody poskytoval) stalo zásobování pitnou vodou (čili vodou, která 
respektuje hygienické požadavky člověka). 
První polovina 20. století byla plná získávání zkušeností hlavně 

přímo z realizace určitých technologických postupů. Realizace byla 
před výzkumem, který spíše dodatečně vysvětloval, proč něco funguje. 
Povedené realizace úpraven (resp. jejich technologických stupňů) byly 
zdrojem „zlatých čísel vodárenství“, která byla používána pro návrhy 
více či méně podobných úpraven. Jako příklad bychom mohli uvést 
třeba Campovo číslo (a jeho tehdy nesporný přínos pro navrhování 
agregačních reaktorů) či návrh výpočetního vztahu mezi KNK (alka-
litou) a dávkou koagulantu. Tento „klasický“ přístup k navrhování 
a projektování úpraven,  který  ještě  stále dnes na mnoha místech 
přetrvává, se v tomto období prakticky zastavil a používá zhruba stále 
stejných metod z této éry vývoje vodárenství. 
Ve druhé polovině 20. století však postupně začal vývoj vodáren-

ského poznání směřovat k získávání stále podrobnějších a širších 
poznatků  o procesech úpravy pitné  vody  a k  jejich postupnému 
uplatňování ve vodárenské praxi. U nás k tomuto směru významně 
přispěly  výrazné  osobnosti  a jejich publikace. Uvedeme  alespoň 
hlavní  představitele,  kteří  posunuli  poznání  chemických  a bio-
logických  procesů  úpravy  pitné  vody  výrazně  kupředu  a jejich 
práce  se  staly pilíři  této vodárenské  technologické  revoluce.  Jako 
první  jmenujeme knihu hydrobiologů, kteří nezůstali v bezpečné 
ohrádce teoretické vědy a popisů biologických dějů, ale snažili se 
je interpretovat pro jejich využití ve vodohospodářské praxi. V roce 
1964 publikovali M. Zelinka a V. Sládeček knihu Hydrobiologie pro 
vodohospodáře [13]. O tři roky později vyšla velmi zdařilá kniha A. 

Bouchala, Z. Nováka a I. Tesaříka Navrhování úpraven vody [14]. 
V ní se  již  tehdy ukázalo,  jak přínosné  je spojení autorů, z nichž 
jeden byl  vynikající  vodárenský  technolog  (Z. Novák), druhý byl 
hydraulik-vodohospodář (I. Tesařík) a třetí projektant (A. Bouchal). 
Zcela zásadní přínos měla další kniha (dříve napřed vyšlá ve formě 
vysokoškolských skript) – Hydrochemie od P. Pittera [15]. Ta samo-
zřejmě patří do základní knihovničky každého vodárníka, protože 
bez velmi dobré orientace v hydrochemii nelze v  současné době 
vůbec odborně vstupovat do řešení a popisu procesů úpravy pitné 
vody. Jako poslední uvedeme knihu, která také vznikla napřed jako 
skripta VŠCHT Praha: Základní procesy a výpočty v technologii vody 
od F. Tučka, J. Chudoby a Z. Koníčka [16]. Tato kniha dává základní 
orientaci v klíčových procesech, které se při úpravě vody využívají. 
Ukazuje, že základem moderního a současně i optimálního funkč-
ního řešení úpravy pitné vody je procesní přístup na molekulární 
úrovni. Jako žák uvedených autorů dodávám, že teprve po vyřešení 
procesní stránky úpravy vody z určitého zdroje surové vody je možné 
přistupovat k aplikaci vybraných nejvhodnějších procesů do řešení 
konkrétní úpravny pitné vody, tj. např. s ohledem na její velikost, 
investiční možnosti či nároky na provozní náklady. 
Množství procesů, které je možné použít pro úpravu pitné vody, 

je již tak veliké a existují mezi nimi někdy již tak složité interakce, 
že tento obor je v posledních dvou až třech desetiletích jednoznačně 
základním aspektem pro  realizaci  rekonstrukcí úpraven či  stavbu 
nových úpraven pitné vody.  Jen  těžko bude  toto  stanovisko  sděli-
telné  či  vysvětlitelné  zastáncům „klasických“ přístupů k přípravě 
vodárenských investic. Určitě s ním nebude většina kolegů z oblasti 
vodárenského projektování souhlasit, protože to představuje základ-
ní a zásadní změnu paradigmatu jejich zažité práce. Určitě to však 
pochopí ti, kdo si vezmou do rukou třeba jednu z „biblí“ procesního 
přístupu ve vodárenství: Water Treatment Unit Processes – Physical 
and Chemical [17]. Snad bude stačit tuto knihu prolistovat a tu a tam 
se případně začíst do některých z 1300 stran tohoto díla, aby bylo 
zřejmé, co vše představuje pojem moderní návrh technologie úpravy 
pitné vody. A to se jedná jen o základní přehled jednotkových procesů 
úpravy. Návrh kvalitní technologické linky úpravny je ještě složitější. 
Tím samozřejmě neříkám, že v konstrukční oblasti úpraven nedochází 
k pokroku, který  je též nezbytné sledovat a vhodně aplikovat.  Jako 
příklad můžeme uvést použití nerezových potrubí, frekvenčních mě-
ničů u čerpadel, sledování hladiny ultrazvukem, ochrana stavebních 
konstrukcí, nové stavební materiály atp. 
Tyto myšlenky, které uvádím, se možná budou zdát v našem vodá-

renství nevšední, divoké či dokonce buřičské. Ano, měly být vyřčeny 
již před mnoha lety a snaha technologů o prosazení souladu s pokro-
kem ve světě měla být důslednější, razantnější a hlasitější. 
Již téměř před dvaceti roky napsal např. Kawamura [18], že příprava 

vodárenské investice trvá přibližně 3 roky, z nichž 9 až 12 měsíců 
zabere projektování a zbytek (2 roky) je to, čemu u nás říkáme před-
projektová příprava. Celkové náklady na obě fáze jsou většinou od 
5 do 10 procent ceny díla. Pokud chce investor vynakládat rozumně 
prostředky a mít dílo včas hotové, měl by najímat jen vysoce kvalifi-
kované konzultační inženýry a dodavatele. 
Zajímavé také je, jak Kawamura popisuje správný výběr konzultan-

ta. Konzultant podle něj nemá soutěžit cenou svých služeb. V případě, 
že by byla prvním kritériem cena, investor (vlastník infrastruktury) 
riskuje, že si najme nekompetentního konzultanta či dodavatele a ne-
kvalitní služby. Je tedy důležité, aby si najmul toho nejkvalitnějšího, 
který má kapacitu zakázku přijmout. Ve výběru je možné postupovat 
v těchto krocích [18]:
a) Vyžádat si přehled kvalifikací dostupných konzultantů pro daný 
projekt a posoudit dodané podklady.

b) Vypracovat přehled 3–5 firem, založený na  jejich zkušenostech, 
znalostech a schopnostech zvládnout požadovaný projekt.

c) U vybraných firem si vyžádat předložení detailních informací o kva-
lifikaci pracovníků firmy a jejich schopnostech řešit dané zadání 
včetně dalších detailů o firmě. 

d) Z dodaných podkladů vybere investor nejkvalitnější firmu a zvolí 
také druhou v pořadí pro případ, že jednání s tou první nebudou 
úspěšná. 

e) Nejlepší firma je oslovena a začne jednání o ceně a detailech řešení. 
Jak může vypadat řešení, kde se uplatnily různé formy „klasického“ 

přístupu, hezky ilustroval J. Šesták v příspěvku na nedávné konferenci 
v Trenčianských Teplicích [19]. Oproti původnímu projektu zmenšil 
zhotovitel v  jeho projektu navrhnutou plochu filtrace na více než 
polovinu původní plochy. Tento zhotovitel zvítězil, protože současně 
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nabídl nejnižší cenu (pravděpodobně i díky úspoře filtrační plochy). 
Tento zhotovitel současně garantoval požadovanou jakost na výstupu 
z úpravny.  Je  jen  těžké odhadnout,  jaký vliv má  relativně odlehlá 
poloha zmíněné lokality (Priština, Kosovo) na to, že taková garance 
byla dána bez poloprovozních experimentů prováděných se surovou 
vodou z konkrétního zdroje. Nicméně je však vidět, že pokud by se 
k projektování technologické linky přistupovalo na základě zcela jasně 
podložených návrhových parametrů, nemohlo by nikdy dojít k tomu, 
že se plocha filtrace „smrskne“ na méně než polovinu původně zamýš-
lené plochy jen tím, že se záměr dostane na rýsovací prkna jiné firmy. 
Pokud bychom vyčíslili cenu toho, jak velké úsilí bylo vynaloženo na 
projektovou přípravu původního návrhu a následně na návrh nový, 
myslím, že jednoznačně by musel zvítězit v tomto článku navrhovaný 
přístup, kdy by napřed byly získány návrhové parametry jednoznačně 
a exaktně podložené předprojektovou procesní přípravou, a teprve na 
jejich základě by bylo přikročeno k projektovému zpracování. 
Za poslední roky jsme i s několika kolegy prošli či mohli zhodnotit 

opravdu velkou řadu rekonstrukcí úpraven. Některé současné rekon-
strukce ve vodárenství je možné spíše ilustrovat tak, jako by to byl 
pohyb filmového Golema v rudolfínských sbírkách, než jako vysoce 
odbornou činnost na úrovni poznání dnešní doby. Hledáním příčin, 
proč tomu tak je, se zabývá první část tohoto článku.
Pokud se podíváme na příklad technologického schématu moderní 

úpravny vody (obr. 2), snad bude i z něj zřejmé, že se jedná o složitou 
chemicko-technologickou výrobní linku s využitím, resp. nutností 
zvládnout i biologické procesy. Takovou technologickou linku není 
v žádném případě možné optimálně sestavit  (jakkoli vysoce) „kva-
lifikovaným odhadem“ od rýsovacího prkna v projekční kanceláři. 

Ilustrativní negativní příklad z praxe 
Úpravna vody X byla v podstatě navržena jako jednostupňová s pří-
pravou suspenze koagulací a následnou filtrací přes vrstvu filtračního 
písku 1,0 – 1,6 mm. Zdrojem surové vody je říčka. Kvalita surové vody 
je většinu času dobrá a bylo by možné se domnívat, že podle kvality 
surové vody by téměř nevyžadovala nijak náročnou technologii pro 
její úpravu. Problematické  jsou ovšem okalové  stavy, kdy dochází 
k výraznému nárůstu hodnot zákalu v surové vodě a následně k ná-
růstu hodnot CHSK(Mn) a barvy, čili nárůstu koncentrace přirozených 
organických látek. 
Problémem  je v okalových  stavech odstranění  zákalu  (partikulí, 

organismů)  a organických  látek  a tím  snížení  potenciálu  tvorby 

THM v síti. V takové situaci se úpravna vody i po nedávné rozsáhlé 
rekonstrukci dostává do stavu, kdy se zkrátí filtrační cykly natolik, 
že by vyrobená voda byla v podstatě použita jen na jejich praní. Pro-
blémy rekonstruované úpravny vody tedy i po nákladné rekonstrukci 
přetrvávají a jsou částečně řešeny na náklady provozní společnosti 
z provozních peněz nemalého objemu. 
•  Projektant  rekonstrukce mj. nezvážil  a nereagoval na podmínky, 
za kterých bude úpravna vody pracovat. Zásadní nedostatky, které 
jsou na této úpravně na první pohled zřejmé:

• Projekt nezohlednil významné a náhlé výkyvy v kvalitě surové vody 
a nezohlednil je při výběru vhodných procesů a zařízení koncepce 
technologické linky.

• Projekt nenavrhnul systém řízení úpravny vody a monitoring pro-
vozu, který bude úpravnu řídit při změnách kvality surové vody.

• Technologická linka nebyla důkladně podrobena zkušebnímu pro-
vozu a v podstatě neexistuje závazný provozní řád napsaný pro tuto 
konkrétní úpravnu vody.

• Nikdo však nenese odpovědnost  za pochybení při projektování 
a realizaci takto provedené rekonstrukce úpravny vody.
Technické řešení této úpravny neodpovídá ani současným trendům 

v  technologii úpravy vody,  ani  vynaloženému objemu prostředků 
z kapes našich a evropských daňových poplatníků.

Závěry a nezbytné změny do budoucnosti, bez nichž 
se dopředu nehneme
Vrátím-li  se  k příspěvku MUDr. Františka Kožíška  [2],  velká  část 
popsaných selhání našeho vodárenství  je v nedostatečně navržené 
úpravě vody vzhledem ke zdroji, špatné provozní praxi a nedostatečné 
účinnosti úpravy. To vše jsou oblasti, které musí řešit řádný technolo-
gický návrh procesů úpravy pitné vody. Tyto procesy musí být navr-
ženy odborně osobami, které mají vzdělání a dostatečné teoretické 
znalosti a praxi v tomto oboru. Tyto odborné znalosti nemohou být 
suplovány jinými profesemi a v tom je nezbytné dosáhnout zásadní 
změny v současné vodárenské praxi. 
Musí skončit doba, kdy byly nekvalitní projekty akceptovány jejich 

(často v omyl uvedenými) objednateli a realizovány za vynakládání 
nemalých finančních  objemů. Musíme  zkusit  společně prolomit 
tichou  spoluvinu  za  to,  že  se  technologicky nekvalitně navržené 
projekty realizovaly a jejich navrhovatelé nijak nepocítili důsledky 
špatně odvedené práce. 

Obr. 2. Technologické schéma úpravny Tai Po [20]
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Pokud by současný stav pokračoval, rozmáhalo by se uplatnění špat-
ných projekčních firem dál a dál, a tím by zhoršovaly na trhu situaci 
i pro ty firmy, které jsou kvalitní či se o to alespoň maximálně snaží. 
Pochopitelně, nikdo není neomylný, stále se objevují nové a někdy 
převratné poznatky, které mění zavedené postupy či stereotypy. Ale 
nelze tolerovat to, že zejména menší zákazníci jsou odkázáni na firmy, 
jejichž pracovníci nikdy nebyli na žádné odborné konferenci, nesle-
dují vývoj oboru a zřejmě ani nečtou odbornou literaturu. To by byl 
pro naše velké i malé vodárenství nadále jednak velký luxus, jednak 
hazard se zdravím a důvěrou spotřebitelů pitné vody. 
Velmi bych si přál, aby se i ve vodárenství stalo, že ti, kdo (snad 

někdy i nevědomky a bez zlého úmyslu) ničí naše vodárenství, se buď 
změnili k lepšímu – nebo jejich firmy raději zanikly. Přeji také pra-
covníkům v provozu, aby zvedli hlavy a v případě nedobře odvedené 
práce postupovali  rázně. Tím by vlastně pomohli dalším kolegům 
v oboru, aby se jim nestalo něco podobného. 
Je nezbytné, aby v současné době bylo již konečně překonáno dlou-

ho zavedené a již zastaralé paradigma přípravy vodárenských investic. 
Úprava pitné vody musí být brána  jako významná součást výroby 
produktu nezbytného pro lidskou existenci a současně jako výroba 
základní potraviny pro obyvatele. Při této výrobě v naprosté většině 
probíhají chemické, fyzikálně–chemické a biologické procesy, které 
musí být zvládnuty odpovídajícím odborným způsobem, a to jak při 
návrhu těchto procesů, tak při jejich řízení v provozní praxi. Posun 
k pozitivním změnám v této oblasti by měl přinést i požadavek na 
posouzení rizik (WSP), kdy bude možné procesně nevyhovující tech-
nologickou linku označit jako rizikovou pro lidské zdraví. 
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Jak může povinné 
posouzení rizik (Water 
Safety Plan) podpořit nové 
vodárenské trendy
František Kožíšek

Abstrakt
Článek popisuje vývoj, jak se za poslední století měnil přístup k za-
jištění bezpečnosti dodávané pitné vody, počínaje místním šetřením 
až po koncept „water safety plan“ (plány pro zajištění bezpečného 
zásobování vodou), a jak na to reaguje aktuální česká legislativa 
pro kvalitu a kontrolu pitné vody, která zavádí tento nástroj jako 
povinný pro všechny výrobce pitné vody v ČR. Dále je nastíněno, 
jak může tento proces podpořit zavádění nových trendů do českého 
vodárenství.

Klíčová slova
pitná voda – plány pro zajištění bezpečného zásobování vodou – po-
souzení rizik – podpora nových technologií.

Úvod
Přístup k zajištění nezávadnosti dodávané pitné vody doznal od druhé 
poloviny 19. století, kdy se konstituovalo jak moderní vodárenství, 
tak moderní hygiena, podstatných změn a inovací, přesto  jako by 
měl  tento vývoj v určitém směru podobu spirály, protože  se dnes 
v některých aspektech vrací zpět k dobré praxi položené již koncem 
19. století, ale v pozdější době opuštěné. V roce 1899 vydal zakladatel 
moderní české hygieny, profesor MUDr. Gustav Kabrhel (1857–1939), 
první systematickou a moderně pojatou příručku na hodnocení jakosti 
pitné vody [1], a to nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Zde 
nastolený přístup k hodnocení byl natolik moderní, že plně odpoví-
dá nejnovějšímu pojetí zabezpečení nezávadnosti pitné vody podle 
Světové zdravotnické organizace. Autor zde kritizuje chemiky a mi-
krobiology, že hodnotí nezávadnost vody pouze na základě rozboru 
vody, a dále píše:

„… Jinou vadou takového bezmyšlenkového posuzování vod pitných 
jest, že se při něm nebere nejmenší zřetel na řádné místní prozkoumání 
povodí, pramene neb studny, o jejíž vodu se jedná. Směrem tím dlužno 
vytknouti, že správný posudek bez takového lokálního vyšetření vůbec 
není myslitelný a že lokální šetření mnohdy teprve dá na ruku způsob 
a cestu, jakým chemické a bakteriologické zkoumání se bráti musí, 
jestliže ku správnému posudku se má dospěti...“ [1]. 
Kabrhelův přístup byl pochopitelný – byl  si  totiž  jednak vědom 

omezených možností tehdejší analýzy vody, jednak mu bylo jasné, 
že rozbor vody je něco jako fotografie, která zachytí stav objektu v je-
diném okamžiku, ale neřekne nám nic o tom, co předcházelo nebo co 
může následovat. Tento přístup k hodnocení bezpečnosti pitné vody, 
založený na kombinaci místního  šetření  a laboratorního vyšetření 
vody, se jako samozřejmost udržel po celou první polovinu 20. století, 
i když nebyl nijak legislativně zakotven. První závazné hygienické po-
žadavky na jakost pitné vody byly v ČR vydány v roce 1958 s účinností 
od 1. 7. 1959, a to formou normy ČSN 56 7900 Pitná voda. Základním 
(úvodním) ustanovením tohoto předpisu pak bylo: „Zda určitá pitná 
voda těmto požadavkům vyhovuje, je nutné stanovit jednak vyšetřením 
místním, jednak vyšetřením laboratorním.“ Obdobně  formulovaný 
požadavek se pak objevil i ve všech následných novelách této normy 
(ČSN 83 0611 a ČSN 75 7111) a platil vlastně až do konce roku 2000.
Přes existenci tohoto požadavku se však od 70. let stále více pro-

sazoval trend kontroly jednostranně zaměřený na laboratorní vyšet-
ření. S dokonalejšími technologiemi vodárenské úpravy, s plošnou 
dezinfekcí  a přesnějšími  laboratorními  analytickými metodami, 
doprovázenými  rostoucím počtem ukazatelů  jakosti  pitné  vody 
(popř. se zpřísňováním limitních hodnot), se začalo mezi hygieniky 
i výrobci vody šířit přesvědčení, že legislativní stanovení ukazatelů 
jakosti pitné vody s občasným laboratorním vyšetřením vody dokáže 
automaticky a samo o sobě zajistit potřebnou  jakost distribuované 
vody. Což postupně vedlo k stále většímu podceňování důležitosti 

místního šetření a průběžné kontroly všech klíčových míst systému 
zásobování a obecně k podceňování preventivního přístupu – včetně 
dopadu do legislativy.
Přetrvávající výskyt epidemií způsobených pitnou vodou, a to i ve 

vyspělých zemích a u vodovodů,  které v běžném  rozboru nevyka-
zovaly žádných závad, však ukázal, že  taková představa  je mylná. 
Světová zdravotnická organizace (WHO) si již na přelomu 80. a 90. let 
uvědomila, že hodnocení zdravotní nezávadnosti pitné vody založené 
výhradně na výsledcích laboratorního rozboru je odborně neudržitel-
ný přístup a začala ve svých Doporučeních pro kvalitu pitné vody [2] 
zdůrazňovat význam hygienického šetření (sanitary inspection) jako 
klíčového prvku zajištění kvality vody, který nutně doplňuje rozbor 
vody, protože poskytuje informaci o příčině a/nebo perspektivě mož-
ného rizika a umožňuje volbu nejvhodnějšího nápravného opatření. 
Hygienické šetření je vizuální posouzení (hodnocení) okolí vodního 
zdroje a vodárenské infrastruktury, které bere v úvahu podmínky, za-
řízení a provoz daného systému zásobování ve vztahu k potenciálním 
nebezpečím a rizikům pro zdraví. 
V první polovině 90.  let se pak začalo více diskutovat o nových 

způsobech  zabezpečení  nezávadnosti  pitné  vody,  a to  nejen  na 
půdě WHO. Byla totiž zřejmá hlavní slabina současného přístupu: 
ve chvíli, kdy (rozborem) zjistíme, že kvalita vody je nevyhovující, 
už nemůžeme pro ochranu spotřebitele nic vykonat, protože ten už 
(kontrolovanou) vodu dávno spotřeboval. Východisko bylo nalezeno 
v analogii s výrobou potravin, kde byl již delší dobu uplatňován tzv. 
systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), který 
nutí výrobce potravin určit všechny potenciální rizikové kroky při 
výrobě potraviny  a pomocí  vhodných nápravných  a kontrolních 
opatření je mít stále pod kontrolou. 
Možná to někoho napadlo již dříve, ale nizozemský mikrobiolog A. 

Havelaar byl v roce 1994 první, kdo publikoval myšlenku zavedení 
konceptu HACCP také při výrobě pitné vody [3]. Tohoto nápadu se 
nejdříve chopily země, kde je pitná voda považována i právně za po-
travinu a platí pro ni stejná legislativa (např. Island, Švýcarsko, Litva 
ad.). Dále se tento přístup uplatnil v zemích, které právě vytvářely 
novou legislativu pitné vody a riziková analýza perfektně zapadala do 
nových koncepcí zabezpečení jakosti (např. Austrálie a Nový Zéland). 
A konečně tento nový přístup založený na analýze a managementu 
rizik  (RA/RM) přijala za svůj  i WHO, která ho pod názvem „water 
safety plans“ (plány pro zajištění bezpečnosti vody nebo plány 
bezpečného zásobování pitnou vodou) učinila v roce 2004 nedílnou 
součástí  svých aktualizovaných Doporučení pro kvalitu pitné vody 
[4]. Výborně totiž navazoval a systematicky zastřešoval výše zmíněný 
koncept hygienického šetření. 
Nejen WHO, ale i Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) považuje 

water safety plans (WSP) za nejlepší nástroj k zajištění cíle moderního 
vodárenství: „Cílem je dobrá nezávadná pitná voda, která se těší důvěře 
spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen bez obav pít, ale u níž spotřebitel 
zároveň oceňuje její estetickou kvalitu.“  [5]. Od  toho se  také odvíjí 
bohatá odborná podpora, jaké se WSP dostává nejen ze stran obou 
zmíněných organizací  (např.  skrze  speciální webový portál http://
www.wsportal.org/).

Od teorie k praxi (skrze legislativu)
Koncepce hodnocení a řízení rizik, jak byla popsána v úvodu a jak 
se objevuje např.  ve  formě WSP, má  logickou  strukturu  a vhodně 
zapadá do moderních  forem vodárenského managementu. Přesto 
se její zavádění do praxe, pokud bylo ponecháno na dobrovolnosti 
vodárenských společností  a dalších provozovatelů vodovodů, dělo 
jen pomalu a nesystematicky díky osvícenosti a nadšení jednotlivců. 
Důvodem byla  jednak převažující neochota měnit  zažité přístupy, 
jednak nezdravé přesvědčení, že „my děláme všechno správně, nás 
nemusí a nebude nikdo nic učit“.  Jen  tak mimochodem, kanadský 
profesor Steve E. Hrudey, který analyzoval průběh a příčiny více než 
70 velkých havárií vodovodů spojených s epidemiemi nebo otravami, 
ke kterým došlo v posledních 30  letech ve vodárensky vyspělých 
zemích, považuje za jeden z největších současných problémů pod-
kopávajících bezpečnost zásobování pitnou vodou „velmi rozšířenou 
kulturu sebeuspokojení“ (pervasive culture of complacency) na straně 
provozovatelů vodovodů [6].
Proto řada zemí pochopila, že chce-li postavit své vodárenství na 

tento moderní základ, musí se jednat o zákonem danou povinnost, 
nikoliv jen dobrovolnost. Tak se postupně koncept WSP dostával do 
legislativy jednotlivých zemí jako povinný nástroj. I když Evropská 
komise hovoří o tomto konceptu již od roku 2005 a již v roce 2008 
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ho plánovala zařadit do chystané novely směrnice 98/83/ES o jakosti 
vody určené pro lidskou spotřebu, dodnes se tak plně nestalo, protože 
nejdřív byla novela odsunuta a později (2015) byly novelizovány jen 
přílohy směrnice,  skrze které nelze přímo uložit novou povinnost 
(to může jen základní článek v těle směrnice). Nicméně i ty novely 
příloh (skrze směrnici Komise (EU) 2015/1787) se snaží – byť poněkud 
krkolomně – změnit dosavadní praxi a přístup ke způsobu kontroly 
kvality a bezpečnosti vody a reagovat tak na moderní odborné trendy 
založené na analýze rizik. Ta „krkolomnost“ spočívá v  tom, že Ev-
ropská komise (EK), jak si můžeme přečíst v preambulích směrnice, 
považuje sice za nutné zavést přístup založený na hodnocení a říze-
ní rizik (WSP podle WHO), ale protože novelou pouhých příloh se 
nemůže zavést či uložit nová povinnost přímo, snaží se EK „dostat 
do hry“ analýzu a řízení rizik nepřímo: skrze monitorovací program 
a jako nezbytnou podmínku pro případné snížení rozsahu a četnosti 
povinných rozborů vody.
Česká republika patřila ke skupině zemí EU, která vyčkávala, až 

bude povinnost  zpracování WSP obsažena ve  směrnici  98/83/ES 
(některé země tu trpělivost již neměly, takže do letoška již více než 
10 zemí EU zařadilo zpracování WSP do své vodárenské legislativy 
jako povinnost). Nicméně v roce 2016, po sérii havárií a epidemií na 
českých vodovodech, již i Ministerstvu zdravotnictví došla trpělivost 
a rozhodlo  se,  že  v  rámci  transpozice  směrnice  2015/1787 půjde 
nad její rámec, a to v tom, že analýza a řízení rizik, resp. „posouzení 
rizik“ (jak zní oficiální, ne příliš šťastný výraz používaný směrnicí 
2015/1787) bude povinné pro všechny provozovatele vodovodů, nejen 
pro ty, kteří by si chtěli snížit četnost rozborů. Co k tomu Ministerstvo 
zdravotnictví vedlo? Tři hlavní důvody:
a) snaha přizpůsobit se modernímu vodárenskému trendu,
b) snaha reagovat na sérii havárií a epidemií, ke kterým došlo v mi-
mořádné četnosti v období let 2014/15,

c) snaha připravit české vodárenství s předstihem na to, co stejně dříve 
či později bude v rámci EU povinné – to se potvrdilo 1. 2. 2018, 
kdy EK zveřejnila návrh celkové  revize  směrnice 98/83/ES  [11], 
podle kterého by se povinně provádělo nejen posouzení rizik pro 
každý systém zásobování vodou, ale vedle toho taky posouzení rizik 
vodních útvarů a posouzení rizik vnitřních vodovodů u prioritních 
budov.
V  rámci  této  transpozice,  vzhledem k nově ukládaným povin-

nostem, bylo nutné novelizovat  zákon č.  258/2000 Sb.,  o ochraně 
veřejného zdraví, což se stalo zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se 
mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. V této novele zá-
kona, která nabývá platnosti dnem 1. 11. 2017, je několik drobnějších 
změn, např. jsou upraveny podmínky pro snížení četnosti a rozsahu 
monitorování (§ 4) či je moderněji definováno povinné zpřístupnění 
informací o kvalitě vody odběratelům (§ 3a, odst. 9). To nejpodstat-
nější se ale koncentrovalo do nového paragrafu 3c, který se zabývá 
provozním řádem, který sem byl přesunut z § 4 odst. 3. Nově pojatý 
provozní řád podle § 3c odst. 1 bude obsahovat: 
•  údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody, 
•  základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických 
látkách a chemických směsích, 

• údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik 
v celém systému zásobování, 

• předpokládaný počet zásobovaných osob, 
• monitorovací program, 
• posouzení rizik,
• způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování 

a o provádění údržby. 
Odstavec 2 pak definuje, co je monitorovací program. Ten má ob-

sahovat plán: a) sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření 
zaznamenaných procesem průběžného monitorování včetně způsobu 
stanovení míst odběru vody; b) kontroly záznamů funkčnosti a stavu 
údržby zařízení; c) kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, aku-
mulací a rozvodné infrastruktury a d) kontroly ochranného pásma. 
Monitorovací program musí dále umožňovat:
•  ověřit, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro veřejné 
zdraví  fungují účinně v celém řetězci zásobování vodou, a to od 
povodí přes místo odběru, úpravu, akumulaci a distribuci ke ko-
nečnému odběrateli, 

•  poskytnutí informací o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody, 
•  ověřit, že u odběratele a další osoby v obdobném postavení je voda 
zdravotně nezávadná a odpovídá všem požadavkům stanoveným 
prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím vydaným pří-

slušným orgánem ochrany veřejného zdraví, a 
• určit nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro veřejné zdraví. 
Odstavec 5 udává, co má obsahovat posouzení rizik: 

•  popis systému zásobování vodou, 
•  popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a 
•  stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo 
zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému zásobování. 
Způsob provádění monitorovacího programu a postup vypracování 

posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví pro-
váděcí právní předpis, což je novelizovaná vyhláška č. 252/2004 Sb., 
která vyšla v dubnu 2018. Již k 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela 
vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Posouzení rizik (WSP) jako stimul 
k vodárenské inovaci
Jak bychom mohli  stručně a výstižně popsat podstatu oné klíčové 
chystané změny? Je to přesun těžiště kontroly – místo náhodné kontro-
ly koncového produktu (pitné vody na kohoutku u spotřebitele) musí 
výrobce vody svou pozornost  systematicky zaměřit na celý proces 
výroby a distribuce vody – a to diferencovaně podle toho, jak velké 
riziko které místo  systému představuje pro nezávadnost dodávané 
vody či dodávku vody jako takovou. Jedná se tedy o více preventivní 
přístup, jehož snahou je neřešit problémy zpětně, až když nastanou, 
ale preventivně, tedy problémům předcházet, popř. (tam, kde dané 
nebezpečí ze systému odstranit nelze) nastavit tak efektivní systém 
průběžné kontroly a nápravných opatření při vybočování z normálu, 
že  riziko dodávky závadné vody nebo přerušení dodávky vody  je 
s  rozumným úsilím a náklady minimalizováno. Protože nebezpečí 
(rizika) a místní podmínky jsou u každého vodovodu odlišné, měl by 
být monitorovací program „ušit na míru“ každému systému zásobo-
vání, a to právě na základě posouzení rizik.
Posouzení rizik (WSP) je zároveň logický a transparentní nástroj, 

kterým může výrobce vody přesvědčit druhou stranu (kontrolní orgá-
ny), že má svůj systém zásobování skutečně pod kontrolou. A naopak 
– je to nástroj pro kontrolní orgány k provádění účinného dozoru = 
cílené kontroly provozu.
Jak může posouzení rizik přispět k inovaci ve vodárenství, resp. 

podpořit nové vodárenské trendy? Tak za prvé,  již samotný proces 
posouzení rizik (rizikové analýzy) je novým vodárenským trendem, 
protože nutí provozovatele myslet systematicky a zamýšlet se nad tím, 
jak se dosavadní praxe, založená často na tradici a empirii, vztahuje 
ke konkrétním existujícím či možným nebezpečím, zda  je  či není 
dostatečná k účinné kontrole všech nepřijatelných rizik.
V rámci procesu posouzení rizik se hodnotí celý systém zásobování, 

od ochranných pásem až po odběrová (předávací) místa, a identifikují 
se všechna nebezpečí, ať už existující nebo pravděpodobná, která by 
mohla ohrozit kvalitu či  samotnou dodávku vody. Skrze  seznamy 
známých nebezpečí, skrze výměnu zkušeností z posouzení rizik na 
konferencích nebo skrze vlastní kritický přístup provozovatele (či ex-
terního zpracovatele či posuzovatele posouzení rizik) lze očekávat, že 
provozovatel si uvědomí některé nová nebezpečí, která jeho systému 
zásobování hrozí. Nebezpečím se rozumí jakýkoli biologický, chemic-
ký, fyzikální nebo radiologický činitel ve vodě nebo stav vody, který 
může ohrozit zdraví odběratelů nebo spotřebitelů vody nebo způsobit 
organoleptické závady vody; nebezpečím se dále rozumí také omezení 
nebo úplné přerušení dodávky vody odběratelům.
V dalším kroku bude provozovatel  (zpracovatel posouzení rizik) 

všechna zjištěná nebezpečí hodnotit co do možného dopadu na kvalitu 
či dodávku vody a co do pravděpodobnosti výskytu, čímž zjistí (stano-
ví), jak velké to které nebezpečí představuje riziko. K tomu je určená 
matice rizik, obsažená v nové příloze č. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
Všechna střední a vysoká rizika se podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví považují za rizika nepřijatelná, a tudíž na ně musí existovat (být 
v praxi aplikováno) účinné nápravné nebo kontrolní opatření. Pro-
vozovatel tedy bude hodnotit, zda na každé nebezpečí představující 
nepřijatelné riziko má v provozu příslušné opatření a bude si muset 
zhodnotit,  zda  je  toto opatření dostatečně účinné  (proces validace 
opatření) – a to i vzhledem k různým ojedinělým událostem, jako je 
třeba přechodně zhoršená kvalita surové vody po větších srážkách – 
a jak si bude při běžném provozu průběžně kontrolovat, zda je toto 
opatření stále tak účinné, jak má být a jak očekává. Popř. bude muset 
definovat provozní podmínky (kritické meze), za jakých je ještě opat-
ření účinné a kdy už nikoliv.
Pod „opatřením“ se mohou skrývat jak věci technologické (např. 

určitý stupeň úpravy), tak technické (např. vybudování oplocení jíma-
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cího objektu), tak organizační (např. pravidelná návštěva vodojemu). 
Netřeba se zmiňovat o samozřejmosti, že všechna takto definovaná 
opatření musí být součástí provozního řádu. Opatření neboli bariéry 
slouží k redukci či kontrole rizik a jsou základem moderní koncepce 
multibariérové ochrany  či  přístupu k  zajištění  bezpečnosti  vody. 
Způsob sledování účinnosti opatření, vztahujících se k nepřijatelným 
rizikům (tzv. kritické body systému), bude součástí monitorovacího 
programu.
Jak  již bylo  řečeno výše,  lze očekávat, že při procesu posouzení 

rizik se na jednotlivých vodovodech naleznou nebezpečí (nepřijatelná 
rizika), která si provozovatel dosud neuvědomoval nebo je podceňo-
val. Zároveň lze očekávat, že v návaznosti na jejich „řešení“ (výběr 
adekvátního opatření) se objeví dotazy, jaké či jaká opatření jsou ve 
vztahu k danému nebezpečí/riziku to správné či správná, což by mělo 
vést k diskusi o správné provozní praxi a ideálně také k jejímu defi-
nování (v jednotlivých dílčích aspektech), což se může dít postupně, 
jak se bude diskuse rozvíjet a jaké budou kapacity na zpracování této 
praxe do podoby nějakého standardu (normy, technického listu, me-
todického doporučení apod.). A konečně lze očekávat, že se při tomto 
procesu budou brát do úvahy nejnovější poznatky z oboru a tudíž 
něco, co můžeme zahrnout pod „nové vodárenské trendy“.
Je samozřejmě otázkou, nakolik by takové standardy nutily provo-

zovatele k jejich přijetí, když by nebyly závazné (a jejich zezávaznění 
lze v dohledné budoucnosti  těžko očekávat). Ale  již  jejich zpraco-
vání a vydání  (tedy přijetí  „vodárenskou veřejností“, pokud by  šlo 
o dokument SOVAK ČR nebo CzWA, nebo regulátorem, pokud by se 
jednalo např. o dokument Ministerstva zemědělství), by bylo oproti 
současnosti velkým pokrokem a nepřímým tlakem na provozovatele. 
Konečně v rámci dotazníkového šetření, o kterém je referováno níže, 
někteří provozovatelé po definování správné provozní praxe volali. 
A určitý přímý tlak by mohl vykonávat orgán ochrany veřejného zdra-
ví (krajská hygienická stanice), který bude provozní řád s posouzením 
rizik schvalovat. Aktualizaci posouzení rizik (popř. též provozního 
řádu, bude-li to potřeba) musí provozovatel vodovodu provést nej-
méně jednou za pět let.

Odborná podpora provozovatelů při zpracování 
posouzení rizik
Klíčová povinnost vyplývající z nové legislativy – zpracovat posouzení 
rizik a zavést do praxe všechna opatření z něho vyplývající – má šanci 
posunout  české vodárenství na kvalitativně vyšší úroveň,  bude-li 
správně pochopena, uchopena a promítnuta do každodenní výrobní 
a kontrolní praxe. Protože se jedná pro většinu českých provozovatelů 
vodovodů nejen o novou povinnost, ale vůbec o nový přístup a filo-
zofii, je důležité, aby stát vedle příslušné legislativní změny poskytl 
provozovatelům i nezbytnou odbornou podporu – právě za účelem 
toho správného pochopení a uchopení nového úkolu. Ale je také důle-
žité, aby tato podpora vycházela z potřeb a požadavků provozovatelů.
Z toho důvodu bylo  v  roce  2017  v  rámci  projektu  „Podmínky 

úspěšné  transpozice a implementace  systému  rizikové analýzy při 
zásobování pitnou vodou v České republice“ provedeno Státním zdra-
votním ústavem dotazníkové šetření mezi 60 provozovateli vodovodů 
(jak profesionálních, tak neprofesionálních) ze všech krajů ČR, při 
kterém byli stručně seznámeni s osnovou a náležitostmi posouzení 
rizik a bylo zjišťováno,  co považují  za nutné či užitečné,  aby byli 
schopni co nejlépe a bez velkých problémů splnit nové legislativní 
povinnosti ohledně zpracování posouzení  rizik. Odpovědi na  tuto 
otázku  se  různily,  převládala  však potřeba vzorového  zpracování 
posouzení rizik a vypracování seznamu známých rizik (nebezpečí). 
Ze šetření byla zpracována zpráva [7], která byla adresována minis-
terstvům, která mají alespoň část systému zásobování pitnou vodou 
ve své kompetenci (MZ, MZe, MŽP), aby se podle svých možností 
a kompetencí pokusila výše uvedené podněty uchopit  a realizovat 
a skrze ně podat provozovatelům pomocnou  ruku při plnění nově 
uložených povinností.
Mezi požadavky se objevilo 15 různých podnětů, vzájemně z větší 

části souvisejících. V sedmi případech se jednalo o jednou vyslovený 
podnět, v osmi případech o vícenásobný  (4–28x). Přirozeně vedou 
požadavky na metodiku (16x), seznam známých nebezpečí, resp. rizik 
(14x) a především ukázka či vzorové zpracování posouzení rizik (28x) 
jako příklad správného uchopení, formy a rozsahu. Do další skupiny 
častějších podnětů patří dostupnost podrobnějších informací při tech-
nických řešeních odhalených rizik (zásady správné provozní praxe 
(5x), odborný seminář ke každému stupni zásobování (5x), možnost 
konzultace (4x), zajištění jednotného softwaru, který by provozovatelé 

pro zpracování a aktualizaci posouzení  rizik  (on-line) použili  (4x), 
a dotační titul pro malé provozovatele, aby byli schopni sanovat ne-
přijatelná rizika, vyžadující větší investici nad rámec jejich finančních 
možností (4x). Přehled všech požadavků (přání) je uveden v tabulce 1.
Státní zdravotní ústav otevře koncem dubna 2018 na svých webo-

vých stránkách speciální metodickou sekci věnovanou zpracování 
posouzení rizik a tam zveřejní podrobnou metodiku na zpracování 
a provázání výstupů s provozním řádem a monitorovacím programem 
a seznam známých nebezpečí v různých částech systému zásobování 
vodou. K ostatním podnětům může ale přispět jen omezeně, popř. 
s externí finanční podporou. Zde bude nutné angažmá ministerstva 
zemědělství a životního prostředí, popř. ve spolupráci s odbornými 
sdruženími vodohospodářů (SOVAK ČR, CzWA ad.).

Závěr
Obecně platí,  že  lidé nové povinnosti  nepřijímají  s  nadšením. 

Podobně to bude i s rizikovou analýzou ve vodárenství. Většina pro-
vozovatelů to snad bude považovat za nutné zlo a třeba až při a po 
zpracování posouzení  rizik pozná,  že  to pro ně mělo a má nějaký 
význam a užitek. Část provozovatelů,  alespoň  soudě podle ohlasů 
z dotazníkového šetření, tuto novou povinnost vítá, protože se již dříve 
snažila tomuto nástroji porozumět a vidí již dnes jeho přínos, i když si 
uvědomuje jeho časovou a finanční náročnost (v případě provozování 
mnoha vodovodů nebo velmi rozsáhlých vodovodů). A konečně část 
provozovatelů spatřuje v nové povinnosti další zbytečnou šikanu ze 
strany státu, která bude jen ztrátou času bez jakéhokoli užitku – je 
i pravděpodobné,  že ke zpracování posouzení  rizik přistoupí  čistě 
formálně s předsudkem, že u nich není potřeba cokoli měnit. A přitom 
možná právě u nich má zpracování rizikové analýzy největší význam 
– ne třeba nutně proto, že by dělali věci zásadně špatně, ale aby se 

Tabulka 1. Přehled všech požadavků na odbornou podporu vyslo-
vených provozovateli v rámci dotazníkového šetření, seřazen podle 
četnosti uvedení

Požadavek Počet 
žádostí

1 Vzorové zpracování posouzení rizik (nejlépe několik vzorů 
podle velikosti a složitosti systému zásobování)

28

2 Podrobná metodika (návod) na zpracování posouzení rizik 16

3 Seznam možných či známých nebezpečí (podle jednot-
livých částí systému zásobování)

14

4 Doporučený standardní postup či postupy technického 
řešení známých rizik (zásady správné provozní praxe ve 
formě metodických doporučení, technických předpisů či 
norem)

5

5 Odborný seminář ke každému stupni zásobování vodou 
(nebezpečí – rizika – řešení)

5

6 Možnost konzultace problému při zpracování posouzení 
rizik a výběru nápravných a kontrolních opatření (seznam 
kontaktů, poradenská služba nejlépe v rámci každého kraje)

4

7 Dotační titul pro malé obce a další malé provozovatele, 
kteří nebudou mít finance na odstranění nepřijatelných 
rizik (může se např. týkat i malých potravinářských 
provozů); dotace by byla podmíněna zpracováním po-
souzení rizik a jeho schválením ze strany krajské hygien-
ické stanice

4

8 Zpracování posouzení rizik (popř. též provozního řádu) 
v jednotném on-line softwaru (do kterého by měly přístup 
i orgány ochrany veřejného zdraví)

4

9 Předávání zkušeností mezi provozovateli 1

10 Nezávislá oponentura prvního posouzení rizik, které provo-
zovatel zpracuje (pro získání zpětné vazby, zda postupuje 
správně; jedná se o požadavek velkého provozovatele, který 
provozuje mnoho vodovodů)

1

11 Ukázka správného vedení dokumentace 1

12 Objasnění, do jakého provozního řádu se mají výstupy 
z posouzení rizik promítnout, když má provozovatel více 
provozních řádů pro různé účely 

1

13 Návod, jak uplatnit stávající dokumentaci v rámci zpracov-
ání posouzení rizik

1

14 Co nejjednodušší vzor na zpracování posouzení rizik, ne-
jlépe formou tabulek, ve kterých se bude zatrhávat  
ano–ne

1

15
Ideový rámec – vysvětlení, proč se posouzení rizik zpra-
covává

1
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jejich myšlení stalo flexibilní, otevřené a bez předsudků. Protože jen 
sebekritický přístup může člověka (firmu) posouvat někam dále.
Již dříve  jsem psal  o tom,  že  české vodárenství  jako  celek není 

v dobré kondici [8] a že neexistuje žádný všelék na tento stav. Přesto 
si myslím, že povinné zpracování rizikové analýzy může být jedním 
z důležitých impulsů, který může vést k celé řadě pozitivních změn. 
Je to nabízená šance, která by měla být správně uchopena.
Před jedním dvěma lety se česká (a nejen vodárenská) veřejnost divi-

la, jak může v České republice na počátku 21. století někdo provozovat 
úpravnu vody a veřejný vodovod tak diletantsky a nebezpečně, jako 
tomu bylo ve středočeské Trnové [9, 10]. Situaci se nakonec, i když ne 
snadno, hladce a rychle, podařilo vyřešit tím, že provozování převzala 
profesionální vodárenská společnost. Představa, že se nic takového 
už nemůže opakovat, je ale mylná. Státní zdravotní ústav byl v létě 
2017 přizván ke konzultaci k déletrvajícím problémům s kvalitou vody 
v jednom vodovodu, zásobujícím okolo 100 osob, kde už dva měsíce 
platilo nařízení vodu převařovat. Po prohlídce zdroje a jímání vody 
(povrchové), úpravny a vodojemu bylo nutné konstatovat,  že  snad 
v tomto provoze neexistuje jediná věc, která by se dělala správně a bez 
hrubých závad. Odstrašující případ Trnové vypadal ve světle této nové 
zkušenosti ještě celkem nevinně a vysoce profesionálně.

Poděkování: Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu „Pod-
mínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy 
při zásobování pitnou vodou v České republice“ (Technologická 
agentura České republiky, TD03000155).
Tento příspěvek byl přednesen na XXI. odborné konferenci „Nové 
trendy v čistírenství a vodárenství“, konané v Soběslavi dne 14. 11. 
2017, a otištěn ve stejnojmenném sborníku.
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How the Water Safety Plan can support new water trends 
(Kozisek, F.)

Abstract
The paper deals with the early and recent development of the ap-
proach to how to secure of the safety of drinking water, from local 
investigation to the concept of a “water safety plan”. Current changes 
in Czech national legislation of regarding drinking water quality and 
monitoring, which introduces risk assessment (water safety plan) 
as an obligatory tool for all water producers, are described. How 
this tool may support progress in water treatment technologies and 
other measures to secure water safety are discussed.
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drinking water – water safety plans – risk assessment – input for 
technological change
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Mikroplasty – výskyt 
a správanie sa v životnom 
prostredí 
Tomáš Mackuľak, Anna Grenčíková, Paula Brandeburová

Abstrakt
Mikroplasty predstavujú novo objavujúce sa polutanty globálnych 
rozmerov. Sú dostatočne malé aby mohli byť prijímané širokou 
škálou organizmov a v rozmeroch nano škály prestupovať niektoré 
biologické bariéry. Rovnako ako mikroplasty, i chemické aditíva pri-
dávané do plastov v priebehu ich výroby a ktoré môžu byť následne 
z plastov uvoľňované, vstupujú do potravového reťazca a predstavu-
jú potenciálnu hrozbu i pre ľudské zdravie. V predkladanom článku, 
rozoberáme zdroje mikroplastov, sumarizujeme doposiaľ známe 
informácie o ich správaní sa na čistiarňach odpadových vôd a ich 
možný dopad na životné prostredie. 

Kľúčové slová
mikroplasty a ich zdroje – čistiarne odpadových vôd – potravový 
reťazec – ekotoxicita

Úvod
Vek plastov,  odštartovaný v  roku 1907 vývojom prvého umelého 
polyméru – bakelitu, naberá v 40. rokoch exponenciálny ráz a vďaka 
optimalizácii  nenákladných výrobných  techník  trh  spotrebného 
priemyslu zaplavuje plejáda ľahkých, trvácnych, inertných a korózii 
odolných materiálov  [1]. Záujem mnohých vedeckých  skupín už 
niekoľko rokov púta snaha odhadnúť množstvo vyrobených syntetic-
kých a polysyntetických polymérov za posledných 80 rokov. Gayer 
a kolektív vo svojej štúdii odhadujú množstvo vyrobených plastov do 
roku 2015 na 8,3 miliardy ton, pričom recyklácia tejto masy materiálu 
nedosahuje ani desatinu z celkového množstva [2]. Za posledných 15 
rokov sa výroba plastov celosvetovo minimálne zdvojnásobila a ak 
bude súčasný trend pokračovať, do roku 2050 je možné očakávať až 
12 miliárd ton plastového odpadu. Rovnaká vedecká skupina vo svo-
jich prácach upozorňuje na prienik plastového odpadu z pobrežných 
oblastí do oceánov. Podľa tejto štúdie končí v oceánoch každoročne 
približne 8 miliónov ton plastového odpadu, a to predovšetkým vo 
forme obalových produktov rôznych veľkostí. Plávajúci plast pritom 
tvorí  len približne 10 % z celkového množstva, zvyšných 90 %  je 
možné nájsť v morskom sedimente alebo rozptýlené v objeme morskej 
vody  [3]. V súčasnosti  je možné pozorovať vedecký záujem najmä 
v oblasti monitoringu či správania sa nie len makro plastových ob-
jektov ale aj ich mikro či nano ekvivalentov [4–7]. Prítomnosť malých 
plastových fragmentov v otvorenom oceáne bola popisovaná už v 70. 
rokoch minulého storočia Carpenterom a Smithom [8]. Úsilie vedcov 
za poslednú dekádu však odhalilo, že sa jedná 
o  široko  rozšírenú  skupinu kontaminantov 
vykazujúcu potencionálne toxický účinok na 
prítomnú biotu, vrátane ľudskej populácie [9].

Zdroje mikroplastov v životnom 
prostredí 
Mikroplasty  typicky  predstavujú  skupinu 
syntetických polymérov s veľkosťou < 5 mm 
[10]. Ako  primárny  zdroj mikroplastov  je 
možné považovať automobilový a kozmetický 
priemysel i nové aplikácie v oblasti modernej 
medicíny [9, 19, 20]. Pre kozmetické účely sú 
obvykle používané polyetylénové či polypro-
pylénové granuláty (< 5 mm) a polystyrénové 
sférické častice (< 2 mm) [11]. Je možné pozo-
rovať aj nárast štúdií popisujúcich diagnostiku 
menších  častíc  rôznych  i  nepravidelných 
tvarov  s  typickými  rozmermi v  rozsahu < 
0,5 mm až < 0,1 mm približujúcich sa tým, 
využívaným na poli farmakologického výsku-
mu [12, 13]. Rovnaké je zaradenie i priemy-
selných odpadov v podobe plastových peliet 

v rozmeroch 2 až 5 mm či odpadov vznikajúcich novo pri technológii 
3D tlače [4, 14]. Zaujímavosťou je vznik mikroplastového odpadu pri 
úprave povrchov tlakovými abrazívnymi čistiacimi technológiami, pri 
ktorých sú ako pieskovacie prostriedky využívané mikroplasty na báze 
akrylu, melamínu alebo polyesteru. V priebehu procesu pieskovania 
sa tieto častice dostávajú do styku i s toxickými kovmi a môžu byť 
nimi kontaminované [14].
Ako sekundárne mikroplasty je možné označiť fragmenty prísluš-

ných rozmerov odvodené z ich makroštruktúr narušením ich pôvodnej 
integrity účinkom rôznych degradačných postupov. K fragmentovaniu 
dochádza účinkom žiarenia,  oxidujúcich prvkov ale  i hydrodyna-
mických pomerov vo vodných tokoch či oceánoch [15]. Výsledkom 
tejto činnosti sú mikroelementy detekované vo veľkosti už 1,6 μm, 
pričom je predpoklad, že dochádza k ich ďalšiemu fragmentovaniu 
[16]. K sekundárnym mikroplastom sú zaraďované i tie, vznikajúce 
opotrebovaním textilných materiálov, a to už priamo v práčovniach 
či pracích zariadeniach bežných domácností a sušiarňach.

Čistiarne odpadových vôd a mikropolutanty
Prítomnosť mikroplastov v rôznych zložkách životného prostredia 
v globálnom rozsahu vzbudzuje signifikantné obavy, spájané s iden-
tifikáciou nových a potenciálnych zdrojov mikro až nanopolutantov 
[17]. Niekoľko štúdií odkazuje na čistiarne odpadových vôd ako na 
možné kontinuálne bodové zdroje znečistenia povrchových vôd mik-
roplastami. Tie sa môžu následne šíriť vodnou cestou až do oceánov, 
kde sa koncentrujú [18–20]. Jedná sa prevažne o mikroplasty na báze 
polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP), polystyrénu (PS), polyamidu 
a nylonových vláken, ktoré sú do odpadových vôd emitované najmä 
z kozmetických výrobkov, opotrebovávaním materiálov  textilného 
priemyslu či odpadovými prúdmi automobilového priemyslu. Štúdia 
realizovaná na čistiarni v Škótsku popisuje značné množstvá mikro-
plastov, a to viac ako 6,5.107 častíc, prechádzajúcich do  recipienta 
za jeden deň [21]. Existujú však aj štúdie, ktoré poukazujú na dobrú 
účinnosť sekundárného a terciálne čistenia odpadových vôd od mikro-
plastov. Príkladom je štúdia Carr a kol., ktorá poukazuje až na 99,9 % 
odstránenia mikroplastov, čo vedie k priemernému vypúšťaniu jedné-
ho mikroplastu na každých 1400 litrov čistenej odpadovej vody [22]. 
Všeobecne klasické komunálne čistiarne odstraňujú mikroplasty 

s účinnosťou v rozsahu 60 až 98 %. Stále však značné množstvo pre-
niká do recipientu [23, 24]. Michielssen vo svojej štúdii [23] porovnáva 
tri čistiarne využívajúce sekundárne čistenie za pomoci aktivovaného 
kalu, terciárne čistenie využívajúce pieskové filtre a membránové čis-
tenie využívajúce mikrofiltráciu. Čistiareň so sekundárným čistením 
bola schopná odstraňovať mikročastice a mikrovlákna s účinnosťou do 
96 % (1), s terciárnym dočistením do 97 % (2) a s využitím membrány 
až 99 %, čo predstavovalo 0,5 MP na liter čistenej vody.
Mikročastice,  ktoré  boli  následne  identifikované  v  odtoku  zo 

všetkých troch čistiarní, pozostávali zväčša z mikrovlákien, teda pô-
vodom z textílií. Na obrázku 1 je možné vidieť rozdielne zastúpenie 
mikrovlákien v mikroplastoch, ktoré prechádzajú do odtoku. Čistiareň 
s terciárnym dočistením a membranový bioreaktor mali vyššie zastú-
penie mikrovlákien v prechádzajúcich mikroplastoch, u MBR až 83 %. 

Obrázok 1. Porovnanie schopností čistiarní využívajúce vo svojej technologickej linke 
sekundárne, terciárne a membránové čistenie odpadových vôd odstraňovať mikroplasty 
a mikrovlákna [23]
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Štúdia zdôrazňuje, že zaradenie pieskových filtrov alebo membrán 
zvyšuje celkovú účinnosť odstránenia mikroplastov z odpadovej vody. 
Je však potrebné zdôrazniť, že osud mikroplastov aj keď sú odstráne-

né z odpadovej vody je potrebné riešiť. Dôvodom je ich koncentrovanie 
v kaloch [23]. Mikroplasty deponované na poľnohospodárske a iné 
pôdy, samospádom z atmosféry alebo aplikáciou čistiarenských kalov 
majú schopnosť akumulovať sa v tejto pôde a následne prestupovať 
koreňovou  sústavou do nižších  i  vyšších  rastlín, pričom zasahujú 
i symbiotické spoločenstvá mikroorganizmov [25]. Mnohé z prítom-
ných živočíchov, a  to najmä pôdne červy, sú schopné mikroplasty 
inkorporovať  do  svojich  tiel  a  prostredníctvom  svojich  výlučkov 
prispievať k  ich vertikálnemu  i horizontálnemu  rozptylu  [26].  Iné 
odborné štúdie poukazujú aj na schopnosť mikroplastov kumulovať sa 
v telách vodných živočíchov a touto cestou prenikať do potravového 
reťazca [27, 28]. 

Konvenčné spôsoby degradácie mikroplastov
Správanie sa mikroplastov a ich degradácia v povrchových vodách 
i na čistiarňach odpadových vôd stále vyvoláva množstvo otáznikov. 
Degradácia mikroplastov môže všeobecne prebiehať účinkom mikro-
organizmov a ich spoločenstiev priamo vo vode, resp. riečnom sedi-
mente, abiotickými cestami, resp. ich rôznou kombináciou [29, 30]. 
Mikroorganizmy vyskytujúce sa v  riekach sú schopné do určitej 

miery  rozkladať niektoré  typy mikroplastov na menšie  fragmenty. 
Štúdie v oblasti biodegradácie syntetických polymérov naznačujú, že 
biodegradácia mikroplastov v životnom prostredí je značne obmedze-
ná, no môže byť reálna napríklad v kanalizácii, v mechanickej a bio-
logickej časti čistiarne komunálnych vôd či v kaloch aplikovaných 
na pôdy. Dôvodom je skutočnosť, že mikroorganizmy ktoré sú často 
krát využívané v odborných štúdiách na biodegradáciu syntetických 
polymérov sú vyizolované z kalov získaných z komunálnych čistiarní 
[31]. Biodegradácia môže taktiež prebiehať aj priamo na pôde, kde je 
kal aplikovaný. Tu je však predpoklad, že na rozklade mikroplastov 
sa podieľajú prevažne abiotické procesy ako napríklad UV žiarenie 
alebo oxidácia [32, 33]. 
Okrem len obmedzene účinnej biodegradácie môže v povrchových 

vodách dochádzať aj k priamej a nepriamej  fotodegradácii. Priama 
fotodegradácia  je  spôsobená absorpciou  slnečného  svetla v oblasti 
okolo 290 nm. Nepriama fotodegradácia prebieha za prítomnosti foto-
senzitizérov a je ovplyvnená hlavne žiarením v oblasti UV-A (315–400 
nm) a UV-B (280–315 nm). Priama fotolýza nano a mikroplatov závisí 
od schopnosti polyméru absorbovať slnečné žiarenie. Práve absorpčné 
spektrum molekuly rozhoduje, či je tento spôsob degradácie účinný. 
Rozklad mikroplastov  je  taktiež ovplyvnený  intenzitou  slnečného 
žiarenia počas roka i miestom, v akom sa v rieke nachádza. V hlbších 
častiach  toku  je  žiarenie menej  intenzívne, pretože  je pohlcované 
molekulami vody a množstvom prítomných zlúčenín. Taktiež vieme, 
že nano a mikroplasty sa usadzujú v sedimentoch, kde je intenzita 
slnečného žiarenia obmedzená, no môže prebiehať biodegradácia. 
Je predpoklad,  že degradácia mikroplastov v povrchových vodách 
sa môže  realizovať najmä  cez  radikálové mechanizmy  iniciované 
singletovým kyslíkom alebo hydroxylovým radikálom [22, 30, 34, 35].

Riziká spojené s výskytom mikroplastov v životnom 
prostredí
Všeobecne prevláda názor, že samotné plasty nevykazujú výraznú 

toxicitu, no napriek tomu pre živý organizmus môžu byť chemickou 
hrozbou. Rizikový faktor predstavujú najmä rôzne aditívne látky, ktoré 
sú do plastov pridávané za účelom zlepšenia mechanických vlast-
ností či predĺženia životnosti, a po narušení stability mikromateriálu 
z neho môžu byť lúhované do vodného prostredia [36]. Prítomnosť 
mikroplastov v pôde i vode môže následne ovplyvňovať výskyt toxic-
kých kovov ako je olovo, kadmium a tiež zinok či prítomnosť perzis-
tentných organických zlúčenín potencionálne vyvolávajúcich zápal, 
oxidačný stres i zmeny rastu organizmu [37, 38]. Štúdia McCormick 
a kolektív  [19] poukazuje na  schopnosť mikroplastov ovplyvňovať 
mikrobiálne  spoločenstvo  v  rieke. Výsledky  štúdie  poukázali  na 
skutočnosť,  že bakteriálne  spoločenstvá kolonizujúce mikroplasty 
v rieke boli menej  rôznorodé, a naopak bohatšie na patogény. Fakt 
že mikroplastické častice sú hostiteľmi špecifických mikrobiálných 
spoločenstiev viedol k formulácii  termínu plastisféra  [39]. Existuje 
predpoklad, že mikroplasty môžu byt vo vodnom prostredí nosičmi 
patogénnych mikroorganizmov, ktoré nie sú schopné sa samostatne 
šíriť [40]. Príkladom je potenciálny patogén Vibrio parahaemolyticus 
identifikovaný na plávajúcich mikroplastoch [41]. Ďalším problémom 

je skutočnosť, že mikroplasty sa môžu v biofilme podielať na horizon-
tálnom prenose génov (HGT) medzi rôznymi baktériami a môžu tak 
podporovať prenos  rezistencie voči  antibiotikám  [42]. Popisované 
procesy môžu prebiehať aj v kanalizácii či v biologických procesoch 
na čistiarni odpadových vôd [43].

Záver
Hromadenie plastov v moriach a oceánoch popisujú  štúdie už zo 
začiatku tohto  tisícročia.  Ich mikro a nanofragmenty sa stavajú do 
centra pozornosti súčasného environmentálneho výskumu. Odborné 
štúdie zdôrazňujú problematiku makro i mikroplastov a ich možný 
negatívny vplyv, čím podnecujú výrobcov kozmetiky k nachádzaniu 
ekologických alternatív mikroplastov vo  svojich výrobkoch. Distri-
búcia i správanie sa doposiaľ emitovaných mikročastíc v životnom 
prostredí však stále vyvoláva mnoho otázok, podobne ako je to i pri 
iných mikropolutantoch. Výskum tejto oblasti teda naďalej zostáva 
veľkou výzvou.

Poďakovanie: APVV-16-0124, APVV-16-0171, VEGA 1/0543/15

Obrázok 2. Mikroplasty sú schopné na svoj povrch adsorbovať 
množstvo polutantov a tiež byť nosičom mikroorganizmov či génov 
rezistencie

Obrázok 3. Pri štiepení mikroplastov v životnom prostredí dochádza 
k uvoľňovaniu rôznych zlúčenín či kovov, ktoré sa využívajú pri 
ovplyvňovaní ich vlastností 
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Abstract
Microplastics represent emerging pollutants of global dimensions.
They are small enough to be ingested by a wide range of organisms, 
and at nano-scale, they may cross some biological barriers. As 
well as microplastics, chemical additives added to plastics during 
manufacture may leach out upon ingestion and will enter the food 
chains , potentially causing serious health problems to humans. In 
this article, we discuss the sources of plastic microparticles, sum-
marize the known informations about their behaviour at wastewater 
treatment plants and their potential impacts on the environment. 
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Případová studie za účelem 
monitoringu původců 
organoleptických závad
Jana Říhová Ambrožová, Tomáš Munzar, Dana Vejmelková, 
Jiří Kosina, Petra Hrušková, Tomáš Brabenec, Jaroslav Říha

Abstrakt
Příspěvek je zaměřený na problematiku monitoringu povrchových 
zdrojů, u kterých se pravidelně vyskytují organismy ovlivňující orga-
noleptické vlastnosti vody. U spotřebitele na kohoutku se významně 
projevuje zemitý zápach vody tehdy, jsou-li využívány pro úpravu na 
vodu pitnou zdroje povrchových vod s výrazným mikrobiálním oži-
vením. Proto je prezentován postup monitoringu spolu s vybranými 
parametry (biologické, mikrobiologické, chemické) a kritickou ana-
lýzou řešeného problému, vhodná metodika a interpretace výsledků 
pro následnou optimalizaci ve využití zdroje až po řešení vhodného 
technologického uspořádání linky pro úpravu vody.

Klíčová slova
organoleptické závady – bakterie – fytoplankton – geosmin – 2-MIB 
– hydrobiologie – kultivace – GC/MS – PCR

Projevy a původci organoleptických závad
Všeobecně je výskyt mikroorganismů v povrchových vodách spojova-
ný s řadou problémů hygienické i technické povahy, projevujících se 
na základě finálního využití zdroje vody. Následně pak dochází k řadě 
opatření na úpravnách vody, v průmyslu, při rekreaci, v rybničních 
zdržích a na údolních nádržích. Řeší se nejen samotná přítomnost 
a množství buněk/jedinců ve vodě, ale rovněž i metabolická aktivita 
mikroorganismů, která má zásadní vliv na řadu fyzikálních, chemic-
kých a organoleptických vlastností vody.
Z vodních ekosystémů, s různou úrovní  trofie a přítomností nu-

trientů, jsou známy rovněž případy vlivu mikroorganismů na pachy 
a příchutě vody. Tento problém nastává hlavně v těch případech, kdy 
se surová povrchová voda upravuje na vodu pitnou a u spotřebitele 
na kohoutku je následně řešen problém silně zapáchající a mnohdy 
i nepoživatelné pitné vody. S přihlédnutím k projevům eutrofizace 
a působení změn v krajině, v hospodaření a nakládání s vodami je 
nutné konstatovat,  že  tento problém bude do budoucna  aktuální 
a bude zapotřebí jeho řešení efektivně uchopit [1].
V současné době se naše pozornost zaměřuje na pachotvorné me-

tabolity (methylamin, putrescin, kamfen, mucidon, geosmin, 2-me-
thylisoborneol) produkované mikroorganismy, kterými jsou zástupci 
fytoplanktonu (sinice, řasy), bakterií (aktinomycety, streptomycety) 
a mikromycet. Produkce  těchto metabolitů  je  ovlivňována mnoha 
environmentálními  faktory,  kterými  jsou např. nutrienty,  skladba 
přítomných společenstev, počasí, roční období, složení vody, morfo-
logie povodí apod. 
Sinice a řasy produkují různé organické látky, které jsou zodpo-

vědné za často řešené problémy spojené s dosažením vhodné kvality 
pitné vody. Může se jednat o dimethylsulfid s bažinným zápachem, 
zlativky Synura petersenii produkují  trans-2,cis-6-non-adienal 
s okurkovým zápachem, rybí zápach způsobuje Uroglena america-
na produkcí (E,E)-2,4-heptadienalu a (E,Z)-2,4-heptadienalu. Rody 
sinic Oscillatoria, Anabaena a Microcystis byly identifikovány jako 
producenti geosminu, 2-methylisoborneolu (2-MIB), β-cyclocitralu, 
seskviterpenů,  3-methyl-1-butanolu  a 6-methyl-5-hepten-2-onu. 
Speciálně pak  byla  produkce  2-MIB  zjištěna u sinic Oscillatoria 
curviceps, Oscillatoria tenuis, Oscillatoria geminata, Oscillatoria 
limnetica. Produkce geosminu byla zjištěna u sinic Anabaena sche-
remetievi, Anabaena macrospora, Oscillatoria amoena, Oscillatoria 
splendida, Oscillatoria bornetti, Oscillatoria agardhii, Oscillatoria 
isothrix, Oscillatoria chalybea, Aphanizomenon flos-aquae. Dyna-
mika produkce geosminu a 2-MIB se liší nejen mezi jednotlivými 
rody a druhy, ale i mezi jednotlivými kmeny stejného druhu. Některé 
sinice mohou vylučovat jednu nebo obě látky během celého růstu, 
jiné druhy si vytváří intracelulární zásobu těchto látek a uvolňují je 
až během stárnutí a lyzí buněk [2, 3]. 

Řasy jsou rovněž významnými původci organoleptických závad ve 
vodách, ale produkce geosminu a 2-MIB u nich dosud nebyla potvr-
zena. Řasy významně dotují vodní sloupec nutrienty svou biomasou 
a právě proto se ekologická pozornost v souvislosti s organoleptickými 
závadami (produkcí látek, které mají podobný rybí, zemitý, hnilobný 
či okurkovitý zápach) a detekcí geosminu a 2-MIB posouvá významně 
na biocenózu fytoplanktonu. Navíc je sezonní monitoring fytoplan-
ktonu správně uchopen při  ekologickém hodnocení  stavu biotopů 
(dostupnost dat) [1, 4]. 
U bakterií (aktinomycety, streptomycety, myxobakterie) byla zjištěna 

produkce dvou skupin látek způsobujících organoleptické závady, a to 
pyraziny a terpenoidy (geosmin a 2-MIB). Mezi nejčastěji izolovanými 
rody aktinomycet ze sladkovodního prostředí jsou rody Actinoplanes, 
Micromonospora, Rhodococcus, Thermoactinomyces  a Streptomyces. 
Produkce geosminu byla zjištěna i u myxobakterií, druhu Myxococcus 
xanthus, u kterého se syntéza uskutečňuje zejména na začátku růstu 
nebo krátce po něm  [1, 4]. Mnoho druhů aktinomycet  je  schopno 
tvořit spory, které jim umožňují přežívat v nepříznivých podmínkách. 
Sporami se distribuují do dalších částí ekosystému, a za příznivých 
podmínek se začínají dělit, růst a metabolizovat a kolonizovat tak další 
biotopy. Již zmiňovaný rod Streptomyces je zástupcem saprofytických 
bakterií vyskytujících se v půdě a následně ve vodě. Pomocí extracelu-
lárních enzymů rozpouští organické látky. U streptomycet má vliv na 
produkci geosminu i jejich růstová fáze a přítomnost typu substrátu 
v prostředí. Sírany mědi zvyšují produkci biomasy i geosminu, naproti 
tomu mangan, hořčík, železo, kobalt, nikl a zinek mají pouze nepatrný 
vliv. Jsou známy případy, kdy v případě neschopnosti streptomycet 
tvořit spory či vzdušná mycelia, k tvorbě geosminu naopak nedochází. 
Zatímco sinice jsou aktivní ve vodě, v nádržích a ostatních rezervoá-
rech, kde jsou vystaveny přímému světlu, jsou streptomycety naopak 
aktivní spíše v sedimentech a biofilmech (ve tmě). 
Z vodárenské praxe jsou známy případy zvýšené heterotrofní aktivi-

ty mikroorganismů přítomných v systému, a hlavně biofilmů, jejichž 
tenká povrchová vrstva (struktura) se vlivem turbulence a proudění 
vody v rozvodném systému naruší a je vyplavována do pitné vody. 
Často je produkce geosminu a 2-MIB doprovázena při změně techno-
logie a vodárenských procesů, při úpravě povrchu vnitřního smáče-
ného pláště potrubí, kdy se degradují již vytvořené biofilmy následně 
zodpovědné za zápach. Jelikož se nám potvrzuje, že aktivita bakterií, 
které výrazně odpovídají za produkci geosminu a 2-MIB, se projevuje 
tam, kde je určitá doba zdržení a významný přísun živin, je žádoucí 
eliminovat biofilmy v  technologii  i na  trase v distribučních  sítích. 
Streptomycety mají totiž jednu vlastnost, tzv. Quorum sensing, tj. ur-
čité fyziologické vnímání koncentrace přítomných buněk. Bakterie če-
kají na vhodnou příležitost, a když se namnoží na určitou koncentraci, 
projeví se organoleptickou závadou. Tato skutečnost byla v literatuře 
popsána, proto, když o ní víme, můžeme jejich projevy minimalizo-
vat a eliminovat optimalizací provozu vodárenské soustavy. Z  této 
informace se nabízí vhodné řešení a uchopení problému ze strany 
provozovatele,  a to včasné vyčištění distribučního  systému včetně 
vodojemů a dalších rizikových míst na provozované síti. Jedině tak se 
může významně předejít kumulaci biomasy a významnému projevu 
organoleptické závady. V distribučním systému pak může sekundárně 
nastávat výrazný problém s jejich eliminací [1, 4]. 
Ve vodách se výše uvedené metabolity vyskytují většinou v tako-

vých koncentracích, které nemají na člověka žádný cytotoxický nebo 
genotoxický účinek,  nicméně  jsou  smyslově negativně  vnímány 
a ovlivňují konečnou konzumaci vody spotřebitelem. Dosti diskuto-
vané jsou geosmin a 2-MIB,  jejichž silně zemitý (zatuchle/bahnitý) 
zápach je řešen i odstávkou zásobované oblasti  i na delší dobu. Po 
chemické stránce jsou geosmin a 2-MIB látky stabilní a odolné bio-
logické degradaci, ve volné vodě mohou přetrvávat velmi dlouhou 
dobu v rozpuštěné formě a za oxických podmínek jsou velmi pomalu 
degradovány mikroorganismy.
Naším sledováním byly potvrzeny některé výstupy z již provádě-

ných studií  (namátkově  studie 2007AR164B  [5]), např.  zjišťujeme, 
že se ve vodách nejprve objeví geosmin, který je později následován 
2-MIB. Významný nárůst koncentrace geosminu a 2-MIB zjišťujeme 
v podmínkách vod, kde ve skladbě společenstev fytoplanktonu do-
minují penátní rozsivky (Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis, 
Synedra, Navicula) nebo centrické  rozsivky  (Aulacoseira),  zlativky 
(Chrysococcus) apod. (uvedené informace se neomezují jen na zmí-
něné taxony, jejich uvedení je ve vztahu k monitorovaným lokalitám). 
Samozřejmě nesmíme opomíjet všudypřítomné sinice, zjm. pikoplan-
ktonní,  které mnohdy unikají hydrobiologické pozornosti. Z výše 
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uvedeného textu nemůžeme usuzovat na to, že právě přítomné druhy 
rozsivek a zlativek jsou odpovědné za přítomnost geosminu a 2-MIB, 
spíše bychom měli na tyto informace z rozborů nahlížet tak, že se 
biomasa a metabolická  aktivita  rozsivek  (zlativek apod.)  v  časném 
jarním období významně podílí na dotaci vodního sloupce organicky 
dostupným uhlíkem a dusíkem, které  se  stávají  zdrojem živin pro 
přítomné bakterie [2, 3, 8, 9].

Metody stanovení organoleptických závad
Senzorické závady nemusí být nutně  spojeny  s  riziky a zdravotní 
závadností pitné vody. Nicméně, v případě zápachu a zvláštní chuti 
vody bohužel vzrůstá nedůvěra spotřebitelů v kvalitu vody, spotřebi-
telé jsou nespokojení a stěžují si. Na každém provozovateli vodárenské 
sítě  je, aby začal řešit, proč tomu tak je, co způsobuje onu závadu 
a jak ji lze operativně a popř. i preventivně napravit. Otázkou je, zda 
se  jedná o stav přechodný, který vyřeší  aktuálně odebraný vzorek 
nebo důkladně provedený monitoring (audit) distribučního systému, 
anebo se jedná o déletrvající záležitost, která si vyžádá větší investiční 
náklady v technologii a distribuci pitné vody. 
Na místě je jistě nutné zmínit legislativní předpisy, které v ohledu 

ukazatel  „pach“  a jeho  limit  jsou uvedeny v příloze  č.  3 vyhlášky 
č.  252/2004 Sb. Zde  je uveden  jako  tzv. přijatelný pro odběratele 
a v případě pochybností se za přijatelné považují stupně 1 a 2 při sta-
novení podle normy ČSN EN 1622. Stupeň 3 znamená už nepřijatelný 
pro odběratele. V sumě ukazatele pachu, stupně 1 anebo 2, může být 
ve své podstatě zastoupeno cokoliv, co se na pachu vody podílí. Není 
přesněji specifikováno, co onen pach způsobuje, i když by to nejen 
v ojedinělých případech bylo žádoucí. Expertní skupina pro zkoušení 
způsobilosti na SZÚ každoročně pořádá v rámci programu zkoušení 
způsobilosti i senzorickou analýzu, při které se hodnotí pach a chuť 
na místě odběru a v laboratoři. Hodnocení se mohou účastnit labo-
ratoře provádějící stanovení postupem podle TNV 75 7340 Metody 
orientační senzorické analýzy vody nebo podle ČSN EN 1622 Jakost 
vod – Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti 
(TFN), tyto pak výsledek předávají ve formě slovního vyjádření od-
povídajícího požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. – (ne)přijatelný/á 
pro odběratele. 
Bohužel víc v tomto ohledu legislativně, ve smyslu specifikace ve 

vyhl. č. 252/2004 Sb. a její chystané revize v roce 2018, není možné 
udělat. Proč? Není dost dobře  jednoduše uchopitelné  tzv. natvrdo 
uvést koncentrace a limity jednotlivých pachotvorných látek a toto 
pak striktně od provozovatelů a dodavatelů pitné vody vyžadovat. Na-
víc by takto tvrdý limit a přímo stanovený zápašný produkt vedl k ně-
kterým nesmyslným reakcím a protireakcím, jak ze strany hygieny, tak 
i technologů a provozovatelů vodovodních sítí (doplnění technologie 
i tam, kde to není potřeba). Z toho důvodu má smysl a svou výhodu, 
aby organoleptické  závady byly uvedeny nepřímo ve  skupinovém 
stanovení všech možných pachotvorných látek (viz ČSN EN 1622, 
příloha G a příklady deskriptorů příslušných charakteristických chutí/
pachů: chlorid sodný = slaná; sacharóza = sladká; kofein = hořká; 
kyselina citronová = kyselinová nebo kyselá; 2-methylisoborneol = 
plísňová; geosmin = zemitá; 2,6-dichlofenol = medicinální). 
Nabízí se tudíž další otázka: Proč se tedy pachy při monitoringu 

speciálně zabývat a proč je řešit? Z praxe se nám opakovaně potvrzuje, 
že je kruciální správná identifikace pachu vody, navíc ne vždy je typ 
pachu akreditovanými laboratořemi provádějící zkoušky dle ČSN EN 
1622 a TNV 75 7340 správně identifikován. Co nastává? Nesprávná 
identifikace pachu vede k nesprávnému uchopení řešení celé situace, 
nesprávně je určeno nápravné opatření a učiněné řešení problému 
se může zásadně minout účinkem. Pro doplnění rešerše a zamyšlení 
se nad problémem uvádíme jednu pozitivní informaci, která se týká 
vhodnějšího uchopení metody stanovení pachů a příchutí vody, a tou 
je návrh na revizi TNV 75 7340 a její zařazení do soustavy ČSN, aniž 
by její znění rozporovalo ČSN EN 1622 (informace ze zasedání TNK 
104 Kvalita vod v lednu 2018).
Když o tomto problému podílu mikroorganismů na  organolep-

tických závadách vody jako biologové víme, pak máme jedinečnou 
možnost při zpracovávání rizikových analýz anebo při monitoringu 
zdrojů a auditů technologických vodárenských zařízení tuto proble-
matiku správně uchopit a případné projevy nepříjemného pachu, ať už 
sporadicky anebo pravidelně se vyskytující in situ, včas ošetřit. Zajímá 
nás, co onen typ pachu způsobuje, odkud pochází, jak mu předcházet 
technologicky (preventivní a nápravná opatření) apod. 
Naše pracoviště mělo možnost spolupracovat na problematice sen-

zorických závad pitné vody u spotřebitele způsobené vyšší prahovou 

koncentrací geosminu a 2-MIB. Tato spolupráce nakonec vyústila v šir-
ší monitoring na několika významných a z hlediska výroby a dodávky 
pitné vody strategických zdrojích surové vody. 

Strategie monitoringu a výběr metod hodnocení  
ke kritické analýze
Cílem každého monitoringu by mělo být sledování nejen samotného 

zdroje surové vody používaného pro úpravu na vodu pitnou, ale i jeho 
přítoky a další biotopy, které mohou zdroj významně ovlivňovat. Při 
našem sledování jsme měli možnost tuto problematiku, tj. organolep-
tické závady spojené s výskytem geosminu a 2-MIB, řešit ve spolupráci 
s vodárenskými organizacemi upravujícími vodu z nádrže (VN Pří-
sečnice, období 2016 až 2017), anebo využívajícími vodu z rybníků 
a tekoucích vod v oblasti s rašeliništi a vyšším obsahem huminových 
látek (Padrťské rybníky a jímání, období 2016 až 2018). V tomto textu 
dále jsou uvedeny naše výsledky práce v diskusi a interpretaci s jinými 
literárními zdroji.
Metody biologického rozboru se v běžné praxi omezují na legis-

lativně ošetřené ukazatele  stanovené na základě mikroskopického 
obrazu a mikrobiologického rozboru. Za námi významně sledované 
byly zvoleny ukazatele podle charakteru zdroje vody, namátkově se 
jedná o stanovení mikroskopického obrazu (zaměřený na fototrofní 
organismy), koncentrace chlorofylu-a, mikrobiologický rozbor (orga-
notrofní a fekální bakterie, streptomycety, aktinomycety). Doplněno 
bylo analytické stanovení geosminu a 2-MIB a dále pak metoda mole-
kulární biologie (polymerázová řetězová reakce, PCR) s cílem detekce 
specifického genu vyskytujícího se u streptomycet a myxobakterií.
Na případně projevující se organoleptickou závadu nelze stopro-

centně spoléhat z výsledků pravidelně prováděných mikroskopických 
rozborů, ale jeví se nám, že správně a detailně prováděné mikrosko-
pické rozbory (ČSN 75 7712) mohou být použity jako určitý nástroj 
nastavení meze/limitu (počet jedinců/buněk/organismů), od kterého by 
měl být provozovatel ostražitý a významně sledovat situaci na zdroji 
tak, aby včas zasáhl v technologii úpravy vody. Výsledky mikrosko-
pického rozboru  lze, do  jisté míry, využít  jako případnou predikci 
stavu, že v brzké době je možné očekávat zvýšený přísun geosminu 
a 2-MIB do vody. Po gradaci produkce těchto látek dochází k útlumu 
v mikrobiální aktivitě. Tento stav trvá přibližně 4 týdny (s ohledem 
na charakter sezony a lokalitu). Jistým přiblížením je např. vykazovat 
abundanci organismů v počtech buněk, které lze velmi jednoduchým 
způsobem převést na objemovou biomasu. Takto je možné se reálněji 
přiblížit k případné predikci obsahu geosminu a 2-MIB ve vodách, 
protože velikost objemové biomasy souvisí s aktivitou ji degradujících 
mikroorganismů. Koncentrace chlorofylu-a, používána při monito-
ringu trofie vody, není reálným ukazatelem problému, což jsme měli 
možnost zjistit při našem monitoringu.
Mikrobiologickými rozbory byla zjištěna přítomnost nokardioform-

ních  aktinomycet,  streptomycet  a myxobakterií  ve  vzorcích vody 
odebraných ze všech hodnocených lokalit povrchových zdrojů, a to 
v nezanedbatelných počtech. Výsledky mikrobiologických rozborů, 
zaměřených na jednoduchou a snadnou proveditelnou detekci strep-
tomycet, poskytují mnoho informací. Obecně u kolonií streptomycet 
v průběhu řešení projektů byla zachycena určitá variabilita v jejich 
vzhledu (velikost, zabarvení, vrůstání do média a přerůstání jinými 
mikroorganismy).  Pokud  jsou  streptomycety přítomny,  projeví  se 
růstem kolonií i na médiu, které je v laboratořích klasicky používáno 
pro detekci kultivovatelných mikroorganismů dle ČSN EN ISO 6222 
(agar s kvasničným extraktem). Sice zjištěný počet vykultivovaných 
kolonií není možné korelovat  s případně  stanovenou koncentrací 
geosminu, ale je možné predikovat případný masivnější nárůst. Kla-
sické a abundantní kolonie streptomycet se zcela typicky vyskytují 
na značně nutričně úživných médiích, která byla při řešení projektů 
použita, a při vhodně zvoleném aplikovaném objemu vzorku a tep-
lotě kultivace, je možné tento postup kultivace použít jako paralelní 
k uzančně v laboratoři používané metodě (v případě potřeby).
Z našeho sledování se potvrzuje hypotéza, že vyšší koncentrace 

geosminu nemusí být zjištěna v případě vod s vyšším zastoupením 
indikátorů  fekálního znečištění  (zde koliformní bakterie  a E. coli), 
jsou možné i další možné prediktory zvýšené koncentrace geosminu. 
Naše sledování v rámci prováděného monitoringu přináší další zjištění 
a doplnění informací, že při vyšším zastoupení koliformních bakterií 
ve vodách eutrofního typu (abundantní fytoplankton) je možné oče-
kávat ve vegetačním období narůstající trend koncentrace geosminu, 
ale současně je zapotřebí do monitoringu zahrnout i sledování pří-
tomnosti streptomycet (aktinomycet), které se prokázaly v některých 
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hodnocených vzorcích jako klíčové v případné produkci geosminu. 
Rozhodně  tak by bylo  i vhodné posílení  sledovaných mikrobiolo-
gických ukazatelů kvality vody, provádění  stanovení koliformních 
bakterií ve vhodném nominálním objemu, neomezovat se pouze na 
termotolerantní koliformní bakterie (v 1 ml).
Vzhledem k tomu, že jsou prahové koncentrace geosminu a 2-MIB 

velmi nízké (řádově v jednotkách ng·l-1), nelze tyto látky stanovit pří-
mo, ale je důležité je nejprve zakoncentrovat pomocí nějaké vhodné 
prekoncentrační  techniky. Těmito  technikami mohou být metoda 
purge and trap,  použití ultrazvukové disperzní mikroextrakce ka-
palina–kapalina nebo mikroextrakce tuhou fází (SPME). Vzhledem 
k přístrojovému vybavení laboratoře a jednoduchosti metody je námi 
používanou metodou SPME. Jedná se o sorpčně–desorpční techniku, 
jejímž principem je rovnovážná extrakce sledovaných látek ze vzorku 
malým množstvím stacionární fáze (polymeru) pokrývající tenké kře-
menné vlákno. Rovnováha se může ustanovovat buď mezi vzorkem 
a povrchem SPME vlákna (tzv. direct immersing SPME) nebo mezi 
vzorkem, SPME vláknem a parní  fází nad vzorkem,  kdy  se  jedná 
o tzv. headspace SPME, jež při našich měřeních používáme. Postup 
je takový, že se do vialek přidá NaCl (z důvodu snížení rozdělovacího 
koeficientu), 10 ml vzorku a vnitřní standard. Následně je vialka se 
vzorkem vložena do agitátoru, kde probíhá po dobu 4 minut a tep-
lotě 80 °C třepání. Poté je septum vialky propíchnuto jehlou s SPME 
vláknem a probíhá adsorpce po dobu 20 minut. Tím je předúprava 
vzorku dokončena. Jako analytická koncovka se pak při identifikaci 
a kvantifikaci geosminu a 2-MIB používá spojení plynového chromato-
grafu s použitím hmotnostního spektrometru jako detektoru (GC/MS). 
Metoda byla převzata a optimalizována od firmy Agilent Technologies 
a bylo dosaženo pro oba analyty meze stanovitelnosti 0,5 ng·l-1 a meze 
detekce 0,1 ng·l-1, což je vzhledem k prahovým koncentracím těchto 
látek zcela dostačující [6].
Dále se nabízí i detekce přesných typů mikroorganismů a detekce 

genu zodpovědného za syntézu geosminu (geoA) pomocí molekulárně 
biologické metody PCR. Principem je enzymatická reakce založená na 
replikaci vybraného úseku nukleové kyseliny (DNA/RNA), který  je 
vytvořen pomocí různě specifických tzv. primerů. Reakce se skládá ze 
tří kroků prováděných v několika desítkách cyklů, a to z denaturace, 
anelace a elongace, které vedou k vytvoření mnoha milionů kopií 
fragmentu DNA. Separace a analýza PCR produktů je pak prováděna 
pomocí gelové elektroforézy [7]. Nejdříve je však nutné ze vzorku DNA 
izolovat, což lze provést například pomocí komerčně dostupných kitů 
(např. DNeasy PowerWater Kit nebo DNeasy PowerSoil Kit, Quiagen). 
Jelikož se však těmito způsoby poměrně velké množství DNA ztratí, lze 
v případě izolace DNA z vyrostlých kolonií postupovat jednodušeji. 
Několik kolonií se přenese do zkumavky s PCR vodou a ta se umístí 
do termobloku na10 minut při teplotě 95 °C. Poté se roztok prudce 
zchladí (přemístí do mrazáku) a tímto dojde k lyzi buněk a uvolnění 
DNA do roztoku. Doposud jsme provedli měření několika vzorků vod 
pocházejících z různých oblastí a u některých z nich jsme po zkoušení 
různých podmínek amplifikace dosáhli pozitivního výsledku, jednalo 
se o geny potvrzující přítomnost aktinomycet a genu geoA. Analýzou 
několika vzorků tak byla prokázána přítomnost skupiny aktinomycet, 
mezi které streptomycety patří [8]. Limitací PCR je nedostupnost více 
specifických primerů, které by umožnily detekovat širší škálu produ-
centů geosminu či 2-MIB. Naším cílem do budoucna je takové primery 
navrhnout a optimalizovat jejich použití na vzorky vod. 

Shrnutí a diskuse k výsledkům z monitoringu
Všeobecně, ve vztahu k monitorovanému období na VN Přísečnice 
je možné shrnout, že velmi zranitelným, a tudíž i kritickým obdobím 
v úpravě vody je pozdně jarní období, kdy se koncem března začíná 
poměrně zvyšovat počet biosestonu  (rozsivky),  tento  trend setrvává 
v průběhu dubna a května a na přelomu června a července zazname-
ná gradaci. Zvýšené počty rozsivek (zjm.) doprovází zvýšený nárůst 
streptomycet a koncentrace geosminu a 2-MIB. Výsledky z jednotlivých 
metod stanovení,  tj. mikroskopická analýza, kultivace  (několik  typů 
médií) a stanovení geosminu a 2-MIB, spolu korespondují, ale s určitým 
časovým posunem. Přibližně po 2 týdnech zaznamenaného masivněj-
šího výskytu rozsivek, zlativek a skrytěnek v jarním období, kdy se již 
oteplil vodní  sloupec,  lze očekávat zvýšenou koncentraci geosminu 
a 2-MIB. Současně s tím je zapotřebí počítat i s tím, že se metabolity 
mikroorganismů nejen uvolňují do vody, ale současně se i rozkládají. 
Problematickým zdrojem povrchové surové vody je rybniční voda 

(zde Horní a Dolní Padrťský rybník), která  funguje  jako  inokulum 
biomasy  fytoplanktonu a živin  (uhlík, dusík  a fosfor) pro bakterie 

(streptomycety, aktinomycety, myxobakterie), které  jsou významně 
aktivní produkcí geosminu na jaře a následně pak na podzim. Ryb-
niční eutrofní voda s abundantním zastoupením sinic a řas, vysokou 
koncentrací chlorofylu-a, přítomností indikátorů fekálního znečištění 
a rybí obsádkou  je  rizikovým zdrojem surové vody pro úpravu na 
vodu pitnou. Toto je zcela zásadní zvláště při úpravě zdroje, kterým je 
kaskáda několika úživných rybníků za sebou. Provozovatelé takových 
úpraven vod a vodárenských zařízení by neměli rovněž podceňovat 
kruciální péči ve sledování zdroje surové vody a v případě zjištění vý-
znamných počtů mikroorganismů, obtížně odstranitelných a proble-
matických při úpravě, zvolit i strategie biomanipulací či nápravných 
opatření. Hodnocením úrovně koncentrace geosminu a 2-MIB ve vzor-
cích odebíraných v celé monitorované sezoně se jako riziková místa 
projevily nejen samotné rybníky, ale významně propojení mezi nimi. 

Závěry
Problematika organoleptických závad ve vodárenství  je dlouhodobě 
řešena, proto má optimalizace provozu úpravy vody v praxi mnoho dob-
rých a uspokojivých řešení. I přes znalost problému nás organoleptické 
závady nemile a někdy i neočekávaně překvapí. Naším cílem je, hlavně 
v době, kdy se uplatňují zásady rizik a rizikové analýzy ve vodárenství, 
tuto problematiku správně uchopit a s určitým rizikem jejího projevu 
počítat, anebo ji vhodně i predikovat. Při predikci a monitoringu ne-
musíme být zrovna skeptičtí v tom, že jsme omezeni pouze na biolo-
gické nástroje, kterými je přítomnost a počet organismů (jedinců) nebo 
přítomnost organotrofních bakterií a indikátorů fekálního znečištění. 
Protože se v současné době stále častěji setkáváme s problemati-

kou organoleptických závad způsobených původci, popsanými výše 
v  textu,  je  zcela zásadní posílit  škálu  sledovaných a hodnocených 
parametrů u těch  lokalit, na kterých  se  tyto problémy pravidelně 
opakují. Cílem takového monitoringu by mělo být podchycení zdrojů 
přísunu původců, metody pro jejich detekci a stanovení a dále pak 
i vypracování případové studie, ve které by bylo specifikováno kritic-
ké období pro zdroj, úpravnu s následným opatřením v technologii 
úpravy či vhodné ochrany zdroje.
Data,  která  poskytuje monitoring,  je  v  zásadě potřeba  vhodně 

uchopit  a patřičně na ně zareagovat. Když máme k dispozici data 
z  výsledků  z  pravidelně prováděných mikroskopických  rozborů 
a z historie víme, že při určitém počtu jedinců v 1 ml (určitého druhu 
organismu) došlo k projevu organoleptické závady a současně máme 
i výsledky ze stanovení koncentrace geosminu a 2-MIB, pak můžeme 
tzv. od mikroskopu řídit predikci toho, co se bude v technologii dít. 
Můžeme si stanovit mez počtu jedinců v 1 ml, která bude pro nás mezí 
varovnou, my budeme obezřetní, zvýšíme četnost sledování a včas 
technolog na provozované úpravně vody zareaguje (doplnění vrstvy 
aktivního uhlí, změna režimu praní apod.).
Ve vodě  jsou přítomné  celulární  a rozpuštěné  frakce  geosminu 

a 2-MIB. To znamená, že jsou tyto metabolity součástí mikroorganis-
mů (tedy celulární) nebo již vypuštěné lyzí buněk do vody (prasknutí 
buněčné stěny, usmrcení organismu), proto  je nutné zcela kriticky 
a strategicky přistoupit k separaci organismů a jejich metabolitů. Díky 
stabilitě je geosmin i 2-MIB obtížně oxidovatelný běžnými postupy 
používanými ve vodárenství. 
Pokud  se uvažuje  o zavedení  ozonizace  vody,  je  nutné počítat 

s tvorbou vedlejších produktů (ketonů), které způsobují další orga-
noleptické závady a zvyšují biologickou nestabilitu v distribučním 
systému (vyšší biologická aktivita na trase, uvolnění biomasy, pozi-
tivní nálezy mikroorganismů, které v pitné vodě nechceme). Následně 
se po ozonizaci vody doporučuje filtrace na aktivním uhlí. (Pozor ale 
na koncentraci ozonu, při úvaze aplikace koncentrace ozonu více 
než 1 mg·l-1 dochází k degradaci algogenní organické hmoty vedoucí 
k  tvorbě karboxylových kyselin  se  schopností  stabilizace koloidů 
a znesnadňující účinnost flokulace.) Účinné technologie v odstraně-
ní volné frakce geosminu a 2-MIB z vody jsou většinou založeny na 
typech filtračních médií, kterými je aktivní uhlí [1]. 
Jednou z možností uspořádání technologické linky úpravny vody 

je například zařazení jednostupňové membránové filtrace jako první 
separační stupeň (tam, kde je to možné a žádoucí), která by sloužila 
jako téměř absolutní bariéra mikrobiologického oživení. Toto oživení 
by dále neprocházelo do  technologie, akumulace a distribuční sítě 
a tím by se výrazně snížilo riziko vytváření biofilmů a jejich následné 
uvolňování. Jako prevence před možným průchodem geosminu do 
distribuční  sítě  je doporučeno do  technologické  linky zařadit  jako 
druhý separační stupeň filtraci na granulovaném aktivním uhlí, která 
eliminuje zbytkové organické znečištění a rozpuštěné frakce geosminu 
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a 2-MIB, tím bude také sníženo riziko vytváření biofilmů v distribuční 
síti a budou vylepšeny organoleptické vlastnosti upravené vody [9]. 
(Námi nepublikované výsledky z rozborů prokázaly průchod geosmi-
nu a 2-MIB membránou.)

Poděkování: Příspěvek vznikl díky spolupráci při odběrech, vstupu 
na lokality a za velmi významné finanční podpory vodárenských 
organizací, Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r. o., a SčVK, a.s., 
a firmy ENVI-PUR, s.r.o.
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Abstract
The paper deals with the problems of monitoring of surface waters in 
which microorganisms that caused organoleptic problems in water 
(taste and odours) regularly occur. The crucial problem is the usage 
of surface waters as a source for water treatment, because in drink-
ing water there are solved odours and tastes which are significant 
for consumers. Primarily it is very important to prepared the sched-
ule of monitoring, to choose the evaluated parameters (biological, 
microbiological and chemical), appropriate methods and suitable 
interpretation of results for subsequent optimization and manage-
ment of water treatment plants.
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Voda a solidarita
Miroslav Vykydal

Abstrakt
Solidarita je jedním ze základních principů našich vzájemných 
vztahů ve vodním hospodářství. Musíme ovšem být schopni chápat 
solidaritu jako náš závazek vůči druhým, jako právo těch druhých. 
V praktické rovině máme legislativně solidaritu často konkrétně spe-
cifikovanou (např. omezení našich vlastnických práv v ochranném 
pásmu vodního zdroje). Současně se musíme stále rozhodovat, zda 
budeme solidární, i když nás k tomu žádný zákon nenutí, a dokonce 
nám nebude poskytnuta žádná hmatatelná odměna. Možná jedinou 
naší odměnou bude pocit, že jsme vodu „jako dědictví (nikoliv jen 
zboží)“ dokázali uchovat i pro dobu, kdy se o existenci dostatku vody 
k životu už budou moci přesvědčit jen potomci našich potomků.

Klíčová slova
solidarita – solidární cena vody – priority ve vodárenství

Úvod
„Civilizace nezanikají prvořadě z vnějších příčin, civilizace umírají 
na lhostejnost“ [1].
V  oboru  vodovodů  a kanalizací  se  zvyšuje  nutnost  řešit  dvě 

primární  otázky.  Jednou  je  trvalé  reálné dlouhodobé  zajištění do-
statečných zdrojů pitné vody bez ohledu na výkyvy klimatických 
podmínek. Ještě naléhavější je trvalé financování obnovy, což úzce 
souvisí s dotováním ceny vody z municipálních rozpočtů vedoucí 
k nesrovnatelným cenám vody. Především dotace provozních nákladů 
umožňuje dosahovat „nízké“ ceny bez tvorby jakýchkoliv zdrojů pro 
financování obnovy. Pod vlivem novinářských „tabulek“ nejvyšších 
cen vody  (bez  jakéhokoliv odborného  rozboru)  se občané a místní 
politici ptají, proč právě my musíme mít tak vysokou cenu. Jedná se 
o konkrétní vyjádření obecného sociologického pohledu na společnost 
[2]: „Základním problémem společnosti je otázka pouhého biologické-
ho přežití v prostředí, tedy otázka regulace vztahů s přírodou. Jiným 
typem problémů, jež musí řešit naprosto každá společnost, je problém 
sociálních nerovností a jejich přijatelného odůvodnění (legitimace). 
Společnosti se neocitají v krizi, jsou-li uvnitř nerovně uspořádány. Krize 
propukají teprve tehdy, ztratí-li existující nerovnosti věrohodné a přija-
telné vysvětlení. Nerovnost budí odpor pouze tehdy, není-li přijatelně 
vysvětlena pro ty, kdo na ni doplácejí. (…) Lidé mají potřebu vyznat se 
ve světě, ve kterém se zcela bez vlastního přičinění ocitli. Není-li tato 
jejich potřeba přijatelně uspokojena, vznikají těžkosti s přizpůsobením 
se prostředí, se zvládnutím měnících se situací, s vybudováním pocitu 
vlastní identity. Hlavním posláním každého výkladu světa je ujistit lidi, 
že svět, ve kterém žijí, má nepochybně svůj řád a pořádek.“
Na pozadí každé  společenské  činnosti můžeme nacházet určité 

základní principy, často o nich příliš nepřemýšlíme, připadají nám 
zbytečně abstraktní. Ve vodním hospodářství můžeme nalézat mno-
ho podob  realizace  jednoho základního  lidského práva, kterým  je 
solidarita.  Pokud nebudeme navzájem  solidární,  potom můžeme 
přijít o materiální vyjádření našeho abstraktního práva na solidaritu, 
můžeme přijít o vodu. Současně ale musíme mít pocit, že být soli-
dární má důvod a smysl. A je úkolem veřejné moci svým občanům 
prezentovat srozumitelně a opakovaně důvody k solidaritě a ukazovat 
v praktické rovině, že to má smysl. Místopředseda Nejvyššího soudu 
Roman Fiala nás upozorňuje [1], že „lidé jsou ochotni se materiálně 
uskromnit, zříci se pohodlí i některých svobod, ale jen pokud vidí, že to 
má smysl a důvod (…) civilizace nezanikají prvořadě z vnějších příčin 
(…) civilizace umírají na lhostejnost (…) je prakticky nemožné vzkřísit 
a v krizi ubránit společnost, když v tom lidé nevidí žádný smysl.“ 
Zajímavou úvahu o solidaritě publikoval filosof Zdeněk Pinc, který 

jako signatář Charty 77 mohl začít veřejně vyučovat až po roce 1989, 
společně s profesorem Janem Sokolem založil v roce 2000 sedmnáctou 
fakultu Univerzity Karlovy (Fakultu humanitních studií UK). Ve svém 
zamyšlení na téma „Má solidarita meze?“ [3] uvádí:
„Všimněme si, slova „solidní“ a „solidární“ mají shodný latinský 

základ. Hledám-li český ekvivalent pro výraz „solidní“, nenapadá mne 
nic vhodnějšího než „slušný“. Pevný základ toho, co mohu druhým 
nabídnout, a co od nich očekávám, je slušnost. Toužím být vnímán jako 
slušný člověk a toužím žít mezi slušnými lidmi. (…) Jak se ale slušní 

lidé mezi sebou navzájem poznají, aby mohli být vzájemně solidární, 
poskytovat si navzájem pevnou oporu? Odpověď je prostá: solidnost 
musíme u druhých předpokládat, společenství nevzniká tak, že by je 
utvářeli lidé následně s těmi, o jejichž solidnosti se přesvědčili.“

Solidarita jako lidské právo (a závazek)
Solidarita (z lat. „solidus“, pevný) je právo i povinnost a patří k lid-
ským právům. Ve slovnímu cizích slov je „solidarita“ vykládána jako 
soudržnost, pospolitost; vzájemná podpora, svornost. Princip solida-
rity jako výraz omezení mého soukromého práva v zájmu ostatních si 
můžeme snadno ukázat na principu porušení „práva vlastnit majetek“ 
ve  formě omezení výkonu vlastnických práv v  rámci „ochranného 
pásma“. 
Vodní zákon (§ 30) např.  formuluje rozsah omezení: „V opatření 

obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního 
zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohro-
žující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje 
nelze v tomto pásmu provádět, (…) popřípadě způsob a dobu omezení 
užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících (…) Za prokázané 
omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních 
zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada (…) Nedo-
jde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě 
soud.“ Tedy jsem jako vlastník pozemku v ochranném pásmu „solidár-
ní“ plněním povinností omezujících moji vlastnickou svobodu, aby 
ostatní měli právo získat kvalitní pitnou vodu.
Tento základní pohled na výkon lidských práv odpovídá pojetí filo-

sofa Jana Sokola [4]: „Pochopení lidských práv jako práv těch ostatních, 
a tedy zároveň mé a naší povinnosti, má několik nezanedbatelných 
předností. Předně dobře odpovídá empirické zkušenosti a neslibuje 
nesmysly. Za druhé je dobře srozumitelné i napříč kulturami a jen 
tuto povinnost rozšiřuje i na ty, kdo nepatří k vlastnímu společenství 
či skupině. To jistě není málo, je to však pochopitelné a snad i možné. 
Za třetí nesvádí k naivní představě, jako kdyby lidská práva mohl 
zaručit sám parlament, nebo že malé děti k nim dorostou samy i bez 
příslušné výchovy.“ Schopnost být solidární může být zdánlivě v roz-
poru s jedním základním ústavním principem: „Každý občan může 
činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 
zákon neukládá.“ Solidarita se obvykle nedá stoprocentně zákonem 
vynutit, je to otázka našeho osobního (dobrovolného) rozhodnutí. To 
nám naznačuje preambule ústavy, která náš stát definuje „jako vlast 
rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých po-
vinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku.“
V úvodní preambuli k vodnímu zákonu je jednoznačně deklarován 

primární zájem pro dále tímto zákonem definované vztahy při užívá-
ní vod: „Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním 
vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových 
a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž 
výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udrži-
telného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před 
účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se 
bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, 
včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů 
na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.“ 
Deklarovaný zájem na zajištění trvale udržitelného užívání vod 

je nutné chápat ve smyslu snad nejznámější a nejjednodušší definice 
trvale udržitelného rozvoje, která pochází ze zprávy „Naše společná 
budoucnost“  (Světová komise pro životní prostředí  a rozvoj OSN, 
1987): „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje 
potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích 
generací naplňovat potřeby své.“ 
Jak může solidarita ovlivňovat naši existenci, dokládá český po-

lárník a odborník na přežití  Jaroslav Pavlíček  [5], který na základě 
svých zkušeností  říká: „Šance na přežití se snižuje, když kdokoliv 
ve skupině hledá jen svůj prospěch, druhé využívá a chce přežít/
přežívat na úkor ostatních; když má někdo privilegované postavení, 
když se rozlišuje mezi důležitými a méně významnými členy; když se 
ve skupině vypočítává a poměřuje, kolik toho už kdo udělal, a služba 
se musí vynucovat nebo k ní aspoň přemlouvat či si ji vyprošovat.  
Největší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc 
samozřejmostí. 

Tedy tím, co všichni dělají spontánně a automaticky, kdykoliv to je 
potřeba, protože to vychází z jejich přístupu k sobě i k druhým, z jejich 
vnitřního nastavení. V takové skupině si členové sebe navzájem všímají 
a starají se o prospěch druhých, pomoc nenabízejí, ale rovnou reali-
zují. Zároveň se nikdo nemusí ostýchat dát najevo, že s něčím pomoct 
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potřebuje, protože tím neobtěžuje, protože i tím zvyšuje soudržnost 
a šanci celé skupiny.“ 
Nesmíme si dělat iluze, že ve vodním hospodářství budeme všichni 

stále a za všech okolností  „solidární“ s ostatními. Bývalý německý 
ústavní soudce Udo di Fabio, který je považován za jednoho z nejre-
nomovanějších německých právníků, říká: „Pojem solidarita bazíruje 
na uvědomění si vlastní spoluodpovědnosti. Nejde tedy o žádný dárek, 
ale o přihlášení se ke spoluúčasti na veškerém dění ve společenství, ke 
kterému jsme se dobrovolně přidali.“ Naši ochotu „být solidární“ však 
velmi snižují „černí pasažéři“ – podrobněji viz [6], což jsou lidé (i sub-
jekty), kteří využívají veřejných služeb a nechají za to platit pouze 
ty ostatní. Pokud nemá kooperativní solidární společnost zaniknout, 
musí se proti „černým pasažérům“ účinně bránit. Jinak ztratí právě 
ty přednosti,  díky nimž kdysi  vznikla  a prosperovala. Obvykle  se 
společnost brání ztíženým přístupem ke společenské solidaritě (by-
rokratický systém potvrzení, evidence a kontroly). Mnohem účinnější 
je ale rychlý a účinný trest za zneužití, přičemž tvrdost a forma trestu 
není podstatná, dále  jsou  to  jmenovité  (a rychle  šířené)  informace 
o „černých pasažérech“.

Solidarita a cena vody
Po transformaci vlastnictví vodovodů a kanalizací jsme byli svědky 
rozhodnutí mnoha  „nových“ municipálních vlastníků, kteří  začali 
uplatňovat „solidární cenu vody“. Je nutné zdůraznit, že je k tomu 
nenutil žádný zákon a nebyla jim ze strany státu poskytována žád-
ná  „odměna“, dokonce často ani morální podpora. Solidární  cena 
vody představuje pro určitý region jedinou cenu vody určenou dle 
celkových nákladů a celkové spotřeby vody. Logicky došlo ke „sma-
zání“ rozdílů mezi skutečnými lokálními cenami, obvykle nízkou ve 
velkých spotřebištích s koncentrovanou zástavbou a velmi vysokou 
v malých obcích. 
Ani tento proces cenové solidarity neměl idylický průběh. Právě 

z tohoto důvodu řada města a obcí odmítla být součástí solidárního 
celku po heslem „naši vodu za naši nižší cenu“. A toto „dělení“ bý-
valých solidárních celků pokračuje i nyní, a to za tichého přihlížení 
státu, někdy dokonce „samostatní“ vlastníci VaK získávali (a získávají) 
investiční dotace dříve a snadněji než solidární celky. Až v poslední 
době  jsme svědky intenzivního zájmu státu o vytváření zdrojů pro 
budoucí obnovu VaK z ceny vody, v OPŽP pro období 2014–2020 je 
závazná tvorba minimálních postupně narůstajících zdrojů pro obno-
vu z ceny vody jednou z primárních dotačních podmínek. 
Nová  strategie oboru VaK do  rolu 2030  identifikovala  jako  „pří-

ležitost“ – zajistit integrovaný přístup k regulování oboru vodovodů 
a kanalizací, identifikovat možné nástroje pro integraci vlastníků 
a provozovatelů. Uvidíme, jaká bude realita za deset let, kolik konkrét-
ních nástrojů zejména pro „integraci vlastníků“ dokáže státní oborový 
regulátor (MZe ČR) vyprodukovat. 

Příběhy o solidaritě
Osoby, místa a události popisované v následujícím textu nemají žád-
nou souvislost s realitou.

Dva bratři, dva starostové, dva vodovody
Bylo nedělní odpoledne, v obývacím pokoji seděli za stolem dva bra-
tři, Petr byl starostou v Malé Lhotě a Pavel ve Velké Lhotě. Manželky 
a děti pochopily, že nyní potřebují klid pro své obvyklé „starostenské“ 
nedělní porady. I když už řídili obce více jak deset let, bylo pořád co 
řešit. Do dveří vstoupili jejich maminka, položila na stůl svoje báječné 
nedělní buchty a velké hrnky silné kávy. 

„Všichni vás oba chválí, že jste dokázali ten vodovod postavit. Ve 
Velké Lhotě už dávno není voda ve studních, v Malé Lhotě se voda 
ze studní už nedá pít. To vám lidé nezapomenou“. Než stihli cokoliv 
odpovědět, zavřela dveře a šla probírat se snachami „ženské“ otázky. 
Byla ráda, že k ní všichni s chutí v neděli jezdí. Petr jen tiše povzdechl, 
podíval se na několik listů hustě popsaných papírů na stole: „Tak už 
začni, snad to pochopím. Ty jsi byl vždycky už ve škole na počítání 
lepší“. 
„Není to nic složitého. Jde o výpočet ceny, za kterou budeme nakupo-

vat vodu ze sousedního Města. Jinou možnost nemáme. A Město ode-
bírá vodu ze skupinového vodovodu, nemá vlastní zdroj.“ Pavel začal 
pomalu a trpělivě vysvětlovat jako učitel při doučování matematiky 
slabších žáků. Prošel celou tabulku, kterou obdrželi od Provozovatele 
z Města, kde se náklady na vodu předanou určují podílem nákladů 
připadajících na část vodovou Města sloužící k dopravě vody do Malé 
a Velké Lhoty (tab. 1, 2).

Petr znovu a znovu sledoval výpočty jednotlivých čísel, měl pocit 
jako před maturitou. 
„Rozumím, že budeme mít u nás v Malé Lhotě nižší odběr z vodo-

vodu. Pokud bude voda ve studních, tak z vodovodu se bude jen vařit, 
opatrnější se v ní budou i sprchovat. Ještě že studny nemají všichni. 
Vyšší ztráty jsou prý proto, že bude nutné ten náš dlouhý vodovod čas-
těji odkalovat. A když si Město počítá náklady na dopravu vody k nám 
podle délky trasy, tak ta naše je bohužel hodně dlouhá. Ale vím, jiná 
trasa by přinesla ještě ke všemu nutnost čerpat vodu přes kopce a ná-
kladově by to vyšlo možná i hůře. Sečteno a podtrženo: dlouhá trasa, 
to jsou vyšší náklady než u vás a k tomu ještě ten malý objem vody. 
A máme 3x vyšší cenu za předanou vodu, a to k tomu ještě musíme 
připočítat náklady za nákup vody ze skupinového vodovodu“ (tab. 3).

Náklady Města na celý vodovod – jen provozní náklady 
bez nákupu vody, bez nájemného, režie a zisku (tis. Kč)

5 000

Délka celého vodovodu Města (km) 60

Náklady na 1 km vodovodu Města (tis. Kč) 83,333

Velká Lhota Malá Lhota
Počet obyvatel 800 400

Průměrná spotřeba (litry na osobu a den) 90 60

Celkem spotřeba k fakturaci  
(tis. m3 za rok)  

26,280 8,760

Ztráty vody (%) 12 18

Celkem voda nakoupená (předaná)  
do obce (tis. m3 za rok) 

29,864 10,683

Spotřeba ve Městě v rámci trasy dodávky  
– 1 000 lidí à 80 l/os/den (tis. m3 za rok)  

29,200 29,200

Celkové množství vody v rámci trasy  
plus předaná voda (tis. m3 za rok)  

59,064 39,883

Délka trasy dodávky vody (km) 4 8

Náklady (dle délky) na celou  
trasu dodávky ve Městě (tis. Kč)

333 667

Náklady na 1 m3 vody v rámci trasy 5,64 16,72

Tab. 1.

Tab. 2.

Ceny vody v obcích Velká Lhota Malá Lhota
Náklady na nákup vody ze skupinového 
vodovodu (Kč)

447 955 160 244

Náklady za převod vody po trase do 
obce (Kč)

168 539 178 571

Náklady na provozování obecního 
vodovodu (Kč)

262 800 87 600

Celkem náklady obecního vodovodu 
(Kč)

879 294 426 415

Spotřeba vody (k fakturaci) – m3 za rok 26 280 8 760

Cena pro vodné bez DPH 33,46 48,68

Tab. 3.

Petr se odmlčel a znovu vzdychl. Pavel překvapeně zvedl obočí: „To 
jsem nečekal. Umíš to, jako když bičem mrská. Tak už určitě chápeš, 
proč budete mít vyšší cenu vody, než bude ta naše.“ 
„Kdyby jen vyšší jak u vás“, ještě více beznadějně zasyčel Petr, „ale 

bude vyšší i jak ve Městě. Ještě že jsme před lety každému nařídili jímky 
na vyvážení a z dotace pořídili ten vůz na vyvážení. Na kanalizaci 
bychom už určitě neměli, jsme i tak zadlužení na 15 let.“ Pavel začal 
pomalu uklízet papíry ze stolu. „Ale počkej, ještě tam byl jeden list. Ten 
musíme určitě probrat, ten mne nejvíce zajímá. Ano, ten s nadpisem 
– Solidární cena“, Petr ukázal na barevně zatrženou výslednou cenu, 
„to je pohled na obě obce jako jeden celek.“ (tab. 4)
Pavel rychle vytáhl další tabulku (tab. 5). „Podívej, to nemůžeme 

u nás přijmout. Naši lidé by měli dražší vodu a dopláceli by na ty tvoje“.
„Ano, to je pravda. Ale už jsme vyřešili tolik věcí společně. Tak jak 

budeme postupovat nyní?“, zeptal se Petr. Co myslíte, jak se rozhodli? 
A jak byste se rozhodli vy?

Dva bratři, dva starostové, dva zdroje vody
„Petře, také jsi dostal tu pozvánku?“, Pavel šel na obecní úřad ve Vel-
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ké Lhotě a byl rád, že se konečně dovolal svému bratrovi, starostovi 
z Malé Lhoty. Byla sobota večer a jako obvykle se oba věnovali za úřed-
ním stolem záplavě papírů a e-mailů, které nestačili vyřešit přes týden. 
„Dostal, a dokonce jsem to pochopil. Město postaví z dotace vlastní 

zdroj vody a nám bude Město dodávat levnější vodu. Jasně to vyplývá 
z přiložené tabulky k pozvánce. Místo nákupu vody ze skupinového vo-
dovodu za 15 Kč si bude Město vyrábět vodu z vlastního zdroje za 10 Kč. 
A bude té vody dost i pro nás, bude levnější a já můžu snížit dotaci ceny 
vody z našeho rozpočtu. V pondělí budu na setkání společenství obcí 
skupinového vodovodu rozhodně pro tuto změnu.“ 
Pavel vzdychl, to už seděl za svým stolem a hleděl na obrazovku 

svého zastaralého obecního počítače: „Ale co ostatní? Další obce ne-
mají jinou možnost než stále odebírat vodu ze skupinového vodovodu, 
který nyní vyrábí a dodává vodu pro 40 tisíc obyvatel. Když Město 
a naše dvě obce přestanou odebírat vodu ze skupinového vodovodu, 
klesne výroba vody o 429 880 m3 (o 28 %) za rok. Cenové důsledky jsou 
vidět na mé tabulce (tab. 6), i když budu předpokládat snížení nákladů 
na skupinovém vodovodu o 10 %.“
Petr  trochu unaveně odpověděl:  „Ale to snad není naše starost.“ 

Ihned se jeho mobil zahltil vzrušeným hlasem jeho bratra: „Jenže co 
řekneme v neděli mamince a ostatním v sousední Zlámané Lhotě? Oni 
budou mít vodu dražší na základě i našeho pondělního rozhodnutí. Tak 
co uděláme?“ Co myslíte, jak se rozhodli? A jak byste se rozhodli vy?

Dva bratři, dva starostové, dvě spotřeby vody
„Petře, Pavle, vy se vyznáte v ceně vody. Díky vašim obecním vodovo-
dům jste už toho hodně zažili. Poraďte, mám na zastupitelstvu hlasovat 
pro přestavbu našich panelových domů? Připadá mi to využití šedé 
a dešťové vody na splachování na WC za úžasné. Ušetří to naše zdroje 
vody.“ Oba bratři se v bytě tety Lídy překvapeně dívali na sebe, takové 
téma na návštěvě nečekali. Pavel, známý počtář, vytáhl mobil a Petr 
začal dle jeho pokynů vytvářet tabulku (tab. 7). Informace o spotřebě 
vody v domácnosti lze získat např. dle [7].

Na závěr ještě vypočítal, kolik za vodu zaplatí jeden člověk za rok 
z paneláku a mimo panelák po zavedení recyklace vody pro splacho-
vání na WC (tab. 8).

„Podívej se, teto,“  začal  Pavel  rekapitulovat  výsledky,  „zvýší se 
cena při nižším odběru, ale pouze v panelácích klesne odběr vody. Za 
současné ceny a spotřebě 80 l/osobu/den je roční spotřeba na osobu 
29,2 m3 a současné roční náklady na vodu na jednu osobu 1 168 Kč. 

Jedna osoba v paneláku ušetří 7,3 m3 za rok, pokud přepokládáme 
spotřebu na splachování 20 litrů na osobu a den. Po zavedení systému 
recyklace vody na splachování WC se roční náklady na vodu na jednu 
osobu v paneláku s recyklací sníží na 979 Kč (úspora 189 Kč), ale mimo 
paneláky se zvýší o 137 Kč.“
Teta Lída se zadívala do okna svého bytu v pátém patře paneláku 

a vypadala velmi zachmuřeně: „Nechápu to, proč bude ta cena vody 
vyšší? Budeme vyrábět méně vody ve Městě, tak budeme mít také nižší 
náklady.“
Petr se jen lehce usmál: „Ale náklady na provoz vodovodní sítě se 

vůbec nesníží. Vodovod je gravitační, nic neušetříte na jeho provozu 
s menším objem vyrobené vody. Snížení výroby vody o 58 400 m3 za 
rok (15 %) se promítne jen v nákladech na úpravně vody, kde vyrábíte 
vodu za 10 Kč na 1 m3. A tak se celkové náklady 11 680 tis. Kč sníží jen 
o 584 tis. Kč za rok. Ale fakturovaná voda po úspoře na splachování 
WC klesne z 292 tis. Kč na 248 tis. Kč. A náklady lomeno fakturovaná 
voda (11 096 lomeno 248,2) je nová cena 44,71 Kč/1 m3. Už to chápeš?“ 
Teta se nervózně zavrtěla v křesle: „Tak nám to ale nikdo nespočítal. 

A většina členů zastupitelstva včetně starosty bydlí mimo paneláky 
v tom vilovém městečku. Ale už jsme rozjeli úpravy v panelácích, 
schválně jsme odkládali rekonstrukce stoupaček, lidé z paneláků 
zaplatili investiční příspěvek. Všem jsem vykládala, jak se jim změna 
v hospodaření s vodou vyplatí. Většina sídlišť je rozkopaná. Teď máme 
hlasovat o přijetí dotace na zařízení pro úpravu a recyklaci vody. Co 
mám dělat?“ Co myslíte, jak se rozhodli? A jak byste se rozhodli vy?

Solidarita a odměna
Není nic neobvyklého, že se ptáme sami sebe – „co z toho budu mít, 
když budu solidární ve prospěch ostatních“. Nemáme na mysli soli-
daritu „vynucenou“ zákonem, tam je odpověď jednoduchá. Ale když 
jsme postavení před volbu učinit něco dobrovolně, jen dle vlastního 
rozhodnutí. Na otázku, zda se dobro vyplácí, odpovídá známý eko-
nomický expert Tomáš Sedláček [8]: „To je dost složitá otázka. Odpo-
víme-li ano, dobro se vyplácí, dobro přestává být dobrem samo o sobě 
a z etiky se stává ekonomická úvaha. Etický člověk se stává jakýmsi 
duchovním podnikatelem, který doufá v návratnost svých činů a dobro 
koná pouze proto, že věří, že se mu to vyplácí. Také se tím snižuje váha 
dobra, protože dobro by tím pádem nebylo dost atraktivní samo o sobě 
a potřebovalo by tak k sobě bonus navíc ve formě odměny. (…) Kdyby 
chtěl člověk být protivný, mohl by dokonce rozvést úvahu, že člověk, 
který věří, že se dobro vyplácí, a činí jej právě jen kvůli oné výplatě, 
je vlastně takový dlouhodobý prospěchář. Člověk, který činí zlo, není 
ani tak špatný, jako je hloupý – sám si zlem totiž škodí, pokud věří, že 
se dobro vyplácí, a tím pádem, že se zlo nevyplácí. V takovém vidění 
světa je etika redukovaná na ekonomii a kalkul.“

Solidární cena vody předané Obě Obce 
celkem

Počet obyvatel 1 200

Celkem spotřeba k fakturaci (m3 za rok) 35 040

Celkem voda nakoupená (předaná pro Obce) s vlivem 
ztrát (m3 za rok)

40 547

Délka trasy dodávky vody (km) 12

Náklady (dle délky) na celou trasu dodávky ve Městě  
(tis. Kč)

1 000

Spotřeba ve Městě v rámci trasy dodávky  
– 1 000 lidí à 80 l/os/den (tis. m3 za rok) 

58 400

Celkové množství vody v rámci trasy plus předaná voda 
(tis. m3 za rok) 

98 947

Náklady na 1 m3 vody v rámci trasy 10,11

Tab. 4.

Vliv solidární ceny vody předané Velká Lhota Malá Lhota
Náklady na nákup vody ze skupinového 
vodovodu (Kč)

447 955 160 244

Náklady za převod vody po trase do obce 
(Kč) (v závorce původní náklady bez 
solidární ceny)

301 816
(168 539)

107 967
(178 571)

Náklady na provozování obecního 
vodovodu (Kč)

262 800 87 600

Celkem náklady obecního vodovodu (Kč) 1 012 570 355 811

Spotřeba vody (k fakturaci) – m3 za rok 26 280 8 760

Cena pro vodné bez DPH 38,53 40,62
Rozdíl v ceně – Kč za 1 m3 (bez solidární 
ceny a se solidární cenou vody předané) 

+ 5,07 -8,06

Rozdíl v nákladech na 1 osobu za rok (Kč) 167 -177

Tab. 5.

Skupinový vodovod Současný stav Stav bez Města  
a dvou obcí

Výroba vody  1 557 333 1 127 453

Celkové náklady včetně zisku 23 360 000 21 024 000

Cena vyrobené vody 15,00 18,65

Tab. 6.

Město Celkem odběratelé 10 000

z toho paneláky s recyklací šedé vody pro splachování WC 6 000

úspora spotřeby na splachování WC 1 osoba/1 den/litry 20

úspora za splachování za rok v m3 43 800

Celkem náklady Města včetně zisku na vodovod  
bez úspory WC (tis. Kč)

11 680

Voda fakturovaná za rok bez úspory WC v m3 292 000

Cena dříve v Kč za 1 m3 40,00
Voda fakturovaná s úsporou WC 248 200

Celkem náklady Města na vodovod včetně zisku  
po úspoře WC (tis. Kč)

11 096

Cena s vlivem úspory WC v Kč za 1 m3 44,71

Náklady Kč /1 osoba/rok – současný stav (80 l/osoba/den) 
současná cena 40,00 Kč/1 m3, po recyklaci vody 44,71 Kč /1 m3 1 168

Náklady Kč/1 osoba/rok bez úspory WC za rok (mimo paneláku) 1 305

Náklady Kč/1 osoba/rok včetně úspory WC za rok (v paneláku) 979

Tab. 7.

Tab. 8.
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Platíme za čištění odpadních vod, které obvykle vypouštíme po 
proudu řeky za naší obcí. Co z toho vlastně máme? A dělali bychom 
to, i kdyby nám to nikdo zákonem nenařídil? „Velikým není ten, kdo 
usiluje o velikost, ale o dobro“, říká filosof Erazim Kohák.

Závěr
Nedokážeme vždy  všechno ve  vodním hospodářství  legislativně 
vymezit, nedokážeme si  chránit vodu pro náš život bez vzájemné 
solidarity. „Voda není běžný obchodní produkt, ale spíše dědictví, 
které je třeba chránit, střežit a podle toho s ním nakládat.“ Ano, 
to  je začátek a primární zdůvodnění vzniku  jedné z nejsložitějších 
„vodních“ směrnic v Evropské unii, „Rámcová směrnice vodní poli-
tiky – 2000/60/ES“. 
Máme stále ještě naději, že to dokážeme? 
„Naděje neznamená, že vše dopadne tak, jak bychom chtěli, 

ale že věci, které se dějí, mohou dostat smysl…“ (viz www.vira.cz). 
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Water and solidarity (Vykydal, M.)

Abstract
Solidarity is one of the fundamental principles of our mutual rela-
tions in water management. However, we must be able to understand 
solidarity as our commitment to others as well as the rights of oth-
ers. On a practical level, we have legislative solidarity that is often 
specified (e.g., the limitation of our property rights in the protection 
zone of a water resource). At the same time, we still have to decide 
whether we will be solidary, even if no law forces us to do so and 
we will not be given any tangible reward. Perhaps our only reward 
will be that we can „keep the water“ as an inheritance (not just a 
gift) for the time when only the descendants of our offspring will be 
able to see that there is enough water to live.

Key words
solidarity – the solidary price of water – priorities in water supply
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Dostatek kvalitní pitné 
vody zajišťují přirozené 
lesy, ne vodní nádrže
Josef Seják, Jitka Elznicová

Abstrakt
Vodu v krajině zajišťují a udržují přirozené listnaté lesy, a nikoli vod-
ní nádrže. Autoři statě to dokládají na příkladu antropogenizované 
krajiny povodí Želivky, resp. vodní nádrže Švihov jako sběrného 
území povrchové vody pro pražskou a středočeskou aglomeraci. 
Pomocí metody Energie–voda–vegetace ukazují, že antropogenizo-
vaná krajina povodí, přeměněná na zemědělské půdy a smrkové 
lesy, využívá pro produkci životodárných ekosystémových služeb 
jen polovinu potenciálně využitelné sluneční energie. Na ploše 1,5 % 
území ČR se tak každoročně ztrácí podpůrné ekosystémové služby 
ve výši větší než polovina ročního HDP ČR. Potřebu udržení vody 
v krajině je proto nutné začít posuzovat a řešit v souladu s termody-
namickými zákony fungování života v biosféře. Je třeba začít vracet 
ve zdůvodněné míře přirozené listnaté lesy do české krajiny.

Klíčová slova
pitná voda – ekosystémové služby – metoda „energie–voda–vegetace“ 
– přirozené lesy – povodí Želivky

Úvodem 
Naši předci vždy považovali přístup ke kvalitní vodě za základ své 
existence. Až do počátků průmyslové revoluce to na území dnešní 
České  republiky nebyl  zásadní problém. Území  „střechy Evropy“ 
poskytovalo i při zemědělském využívání dostatek kvalitních zdrojů 
pitné vody. 
Nástup průmyslové revoluce před cca 250 lety a snahy lidských 

jedinců a skupin o rychlé získání co největšího vlastního prospěchu 
začaly dramaticky měnit podobu krajiny. Zrychlující se růst popula-
ce vedl ve většině zemí k masivním přeměnám přirozených lesů na 
zemědělské půdy. Velmi se na úbytku přirozenosti krajiny podepsalo 
také průmyslové lesnictví, které přineslo masivní nahrazování přiro-
zených opadavých listnatých lesů smrkovými porosty s ekonomicky 
nejlepšími výnosovými parametry. Zásadním způsobem se tím naru-
šila schopnost krajiny udržovat vodu. Dalším faktorem odpřírodnění 
a odvodnění české krajiny se po druhé světové válce stala kolektiviza-
ce zemědělských půd a politický cíl dosažení soběstačnosti ve výrobě 
obilovin. Umožnily vytvořit „velké širé lány“, vhodné pro uplatnění 
velké mechanizace. Heslo dosažení soběstačnosti ve výrobě obilovin, 
realizované melioracemi,  odvodňováním a lineárním zjednodušo-
váním krajiny na více jak milionu hektarech půd, vedlo k vytváření 
agrárních stepí, které po letní sklizni přeměňují sluneční energii na 
neužitečné (dále již nevyužitelné) teplo. 
Ti, co volají po neustálém ekonomickém růstu, přirozenou krajinu 

po celá desetiletí nepotřebovali. Po více  jak půl  století  vulgárního 
antropocentrismu v nakládání  s krajinou však antropogenizovaná 
česká  krajina  stále  častěji  a stále  intenzivněji  dává  najevo  svou 
nepřirozenost. Pak je namístě dobře rozumět tomu, co je přirozená 
krajina. Tu odpověď nám poskytuje sama příroda  (tj.  to, co člověk 
nevytvořil), protože ta se ve svém několik set milionů let dlouhém 
vývoji dokázala optimálně přizpůsobit svému prostředí a rozdílným 
klimatickým a půdním podmínkám na Zemi a sama si  své životní 
prostředí spoluutvářet. Podobu přirozené krajiny ČR,  tak  jak by se 
prosadila bez přítomnosti lidí v podobě klimaxové vegetace, lze nalézt 
na mapě potenciální přirozené vegetace ČR  (https://geoportal.gov.
cz/web/guest/map). Autor pojmu ekologie Ernst Haeckel tuto vědní 
disciplínu definoval také jako ekonomiku přírody. A z termodynamic-
kého hlediska se ona ekonomika přírody projevuje právě v rostoucí 
efektivnosti využívání sluneční energie v každé z dalších následných 
fází sukcesního vývoje směrem ke klimaxu. 
Světoznámý ekolog E. Odum byl prvním, kdo spojil  tok sluneční 

energie se sukcesí [1]. Ukázal, že sukcese je směrovaný, a tedy i prediko-
vatelný samoorganizovaný proces náhrady jedněch druhů jinými, který 
kulminuje ve stabilizovaném klimaxovém ekosystému, ve kterém se vy-

tváří na jednotku sluneční energie maximum biomasy a symbiotických 
funkcí mezi organismy [2]. Klimaxový ekosystém, který má na území ČR 
podobu zejména listnatých opadavých lesů bučin a doubrav, dokáže až 
2/3 přicházející sluneční energie evapotranspirací přeměňovat na tzv. 
latentní teplo, které v teplém prostředí ochlazuje a v chladném prostředí 
otepluje a zároveň si malým cyklem udržuje vodu.
A jsou to právě zmírňování teplotních extrémů společně s udržová-

ním vody v krajině, které tvoří dvě základní životodárné ekosystémové 
funkce maximalizované  klimaxovou vegetací hluboko kořenících 
listnatých opadavých lesů. To  jednoznačně zdůraznil ve své knize 
autor teorie Gaia J. Lovelock, když napsal, že „přirozené ekosystémy 
tu nejsou jen proto, aby nás zásobovaly potravinami a surovinami, ale 
proto, že regulují klima a chemické složení planety“ [3]. A právě tyto 
ekosystémové funkce přirozené vegetace jsou tak mohutné, že je lidé 
nedokážou ani zdaleka svými technologickými schopnostmi nahradit.
Jestliže na území ČR přichází na 1 m2 ročně průměrně asi 1000 kWh 

sluneční  energie  a přirozená vegetace  (listnaté opadavé  lesy  s do-
statkem vody, mokřadní ekosystémy) dokáže prostřednictvím eva-
potranspirace a latentního tepla efektivně využít a přeměnit asi 2/3 
této energie na sobě i člověku užitečnou tvorbu základních životních 
podmínek (funkce klimatizační, vodozádržná, půdotvorná, prostředí 
pro biodiverzitu), potom ztráta každého jednoho čtverečního metru 
přirozené vegetace ve prospěch zástavby či jinak zpevněného povrchu 
znamená trvalou každoroční ztrátu cca 660–700 kWh/m2. Při ceně cca 
3 Kč/kWh to znamená každoroční ztrátu nejméně 2 000 Kč/m2 čili 
každoroční ztrátu sluneční energie ve výši cca 20 mil. Kč z hektaru 
zlikvidované přirozené vegetace. A těmito, převážně lidmi způsobo-
vanými, ztrátami trpí společně vše živé na Zemi. 
V nárůstu klimatických extrémů se stále častěji a zřetelněji uka-

zuje, že krajina není primárně důležitá pro krátkodobý ekonomický 
prospěch  lidských  jedinců  a jejich  skupin,  ale  především proto, 
že po  stamiliony  let produkuje  základní  existenční  ekosystémové 
funkce a služby, bez nichž by lidský rod nemohl vzniknout a ani do 
budoucna nemůže existovat. Jsou to ty podpůrné a regulační funkce 
a služby přirozených ekosystémů, které jsou lidmi užívány zdarma 
jako dary přírody, jako bezplatné veřejné statky (klimatizační funkce 
v podobě zmírňování teplotních extrémů, čistý vzduch k dýchání s do-
statkem kyslíku, čisté vodní zdroje a voda v krajině, ozonová vrstva 
chránící vše živé na kontinentech Země, úrodná půda jako produkt 
přirozeného lesa atd.). A těchto bezplatných ekosystémových služeb 
a funkcí  se pod vlivem rozpínavého ekonomického sektoru začíná 
globálně stále více nedostávat. V této stati to ukážeme na příkladu 
nenahraditelných energetických ztrát  z  antropogenizované krajiny 
povodí Želivky, v němž se akumuluje povrchová voda pro pražskou 
a středočeskou aglomeraci. 

K metodám peněžního hodnocení netržních přínosů 
ekosystémových služeb
Tradičně jsou lidmi a trhem ekonomicky hodnoceny a oceňovány pou-
ze zásobovací ekosystémové služby, které poskytují lidským jedincům 
a jejich skupinám přímé ekonomické užitky (přímé užitné hodnoty 
jako potrava, dřevo a další materiální  statky, prostor pro zástavby, 
industriální zóny, bydlení, technickou a dopravní infrastrukturu atd.). 
Protože podpůrné a regulační ekosystémové služby poskytuje příroda 
lidem od počátků jejich existence bezplatně jako tzv. veřejné statky či 
služby (tvorbu půdy, vzduch a kyslík k dýchání, vodu k pití, ochran-
nou ozonovou vrstvu atd.), je jasné, že většina lidských jedinců má 
dosud k takovým samozřejmým a bezplatným službám nízké osobní 
preference a často o nich ani nic bližšího neví. 
Je-li  ekonomické hodnocení netržních  ekosystémových  služeb 

prováděno v tržních ekonomikách standardními metodami mainst-
reamové utilitární ekonomie blahobytu (welfare economics) v podobě 
zjišťování hypotetické ochoty jednotlivců za ně platit (např. pomocí 
dotazníkové metody  kontingentního hodnocení  či  odvozováním 
ze  souvisejících  trhů, metodou cestovních nákladů, hédonickými 
metodami atd.), jsou výsledky takových jednostranně poptávkových 
hodnocení jednotlivých služeb ekosystémů (např. pomocí dotazníko-
vých metod kontingentního hodnocení) systematicky podhodnocující 
jejich skutečný životodárný význam. Ukázat to lze přímo na slavném 
článku týmu R. Costanzy z r. 1997 [4]. 
V  tomto  článku  tým environmentálních odborníků poprvé pre-

zentoval  globální odhady  ročních přínosů ekosystémových  služeb 
základních  skupin biomů světa. Celková  roční hodnota  sedmnácti 
služeb šestnácti biomů světa byla odhadnuta přibližně na 1,8 násobek 
tehdejšího ročního světového HDP [4]. Autoři vyšli z výsledků asi sta 
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hodnotících studií, založených převážně na zjišťování ochoty jednot-
livců platit za tyto ekosystémové služby. Pro úplnost lze vzít v úvahu 
i aktualizující stať [5], v níž jsou odhadnuty změny v globální hodnotě 
ekosystémových služeb za dobu od roku 1997. 
Podle výsledků hodnocení, uvedených ve stati [5], činila v r. 2011 

např. měrná peněžní hodnota služeb mokřadních a nivních ekosys-
témů osminásobek, hodnota vodních ploch a toků pak čtyřnásobek 
hodnoty lesních ekosystémů (454 tis. Kč/ha/rok a 221 tis. Kč/ha/rok 
vs. 55 tis. Kč/ha/rok, USD 2011=17,688 Kč). Dokonce i služby trav-
ních biotopů jsou hodnoceny asi o třetinu výše než služby lesních 
ekosystémů. Autoři opakovaně v obou statích zdůrazňují, že  jejich 
odhady velmi pravděpodobně značně podhodnocují skutečný význam 
přírody a jejích biomů, protože hodnocené služby jsou velmi neúplné, 
a protože při dotazníkových metodách zjišťování ochoty platit mají 
respondenti velmi omezené znalosti hodnocených jevů atd. Ve skuteč-
nosti však není největším problémem celkové podhodnocování, nýbrž 
fakt,  že  jednostranná utilitární hodnocení nastavují  křivé  zrcadlo, 
nabízejí nesprávné hodnotové relace pro obnovu nejcennějšího pří-
rodního bohatství tržních ekonomik. Je totiž jasné, že takové utilitárně 
odvozené relace jsou vzhledem ke skutečné účinnosti jednotlivých 
skupin ekosystémů velmi neobjektivní a přímo brání efektivní ob-
nově přírodního kapitálu v podobě klimaxové lesní vegetace a jejích 
podpůrných, regulačních i kulturních služeb.
Ještě  výrazněji  se ukazuje  odtrženost  výsledků  jednostranných 

utilitárních metod hodnocení ekosystémových služeb od jejich ter-
modynamického a biofyzikálního základu z porovnání absolutních 
veličin. Jestliže ekosystémové služby lesa jsou preferenčními meto-
dami odhadnuty na 55  tis. Kč/ha/rok, potom  jejich  funkční přínos 
pro  udržování  základních  životodárných podmínek představuje 
v přepočtu na hektar devítisetnásobek,  cca 50 mil. Kč/ha/rok  (viz 
dále výsledky EWVM). Vyplývá z toho, že většina lidí dosud výrazně 
podhodnocuje skutečný význam přirozených ekosystémů pro udržení 
základních podmínek pro život. 
O tom, jak ohromné ztráty sluneční energie a následně i ztráty pod-

půrných a regulačních ekosystémových služeb vznikají pod vlivem 
likvidace přirozené vegetace,  si  lze učinit názornou představu na 
příkladu antropogenizované krajiny povodí Želivky.
Jestliže  tedy  chceme vyjádřit  skutečnou ekonomickou hodnotu 

podpůrných a regulačních služeb ekosystémů, musíme vyjádřit, jaké 

společenské náklady v podobě ztrát disipované energie  jsou  s  an-
tropogenními krajinnými změnami  spjaty. Lidé za poslední  století 
přeměnili a zničili polovinu nejcennějších přirozených ekosystémů 
světa  a odborníci  stále naléhavěji  varují,  že  s rostoucí omezeností 
přirozených ekosystémů může dojít k nevratným změnám při udržo-
vání základních životodárných podmínek (klima, struktura ovzduší, 
biodiverzita atd.). Nejlépe lze rostoucí omezenost přirozených eko-
systémů vyjádřit tím, že vypočteme, jaké náklady musíme vynaložit 
na náhradu jejich jednotlivých služeb. 
Standardní ekonomové se  stavějí k použití metody nákladů ná-

hrady pro hodnocení služeb ekosystémů zdrženlivě, protože podle 
nich nejde  o ekonomickou hodnotu  (čili  v  jejich pojetí  hodnotu 
coby mezní užitek  jednotlivce),  ale  o náklady.  Je-li  však  skutečná 
ekonomická hodnota vždy výsledkem věcného porovnávání nákladů 
a užitků daného statku či služby, a jestliže přitom společenské nákla-
dy ze ztrát ekosystémových funkcí významně dominují, potom pro 
vyjádření skutečné ekonomické hodnoty podpůrných a regulačních 
služeb ekosystémů musíme konfrontovat výsledky hodnocení získané 
pomocí nákladů náhrady s výsledky poptávkových metod netržního 
hodnocení  ekosystémů. Tu potřebu vnímání  ekonomické hodnoty 
jako výsledku neustálého porovnávání nákladů a užitků výstižně 
doložil patrně největší z neoklasických ekonomů A. Marshall, když ji 
přirovnal ke stříhajícím nůžkám: „Meditovat o tom, zda ekonomickou 
hodnotu určuje užitek či náklady, je asi stejně hloupé jako meditovat 
o tom, které z obou ostří nůžek stříhá papír“ [6].

Co dokáže se sluneční energií přirozená vegetace 
(metoda EWVM)
Interdisciplinárním  týmem v  letech 2007–2009 vyvinutá metoda 
Energie–voda–vegetace EWVM [7, 8] vychází při kvantifikaci peněž-
ních hodnot služeb ekosystémů ze symbiózy sluneční energie, vody 
a vegetace a ukazuje pomocí čtyř základních funkcí a služeb rostoucí 
ztráty  ekosystémových  funkcí plynoucí  z  většiny  antropogenních 
přeměn krajiny. 
Ekosystémy můžeme v souladu  s termodynamickou podstatou 

života chápat jako nerovnovážné disipační procesy [2]. Metoda Ener-
gie–voda–vegetace (EWVM) vychází z transdisciplinárních poznatků 
o tom, že ekosystémy sukcesně pozdějších fází jsou z hlediska využití 
sluneční energie efektivnější než vegetace předcházejících fází  [1]. 

č.  Funkční skupina biotopů Rozloha 
Služby ekosystémů  

(Kč/m2/rok)
Souhrn čtyř služeb

km2 Klim. sl. MVC 02 prod Podp. BD
Rel. hodn.
Kč/m2/rok

Celk. hodn.
mld. Kč/rok

1 Vodní plochy 675 1680 1425 623 12 3740 2524
2 Rašeliniště 23 2240 1853 74 36 4202 98
3 Ost. mokřady 364 2240 1853 760 26 4878 1775
4 Ext. užív. mezofilní louky, pastv. 2601 1680 855 392 30 2957 7690
5 Intenz. užív. mezofilní louky, pastv. 5579 1400 855 518 8 2781 15517
6 Degradované mezofilní louky, pastv. 4609 1120 499 298 8 1924 8868
7 Suché uzavřené trávníky (TTP) 40 1120 285 263 30 1698 68
8 Suché mezernaté trávníky (TTP) 172 840 214 151 30 1235 213
9 Křoviny suchomilné (xerotermní) 426 1120 428 298 20 1865 796
10 Křoviny mezofilní 1959 1400 855 396 20 2671 5232
11 Křoviny mokřadní 17 1680 1354 434 28 3496 58
12 Suché bory 298 1120 641 336 31 2128 633
13 Ostatní jehličnaté lesy 6050 1400 1140 581 25 3146 19031
14 Jehličnaté lesy poškozené 8222 1120 855 466 12 2453 20168
15 Listnaté lesy 6636 1960 1710 669 34 4372 29015
16 Listnaté lesy degradované 1632 1400 998 480 14 2891 4717
17 Lužní lesy 924 2240 1995 760 37 5032 4648
18 Solitérní stromy, aleje 1276 1400 855 532 15 2802 3577
19 Orná půda: obiloviny, okopaniny 27605 840 214 336 6 1396 38535
20 Orná půda: pícniny, trv. polní veget. 141 1120 499 739 6 2363 334
21 Plochy bez vegetace 2938 280 71 0 0 351 1032
22 Skalní biotopy 113 560 285 74 29 948 108
23 Ostatní přír. a přírodě blízké biotopy 3780 1647 1262 560 25 3495 13211
24 Ostatní více antropicky ovliv. biotopy 2787 959 432 359 7 1757 4896

ČR celkem 78869 182743

Tab. 1. Výpočet peněžních hodnot čtyř ekosystémových služeb v ČR. Pramen: [7] 

Klim. sl.= klimatizační služba = množství evapotranspirovaných a kondenz. litrů vody (l/m2/rok) x 1,4 kWh (0,7 chlazení, 0,7 oteplování) x 2 Kč (nákl.cena vyrobené 
kWh).
MVC= malý vodní cyklus= množství vrácených litrů vody; l/m2/rok x 2,85 Kč (nákl. cena 1 l destil. vody)
O2 produkce= O2 (kg/m2/rok) x 700 (přepočet 1 kg na litry O2) x 0,50 Kč (nákl. cena 1 litru O2)
BD= podpora biodiverzity, habitat pro druhy = body BVM x 0,618 Kč (to je hodnota jednoho bodu 12,36 Kč/m2 při 5 % diskontu) [14]
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Metoda EWV  je  rovněž postavena na mo-
delu W. Ripla Energie–Transport–Reakce [9, 
10]  a odhaduje hlavní  formy přínosů, které 
přírodní ekosystémy poskytují v podobě ne-
přímých užitných hodnot  čtyř podpůrných 
a regulačních funkcí a služeb pro společnost 
(klimatizační  služba mírnění  teplotních 
extrémů,  podpora malého  vodního  cyklu 
čili služba udržování vody v krajině, služba 
v podobě produkce kyslíku a služba prostředí 
pro biodiverzitu). 
Pod vlivem přicházející  sluneční  energie 

se  vegetační  druhy  samoorganizovanými 
sukcesními procesy postupně uspořádávají 
směrem ke klimaxovým druhům přirozených 
listnatých lesů, které si udržují vyšší vlhkost 
a nižší teplotní extrémy v porovnání s okolní 
krajinou  [11]  a představují nejvyšší  stupeň 
uspořádanosti při využívání přicházející slu-
neční energie (nejvyšší schopnost přirozené 
vegetace  konat  práci  pomocí  skupenských 
přeměn vody a pomocí fotosyntézy). 
V důsledku antropogenních přeměn při-

rozených lesů na polopřirozené zemědělské 
půdy entropie krajiny roste (čili míra uspořá-
danosti krajiny klesá) a ještě dále roste zcela 
odpřírodněnými  zástavbami,  zpevňováním 
povrchů a odváděním vody z krajiny. Názorně 
to lze dokumentovat výslednou tabulkou měr-
ných hodnot čtyř vybraných služeb ekosysté-
mů pro 24 skupin biotopů v ČR (viz tab. 1). 
Koncepčně metoda EWVM vychází  z po-

znatku, že pro termodynamický výkon ekosys-
tému je určující poměr, ve kterém přicházející 
tok sluneční energie se přeměňuje v různých 
ekosystémech na pocitové nebo latentní tep-
lo. Ekosystémy přirozených lesů a mokřadů 
s dostatkem vody dokážou pomocí evapotran-
spirace efektivně využít většinu přicházející 
sluneční energie přeměnou na latentní teplo 
a tím chladit a následně v chladném prostředí 
i oteplovat místní prostředí. 
Počítáme-li  každou  z ekosystémových 

funkcí  zvlášť  pomocí  nákladů  náhrady 
a následně  výsledné hodnoty  sečteme  (jak 
to  činí  utilitární  postupy),  dostaneme  se 
u přirozených ekosystémů na  roční přínosy 
3–5 tis. Kč/m2. Aby se o takové propočty ani 
nikdo nepokoušel, vyloučili zastánci utilita-
ristického hodnocení v nedávné mezinárodní 
klasifikaci ekosystémových služeb CICES [12, 
13] pro  jistotu vnitřní ekosystémové funkce 
(neboli podpůrné služby) z rámce sledování 
jako údajnou duplicitu  s dalšími  službami. 
Podpůrné ekosystémové funkce přírody, tedy 
to nejhodnotnější,  co přirozené ekosystémy 
pro lidstvo a pro další heterotrofní formy ži-
vota tvoří, tím nadále zůstávají mimo rámec 
ekonomických  systémů.  Jak vyplývá z  tab. 1,  kvantifikované čtyři 
služby každoročně vytváří v ČR tok přínosů pro společnost (hodnoce-
ných pomocí nákladů jejich technologické náhrady) ve výši přes 182 
tis. mld. Kč, které představují cca čtyřicetinásobek ročního hrubého 
domácího produktu ČR z roku 2015 (4 470 mld. Kč).

Hodnocení ztrát ekosystémových služeb v povodí 
VN Švihov 
Povodí Želivky je hlavním sběrným územím povrchové vody pro pitné 
účely pro pražskou a středočeskou aglomeraci  (1188 km2). Pomocí 
mapy potenciální přirozené vegetace České republiky a pomocí meto-
diky systémového hodnocení čtyř základních služeb ekosystémů ČR 
[7] můžeme provést odhad antropogenně působených dlouhodobých 
ztrát na službách jejich ekosystémů v povodí VN Švihov (tj. povodí 
Želivky, dodávající povrchovou vodu pro cca 1,5 mil. obyvatel ČR). 
Pokud by krajina povodí VN Švihov nebyla ovlivňována lidmi, vyvi-
nula by se na něm sukcesní samoorganizací klimaxová vegetace, jak 

ukazuje obrázek 1. 
Z mapy je zřejmé, že v povodí by dominovaly dva druhy listnatého, 

hluboko kořenícího lesa, ve vyšších okrajových částech povodí květ-
natá (biková) bučina (cca 50 % povodí), v níže položených oblastech 
pak květnatá doubrava (rovněž cca 50 % povodí). Ostrůvek hadcového 
boru je důležitý z hlediska biodiverzity. 
V souhrnu by přirozené  listnaté  lesy  výrazně  zlepšily  udržení 

vody i její kvalitu v povodí a vytvořily podmínky pro rychlou obnovu 
mokřadních území. Zajišťovaly by ideální ekosystémové služby klima-
tické, půdotvorné (v podobě rovnováhy produkce a využití biomasy) 
i vodoretenční a zdravotní.
Na další mapce je pak znázorněna současná antropogenní struk-

tura krajiny povodí. Na základě mapy CORINE Land Cover z r. 2012 
ukazuje následující obrázek 2, jak dlouhodobé působení lidí změnilo 
a velmi fragmentovalo krajinu povodí VN Švihov. Přeměna listnatých 
lesů na zemědělské půdy, obydlí a v posledních dvou staletích u lesů 
i na dominantní  smrkové  lesy, přinesla v souhrnu výrazný pokles 

Obr. 1. Potenciální přirozená vegetace v povodí VN Švihov

Obr. 2. CORINE Land Cover z r. 2012 v povodí VN Švihov
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v množství  i kvalitě ekosystémových služeb 
tohoto povodí.
Čtyři  služby  ekosystémů  v povodí  VN 

Švihov (1188 km2; 1,5 % území ČR) by při po-
kryvu přirozenou vegetací tvořily každoročně 
cca 5194 mld. Kč (viz tab. 2), tj. více než činí 
roční HDP ČR (4470 mld. v r. 2015). Odvod-
něná a maximalizaci výnosů obilovin desítky 
let přizpůsobovaná  zemědělská krajina ČR 
i krajina  povodí VN Švihov  v současnosti 
výrazně  limituje  produkci  životodárných 
ekosystémových služeb (viz tab. 3).
V povodí VN  jsou 4ES na pouhé polovi-

ně hodnoty  svého přirozeného potenciálu. 
Jestliže agroekosystémy pokrývají 2/3 území 
povodí  a ziskovost  zemědělské produkce  je 
v současnosti zcela zabezpečována dotacemi 
z veřejných  rozpočtů ČR a EU,  je  jasné,  že 
společensky  se  jeví mnohem prospěšnější 
vyčerpanou  zemědělskou  půdu  v povodí 
zalesňovat přirozenou hluboko kořenící ve-
getací  a v morfologicky vhodných místech 
také doplňovat mokřadními  rybníky  a roli 
zemědělců pomocí  environmentálních do-
tací  zaměřených na obnovu nejúčinnějšího 
přírodního kapitálu měnit na manažery eko-
logické krajiny, kteří pečují o její životodárné 
ekosystémové funkce a služby. 
Jen masivnějším návratem přirozené vege-

tace do krajiny lze nejefektivněji revitalizovat 
fungování jejích ekosystémů tak, aby se obrá-
til trend jejich poklesu a hladiny ekosystémo-
vých funkcí a služeb se začaly blížit svému 
přírodnímu potenciálu.

Závěry k naléhavé potřebě změny 
přístupu lidí ke krajině 
Lidé dosud, zejména však v posledních dvou stoletích, postupují při 
využívání přírody naprosto kontraproduktivně. Vytěsňují a odstraňují 
přirozenou vegetaci a vodu z území a v souladu s vládnoucím antro-
pocentrickým pojetím ekonomické hodnoty pak zvráceně hodnotí 
nejníže  ekologicky nejcennější  části  krajiny, nejvýše odpřírodněná 
urbánní území. Zbavují se tím energeticky mohutných bezplatných 
služeb zmírňování teplotních extrémů i možnosti udržet vodu a ži-
viny v ekosystémech, což dlouhodobě vede k desertifikaci, nárůstu 
klimatických extrémů, erozi životního prostředí a ztrátám ekosysté-
mových služeb. 
Zdravé ekosystémy (s dostatkem vody a vegetace) jsou ve své bez-

platně poskytované klimatizační a retenční službě (zadržení vody a ži-
vin) schopny užitečně využít až asi 60–70 % dopadajícího slunečního 
záření, což o dva až tři řády převyšuje technologické schopnosti lidí 
při náhradě těchto služeb přirozené vegetace. 
Přechod k udržitelnému využívání krajiny znamená pochopit vy-

sokou společenskou nákladovost a kontraproduktivnost krátkodobého 
využívání přírody ve vlastní prospěch,  respektovat potřeby výživy 

společnosti  a využít metod ekologického hodnocení  a začít  vracet 
přirozenou vegetaci na všech místech, kde  je  to možné. Povinnost 
návratu přirozené vegetace a vody do povrchových vrstev území musí 
být promítnuta do všech projektů spojených se vznikem ekologické 
újmy. V tomto smyslu je třeba zákon o předcházení ekologické újmě 
upravit tak, aby se vztahoval nejenom na vybrané části zvláště chrá-
něných území, ale na celé území České republiky. 
Nejúčinnějším postupem k obnově udržitelnosti zemědělské krajiny 

a zestárlých zemědělských půd je obnovovat přirozené smíšené lesy 
na bázi bučin a doubrav a na morfologicky vhodných místech vytvá-
řet mokřadní ekosystémy rybničního typu, které mohou plnit řadu 
produkčních i ekologických funkcí a služeb. V tomto smyslu český 
koncept ÚSES je výborným začátkem, ale zároveň jen nedostatečnou 
kostrou, která postrádá živou svalovinu k pevnému propojení a sku-
tečnému krajinnému výkonu rozšiřované přirozené vegetace v podobě 
životodárných ekosystémových funkcí a služeb.
Tyto základní poznatky a doporučení o potřebě integrovaného eko-

nomicko-ekologického hodnocení české a evropské krajiny naplňují 

Kód potenc. přir. vegetace Plocha ha Plocha m2 Podíl 
%

4ES/Kč/
m2/rok

Roční 4ES
v mld. Kč

36 – biková a/nebo jedlová doubrava 59 278 592 777 815 50 4 372 2 592

40 – hadcový penízkový bor 152 1 521 756 0 3 146 5

18 – bučina s kyčelnicí devítilistou 5 068 50 678 891 4 4 372 222

24 – biková bučina 54 339 543 392 182 46 4372 2 376

Celkem 118 837 1 188 370 644 100 5 194

Kód 
CLC

Název pokryvu Plocha ha Plocha m2 4ES/Kč/
m2/rok

Roční 4ES 
v mld. Kč

112 Nesouvislá zástavba 2 943 29 434 257 1 946 57
121 Průmysl. a obch. areály 334 3 343 205 797 3
124 letiště 52 521 322 1 989 1
131 Těžby surovin 51 512 169 1 080 1
133 staveniště 25 251 144 1 055 0
142 Sport./rekr. plochy 36 363 058 1 986 1
211 Nezavl. orná půda 60 110 601 095 406 1 552 933
231 Louky a pastviny 6 078 60 777 229 2 562 156
242 Směs polí, luk, trv. por. 52 524 230 2 120 1
243 Zem. obl. s přir. veg. 11 928 119 279 542 2 495 298
311 Listnaté lesy 92 921 308 3 898 4
312 Jehličnaté lesy 33 518 335 176 064 3 112 1 043
313 Smíšené lesy 1 836 18 362 306 3 270 60
324 Nízký porost v lese 208 2 076 514 2 660 6
511 Vodní toky 63 631 759 3 470 2
512 Vodní plochy 1 511 15 110 847 3 702 56
∑ celkem 118 838 1 188 380 359 2 620

Tab. 2. Hodnota čtyř ročních služeb ekosystémů povodí VN Švihov s přirozenou vegetací

Tab. 3. Hodnoty čtyř ročních služeb ekosystémů povodí VN Švihov podle CLC 2012 (podle 
metodiky [7])
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cíle 7. akčního programu EU pro životní prostředí pro období do r. 
2020 [15], v němž obnova přírodního kapitálu byla stanovena jako 
první unijní cíl a environmentálním opatřením v krajině je poskyto-
vána vyšší preference než v dosavadních přístupech.
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Natural forests, not water dams provide abundance of drink-
ing water (Sejak, J.; Elznicova, J.)

Abstract
Water in landscape is sustained by natural leafy forests and not by 
water dams. Authors document these facts by the case study from 
Zelivka watershed (water dam Švihov) that collects surface water for 
Prague and Central Bohemian regions. With Energy-water-vegetation 
method, authors quantify that the human-changed landscape of the 
watershed, converted into agricultural lands and spruce forests, is 
able to utilize only about one half of solar energy potential. On 1.5 % 
of the territory of the Czech Republic, society annually loses the sup-
porting ecosystem services at a level higher than 50 % of the annual 
GDP of the CR. Water retention in landscape need to be re-evaluated 
and solved in compliance with the thermodynamic principles of life 
functioning in the biosphere. It is high time to return natural leafy 
forests in a reasonable volume into the Czech landscape.

Key words
drinking water – ecosystem services – Energy-water-vegetation method 
– natural forests – Želivka watershed
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Použití štítových česlí při rekonstrukci 
odlehčovací komory na Zámeckém 
potoku v Lánech
Zachytávání pevných částic odcházejících při odlehčení z odlehčo-
vacích komor je řešeno různými způsoby. Velice efektivní metodou 
se jeví být použití štítových česlí. Jejich základní součástí je nahoře 
otevřená skříň osazená na přelivnou hranu. Spodní část  tvoří  rošt 
z lamel orientovaných kolmo na ni. Nad lamelami se pohybuje štít 
osazený po  stranách v  lineárních vedeních a spojený přes kladky 
s plovákem, resp. závažím. Jejich nespornou výhodou je, že pracují 
bez potřeby vnějšího přívodu energie. Tu si vypůjčují z odlehčované 
vody, která odsouvá štít od přelivné hrany, čímž se zvedá do výšky 
závaží. To při opadnutí vody tlačí štít zpět k přelivné hraně a trny na 
spodní straně štítu shrnují shrabky usazené nad lamelami zpět do 
průtočné části odlehčovací komory. Štítové česle jsou navrhovány tak, 
aby propouštěly požadované množství vody i při 50% zanesení plochy 
lamel nečistotami. Na počátku odlehčení tedy vykazují dvojnásobnou 
propustnost oproti požadovaným hodnotám.
Bloky štítových česlí se s ohledem na manipulaci navrhují v délkách 

1,5 až 2,5 metru a v případě potřeby se osazují na koruně přelivné 
hrany vedle sebe.
Zámecký potok v Lánech byl  silně zatěžován nečistotami volně 

vyplavovanými z původní odlehčovací komory – obr. 1. Proto bylo 
rozhodnuto komoru  rekonstruovat  a vybavit  technologií  splňující 
požadované parametry. Nakonec byly zvoleny štítové česle. Realizace 
proběhla v září 2013. Při rekonstrukci byl odstraněn stávající strop 
a nahrazen novým s revizním vstupem a montážním otvorem pro 
spuštění  štítových česlí  – obr. 2. Půdorysné  rozměry komory  jsou 
5,1 x 6 m. Uspořádání potrubí vedoucích do odlehčovací komory 
vyžadovalo,  aby nová přelivná hrana byla umístěna diagonálně. 
Dno bylo nově vyspádováno  – obr. 3.  Pro požadované odlehčení 
1,7 m3/s byly navrženy tři bloky štítových česlí, každý o délce 1,5 m 
– obr. 4. Otvírací hladina štítu byla zvolena 0,55 m nad přelivnou 
hranou. Mezera mezi lamelami je 6,5 mm, čistící trny jsou 4 mm ši-

roké, čímž je zajištěno, že skrze lamely se nepropustí do potoka žádné 
významné mechanické znečištění. Regulaci nátoku na ČOV zajišťuje 
plovákové regulační šoupě DN 300 nastavené na škrcení 50 l/s – viz 
řez odlehčovací komory.
Po více než čtyřletém provozu lze na základě vyjádření provozova-

tele, Středočeských vodáren, a.s., konstatovat, že štítové česle dostály 
úspěšně všem nárokům, které na ně byly od počátku kladeny. Bylo 
v podstatě eliminováno splavování nečistot do Zámeckého potoka. 
Cyklus otevírání a uzavírání štítu probíhá bezchybně a čistící nože 
si poradí dokonce i s netkanými hygienickými ubrousky, které jinde 
určitý problém představují.  S ohledem na dosažené provozní pa-
rametry lze proto štítové česle doporučit nejen do nových, ale i do 
rekonstruovaných odlehčovacích komor.

Ing. Ivan Potužák
REKUPER SYCHROV, s.r.o.

sekce VODA
potuzak@rekuper.cz
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Prostředky CARELA® pro čištění 
zařízení na pitnou vodu

Společnost EWAC spol. s r.o. České 
Budějovice  se  stala  od  1.1.2017  vý-
hradním zástupcem a distributorem 
produktů  a technologií  společnosti 
CARELA GmbH pro Českou republiku 
a Slovenskou  republiku.  Společnost 
EWAC spol. s r.o. byla založena v roce 
1998 v Českých Budějovicích. V oblasti 
vodního hospodářství  se  specializuje 
na chemické produkty k čištění a úpra-
vě  vody,  filtraci  vzduchu,  technolo-
gická zařízení ČOV, sorpční havarijní 
materiály. EWAC spol.  s  r.o. ke všem 
produktům zajišťuje odborné poraden-
ství a servis. V následujícím článku, bychom vám rádi odpověděli na 
několik otázek týkajících se chemického čištění zařízení na pitnou 
vodu. 

Proč chemické čištění vodárenských zařízení?
Anorganické  látky a mikroorganismy obsažené ve vodě vytváří na 
stěnách vodárenských zařízení tzv. sekundární znečištění ve formě 
inkrustů, povlaků a biofilmů. V důsledku  toho musí být vodojemy 
v pravidelných intervalech vyčištěny a následně dezinfikovány.
Provozovatelé vodárenské infrastruktury ví, že bez systematického 

čištění potrubí, nádrží a vodojemů nelze zajistit stabilní kvalitu vyrá-
běné a distribuované vody. Inkrusty v potrubí dokonce zvyšují ener-
getickou náročnost při čerpání vody, snižují vydatnost vrtů a studen. 
Chemické čištění zařízení na pitnou vodu však zatím není v České 
ani ve Slovenské republice zcela běžné.

Proč právě produkty CARELA®?
Čisticí a desinfekční prostředky CARELA® jsou na trhu více než 40 let 
a německá společnost CARELA GmbH je světově renomovaná firma 
v oblasti  čištění  a dezinfekce zařízení na pitnou vodu. Know-how 
této firmy je založeno na samostatném výzkumu, vývoji a marketingu 
výrobků, zařízení a technologií CARELA®. Společnost  je  zaměřena 
na spokojenost zákazníků s ohledem na bezpečnost a ochranu při prá-
ci s produkty CARELA® a samozřejmě jsou čisticí prostředky vyvíjeny 
tak, aby byly šetrné k životnímu i pracovnímu prostředí. 
Speciální  čisticí  prostředky CARELA®  spolehlivě  čistí  zařízení 

pro pitnou vodu. Rozkládají minerální povlaky obsahující  železo, 
mangan  a vápenaté  sloučeniny  a  současně  bezpečně  odstraňují 
biofilmy z povrchu čištěných zařízení. Speciální čisticí prostředky 
CARELA® pronikají dokonce přes tvrdou povrchovou vrstvu usazenin, 
uvolňují ji a rozpouštějí [1].
Při aplikaci prostředků CARELA® na bázi anorganických kyselin 

nedochází ke vzniku nepříjemného zápachu a prostředky se mohou 
bezpečně používat při dodržování obvyklých ochranných ustanovení 
pro zacházení se zředěnými kyselinami nebo hydroxidy. Dlouhodobé 
zkušenosti s používáním prostředků CARELA® ukazují, že u osob, 
které provádějí aplikaci,  tyto čisticí prostředky nevyvolávají žádné 
škodlivé vedlejší účinky.

Společnost CARELA GmbH vyvinula několik desítek prostředků 
pro čištění a desinfekci vodárenských zařízení a systémů. V tabulce 
je uveden základní přehled prostředků CARELA®, které jsou určeny 
pro použití  k  čištění  potrubí  a vodojemů, filtrů,  regeneraci  vrtů, 
studen apod. 

Čištění vodojemu pracovníky CARELA®

Tab. 1. Základní přehled prostředků CARELA®

Prostředek Účel použití
CARELA® BIO pro povrchy – chlorovaný kaučuk, epoxidové 

pryskyřice, PVC, keramické obklady, barvy, 
omítky a beton, nevhodný na nerezovou ocel

CARELA® BIOforte pro regeneraci studní, vrtů a filtrů, čištění 
keramických povrchů, nevhodný na nerezovou 
ocel

CARELA® HYDRO pro nerez zařízení (potrubí, filtry, cisterny 
na pitnou vodu)

CARELA® greenPOWER zesilovač čisticího účinku s aktivním kys-
líkem – přísada pro CARELA® BIO, CARELA® 
BIOforte, CARELA® HYDRO

CARELA® NOVOPUR pro odstranění povlaků železa a manganu  
a biofilmů z povrchů stěn vodojemů, potrubí 
citlivých na kyseliny

CARELA® muEX forte prostředek pro odstraňování odolných biofilmů 
z potrubí (Pseudomonas aeruginosa a Legionel-
la spec.)

Prostředky CARELA® jsou svým složením optimálně přizpůsobeny 
povrchům, které mají být ošetřeny. Aby nedošlo k poškození čištěného 
povrchu, výběr vhodného prostředku provádí na základě poptávky 
zákazníka odborně zaškolený pracovník společnosti EWAC spol. s r.o. 
ve spolupráci s odborníky společnosti CARELA GmbH. 
V poptávce musí být  

specifikován typ zařízení  
(potrubí, vodojem, vrt  
apod.), dále objem nebo plocha,  
která má být vyčištěna, a četnost  
čištění. Je důležité, aby  
zákazník ve své poptávce  
specifikoval materiál  
povrchu, na který bude  
prostředek CARELA®  
použit.
Po správný výběr prostředků  

je také nutné znát kvalitu  
vody, která se v daném  
zařízení akumuluje nebo  
zařízením protéká.

Dočištění stěny vodojemu

Postřikovač  
AIR-MAT silent
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Jaká zařízení použít pro aplikaci prostředků CARELA®?

Čisticí prostředky se nanášejí na  stěny nádrží  a vodojemů pomocí 
speciálního nízkotlakého aplikátoru firmy CARELA GmbH. Aplikace 
prostředků CARELA®

 se provádí pod tlakem 1 až 10 barů. 
Použitím nízkotlakého aplikátoru se optimalizuje spotřeba čisticího 

prostředku. Zároveň se eliminuje možnost poškození čištěného povr-
chu tak, jak se to může stát při čištění vodou vysokotlakým zařízením, 
které vyvíjí tlak více než 100 barů.
Všechny  aplikátory  jsou  chemicky  odolné,  bezpečné,  skladné 

a snadno přenosné. Teleskopické tyče s aplikační tryskou se dodávají 
v délce až 6,2 m.

Jaký je postup čištění? 
Chemické čištění probíhá v pěti jednoduchých krocích:
1. Opláchnout čištěnou plochu proudem vody od hrubých nečistot.
2. Aplikovat vhodně vybrané čisticí a desinfekční prostředky CARELA® 
nízkotlakou tryskou, například zařízením CARELA® NOVO-MAT 
1+.

3. Na exponovaná místa použít na dočištění měkký kartáč CARELA®  
na teleskopickém nástavci (délka nástavce až 6,2 m).

4. Po 20–30 minutách  (dle  typu prostředku) stěny  i dno vodojemu 
důkladně opláchnout proudem pitné vody. 

5. Vodojem je připraven k použití.

Název zařízení CARELA® NOVO-MAT 1+ CARELA® AIR-MAT silent CARELA® SPRAY UNIT
Provozní tlak 5 bar 10 bar 3 bar

Průtok 6,5 l/ min 6 l/min 1 l/min

Externí napájení
AC 100 - 240 V  AC 230 V

-
50 - 60 Hz 50 Hz

Příkon 50 W 99 W -

Objem nádrže 40 l 80 l 10 l

Hmotnost 10 kg 18 kg 3,25 kg

Provozní doba na baterie 5 hodin - -

Tabulka 2 Přehled zařízení pro aplikaci prostředků  CARELA®

Doba čištění je závislá na velikosti daného zařízení a na intenzitě 
znečištění. Zkušenostmi ověřeno, že nádrž o objemu 1 000 m3 může 
být vyčištěna asi za čtyři hodiny včetně požadovaných přípravných 
a dokončovacích prací [2]. Spotřeba prostředků CARELA® se odvíjí 
od  intenzity znečištění. Na  středně znečištěné plochy  se  spotřeba 
pohybuje kolem 1 litru na 7–10 m2 čištěné plochy. 
Pro vodárenské společnosti, které nedisponují skupinou pracovníků 

určenou pro čištění vodojemů, firma EWAC spol. s r.o. České Budě-
jovice nabízí nejen dodávku prostředků a zařízení CARELA®, ale dle 
požadavků zákazníka provede i kompletní vyčištění vodojemu, nádrží, 
jímek přelivných hran filtrů apod. 

Kde získat více informací o prostředcích CARELA®?
Pokud náš článek ve vás vzbudil zájem o prostředky CARELA®, více 
informací o jednotlivých prostředcích naleznete na www.ewac.cz, 
případně své dotazy a poptávky posílejte na e.orszulikova@ewac.cz.

Ing. Eva Orszuliková
specialista – vodní hospodářství EWAC spol. s r.o.

Literatura

[1]  Hygienisch einwandfreie Wasserversorgung, CARELA GmbH 2014
[2]  Application instructions CARELA® BIO greenPOWER, CARELA GmbH 2017-07
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Ing. Josef Drbohlav (*1953)

se narodil v Pardubicích, ale skoro celý 
život žil v Praze, několik posledních let žije 
mimo Prahu. Po studiu na ČVUT – obor 
vodní hospodářství – nastoupil v roce 1977 
do Hydroprojektu do vodárenského středis-
ka, kde pracuje dodnes. Od svého nástupu 
postupně pracoval jako projektant, samo-
statný projektant a od rok 1985 ve funkci 
hlavního inženýra projektu. V této funkci 
řídil projekty rekonstrukcí řady úpraven 
vody v České republice a řady významných 
projektů v České republice a v zahraničí. 
V letech 2010–2015 byl ředitelem vodárenské 
divize. Po dosažení důchodového věku v roce 
2016 pracuje v Hydroprojektu (dnes Sweco 
Hydroprojekt a.s.) jako technický specialista 
pro obor vodárenství.

Jak jste se k svému oboru dostal? 
Práce v oboru vyplynula tak trochu z rodiny 

a ze shody okolností (šťastných náhod). Můj 
otec pracoval od  jeho založení v Hydropro-
jektu  jako projektant v oboru M+R (měření 
a  regulace)  a SŘTP  (systémy  řízení  techno-
logických procesů). A tak Hydroprojekt  byl 
součástí života naší rodiny. Od střední školy 
jsem v Hydroprojektu pracoval na brigádách 
(planografie,  geodetické brigády a pomocné 
projekční práce). Na konci gymnázia, kdy jsem 
se  rozhodoval  o oboru,  zvolil  jsem  logicky 
vodní hospodářství. 
Při studiu ČVUT jsem si vybral obor zdra-

votního inženýrství se specializací vodáren-
ství. Proč? Protože mi bylo bližší než čistíren-
ství a protože jsem již v té době zkusil práci 
ve vodárenském středisku v Hydroprojektu. 
V roce 1977 jsem nastoupil do vodárenského 
střediska a zůstal tam dodnes.

Kdo byl Vaším vzorem?
Nevím,  jestli  je  slovo  „vzorem“  to úplně 

správné. Měl  jsem  to  štěstí,  že v době, kdy 
jsem  nastoupil  do Hydroprojektu  (1977), 
pracovala tam ve vedoucích funkcích skupina 
špičkových vodárenských projektantů, kteří 
byli ochotni se o své zkušenosti podělit. Bylo 
možné se od nich učit jak obor, tak postupy 
při řízení prací na zakázkách.
Jak  je  seřadit  – možná podle  věku  (snad 

správně a doufám, že  jsem na nikoho neza-
pomněl): Hulík, Jankovský, Hereit, Suchomel, 

Zejšek, Rosický, Mutl, Vožeh, Beneš – každý 
byl svým způsobem osobnost a ve svém obo-
ru byli výjimeční. Později mi hodně přinesla 
komunikace s odborníky v oboru – prof. Janda, 
doc. Dolejš a řada dalších.

Co zásadního se během Vaší profesní kari-
éry v oboru stalo?
Vodárenství u nás bylo vždy na  špičkové 

úrovni a vždy jsme dokázali držet krok s vývo-
jem ve světě. Je to patrné i na technické úrovni 
úpraven vody vystavěných v 60.–80. letech. 
Co československé vodárenství limitovalo, to 
byla dostupnost kvalitního  technologického 
zařízení, které by bylo možné dovézt ze „zá-
padu“. Bylo možné  získat  informace  ze  za-
hraničních časopisů a ze sborníků konferencí 
a s řadou věcí si dokázali naši technici poradit.
V 90. letech se změnila dostupnost zahra-

ničního technologického zařízení a bylo mož-
né významně zlepšit  funkčnost  technologie 
úpravy vody.
Významným posunem v oboru byla první 

instalace flotace na ÚV Mostiště a zkušenosti 
z  jejího  provozu.  To  umožnilo  významně 
změnit přístup k rekonstrukcím úpraven vody 
a k řešení prvního separačního stupně. V sou-
časnosti je to membránová filtrace, která má ve 
vodárenství určitě v oboru velkou budoucnost.

Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v bu-
doucnosti?
Významným posunem bude do  budouc-

nosti větší rozšíření membránových techno-
logií,  které umožní odstraňování  řady  látek 
obsažených ve vodě, se kterými si standardní 
technologie neumí vždy poradit s dostatečnou 
účinností. 
Jak  ovlivní  vodárenské  technologie další 

poznání  v  oboru?  Jak  budeme přistupovat 
k  dalším novým  látkám,  které  specialisté 
v oboru najdou v surové vodě a u kterých se 
zjistí, že jsou pro člověka nebezpečné? Určitě 
na ně najdeme vhodná řešení, jen je asi v této 
chvíli obtížné říci jaká. Necháme se překvapit, 
ale určitě to bude zajímavé.

Vodárna je vlastně kombinace stavebních, 
strojařských a chemických prvků. A konec-
konců i ekonomických možností. Jaká je 
těmto atributům dávána váha?
Vzhledem k  tomu,  že  jsem měl možnost 

dlouhá  léta  pracovat  jako  hlavní  inženýr 
projektu  a mým úkolem bylo  koordinovat 
činnost  všech profesí  na  projektu, musím 
říci,  že není více  či méně důležitá profese. 
Činnost jednotlivých profesí, které vstupují do 
řešení v různých fázích projektu, je důležitá 
pro  celkové  řešení  a důležitá  je  především 
profesionalita jednotlivých specialistů a jejich 
přístup k řešení.
Svoji profesi zpravidla upřednostňují lidé, 

kteří o práci těch ostatních moc nevědí.
Objevuje se dosti kritických příspěvků 

o stavu a provozování našich vodáren (Do-
lejš, Kožíšek). Jak se na to díváte vy? 
Souhlasím  i nesouhlasím.  Je  třeba  říci, 

že  je obrovský  rozdíl v kvalitě  jednotlivých 
provozovatelů. Při obrovském počtu provozo-
vatelů bude opravdu kvalitní  jen velmi úzká 
skupina a ostatní  jsou spíš zoufalci,  kteří  se 
snaží, ale moc neumí. A ani nemůžou. Jejich 
jedinou předností asi bude jen to, že nejsou pro 
vlastníka drazí. Snažit  se o nápravu u těchto 
provozovatelů je spíš ztráta času. Komu by to 
především mělo vadit, to je vlastník a ten by 
měl především řešit výměnu provozovatele. 
Otázkou je, zda je schopen to vůbec rozpoznat.

K selhání samozřejmě může dojít  i u kva-
litního  provozovatele.  Zpravidla  se  jedná 
o porušení pravidel, která jsou ve společnosti 
nastavena a možná ne vždy správně kontro-
lována.
Do značné míry úroveň provozu ovlivňuje 

systém kontroly. Ta se obvykle soustřeďuje na 
velké provozovatele, kde  toho moc k  řešení 
není, a malé provozovatele, kde jsou největší 
problémy, spíš vynechává.

Napadá mě: jak byste srovnal úroveň vo-
dárenství a čistírenství?
Úroveň vodárenství  a čistírenství? Pokud 

je řešena na profesionální úrovni, tak je zcela 
srovnatelná.

Hodně se hovoří o suchu a z toho pohledu 
o potřebě stavět nové přehrady. Podzemní 
zdroje jsou, zdá se mi, upozaďovány. Jak to 
vidíte Vy?
V  současnosti  jsou  pro  zásobení  pitnou 

vodou využívány z cca 60 % podzemní zdroje 
a ze 40 % povrchové zdroje. 
Poměr využití podzemních a povrchových 

vod je významně ovlivněn cenou surové vody, 
která je u podzemních zdrojů významně nižší, 
než  je cena povrchové vody. Navíc náklady 
na úpravu povrchové  vody  jsou  zpravidla 
vyšší  než  u podzemní  vody. To  vede  řadu 
provozovatelů a vlastníků k upřednostňová-
ní  podzemních  zdrojů  oproti  povrchovým 
z čistě ekonomického hlediska. Existuje řada 
povrchových zdrojů, které jsou minimálně vy-
užívány a upřednostňují se podzemní zdroje, 
které jsou využívány na hraně kapacity.
Neřekl bych, že jsou upozaďovány podzem-

ní zdroje, zatím bych řekl, že naopak. Povo-
lovány jsou další vrty i v oblastech, kde jsou 
vybudovány velké vodárenské systémy, které 
mají dostatek vody. Vznikají tak malé lokální 
vodovody, které se od velkých soustav odpo-
jují, se všemi důsledky na kvalitu provozu.
Podzemní zdroje jsou daleko hůř obnovitel-

né a v současnosti jsou negativně ovlivňovány 
zemědělskou činností (především pesticidy). 
Řadu zdrojů tak možná v budoucnosti vůbec 
nebude z těchto důvodů možné využívat.
Povrchové zdroje budou mít určitě do bu-

doucnosti větší význam, problém je v tom, kdy 
se nových vodárenských nádrží dočkáme. Pří-
prava nových nádrží od projekce po realizaci 
trvá více  jak 30  let  a „militantní“  ekologové 
dělají vše pro to, aby jejich výstavbě zabránili.

Ve vodách se objevují stále nové látky 
antropogenního původu, které mohou před-
stavovat riziko pro člověka a zdroje pitné 
vody. Nepřehání se někdy až moc princip 
předběžné opatrnosti?
Určitě je určitá míra opatrnosti nutná, ale 

vždy  s  rozumem.  Především  by měly  být 
negativní dopady a rizika pro člověka řádně 
ověřeny, až pak by se mělo přistoupit k řešení. 
Jakýkoliv zásah do technologie úpravy vody je 
poměrně nákladný a měl by se dělat s rozmys-
lem a na základě kvalitních znalostí.

V té souvislosti mě napadá, jak se během 
Vaší kariery měnily sledované parametry 
kvality vody, co se týče spektra těchto veličin 
a jejich hodnot? Tedy, jak se vyvíjely normy?
Určitě je řada ukazatelů, které se sledují od 

doby, kdy je vodárenství vodárenstvím. Jedná 
se především o chemické ukazatele. 
Mimo  to  samozřejmě přibyla  řada ukaza-

telů, o kterých  jsme v minulosti netušili, že 
by mohly být pro člověka nebezpečné. To je 
ale dáno vývojem poznání a kvalitou analy-
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tických metod. To se i odráží v požadavcích 
na kvalitu vody, které v minulosti určovaly 
normy a dnes vyhláška, která vychází  z  ev-
ropské direktivy.

Jak by se vodárenské zdroje měly chránit? 
Měl by tu platit princip „znečišťovatel platí“, 
nebo „uživatel platí“?
Určitě bych upřednostňoval, aby platil prin-

cip „platí znečišťovatel“, ale  jak ho dohnat? 
V řadě případů se jedná o plošné znečištění, 
které se špatně identifikuje. A tak asi zatím zů-
staneme u principu „platí uživatel“. Ochranná 
pásma zdrojů existují, ale vymáhat dodržování 
hospodaření je někdy dost obtížné.

Pitná voda z povrchových zdrojů je dosti 
často vlastně směskou vod, kde velká část 
byla už jednou i vícekrát člověkem použitá. 
Z toho pohledu není moc velký rozdíl mezi 
takovouto směskou a vodou vypouštěnou 
z ČOV. Neměla by se tato voda více využívat 
alespoň pro závlahy a obdobné využití…?
V prvé řadě je třeba říci, že podíl povrchové 

vody využívané  ze  středních nebo dolních 
toků řek, které jsou zatíženy čistírnami odpad-
ních vod výše po toku, není nijak dramatický. 
Většina povrchových zdrojů  (vodárenských 
nádrží) se nachází na horních tocích v hor-
ských oblastech, kde jsou zpravidla úplně jiné 
problémy se surovou vodou, než je vliv ČOV.
Současné vodárenské technologie úspěšně 

zvládají upravit surovou vodu i z dolních toků 
řek. Příkladem může být ÚV Plzeň, ÚV Hradec 
Králové nebo ÚV Podolí. 

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři 
a ekology?
Co to je ekolog? Ta skupina podivných lidí, 

která ve jménu jakési pomatené ideologie bo-
juje proti všemu? Nebo jim jde o něco jiného 
a za čí peníze toto vše podnikají? Těm bych 
doporučil opustit luxusní byt a prodat drahé 
auto, pořídit  si  temnou  jeskyni,  odstěhovat 
se  tam bez elektřiny, vody, pořídit  si  suchý 
záchod a vařit  si na otevřeném ohni. Určitě 
budou  žít  podle  svých  ekologických  zásad 

a mohl by od nich být pokoj.  Jiný  je určitě 
vztah mezi vodohospodáři a ochránci přírody, 
kteří  hledají  rozumnou míru  kompromisu. 
Ochrana přírody je nezbytnou součástí našeho 
života, ale neměla by životu bránit.

Nepadla tu nějaká otázka, která tu pad-
nout měla? Pokud ano, tak si ji sám položte 
a odpovězte.
Nepadla! Pokusím se  ji naformulovat:  Jak 

zajistit  kvalitní  realizací  projektů?  Jaký  je 
výsledek všeho snažení projektanta a inves-
tora? Po dlouhé předprojektové a projektové 
přípravě, modelových  testech  technologic-
kého zařízení, po zvolení vhodného zařízení, 
vhodných chemikálií a filtračních náplní, na-
stane moment výběru zhotovitele a realizace 
stavby. Nastane moment, kdy investor zjistí, 
že si nemůže v rámci „pochybného principu“ 
spravedlivé soutěže koupit, co chce, ale musí 
si vzít to nejlevnější, co mu koupí dodavatel.

Ing. Václav Stránský

Vzpomínka na Ing. 
Václava Matouška, 
DrSc.
14. 3. 1936 Střížovice, Plzeň-jih 
– 26. 3. 2018 Praha

Ing. Václav Matoušek, DrSc., patřil mezi 
komplexní  vodohospodáře,  kteří  ve  své 
profesní  kariéře  byli  na  vysoké  úrovni 
schopni zvládat činnosti spojené jak s pro-
jektováním  vodohospodářských  staveb, 
správcovstvím vodních toků, tak i zejména 
výzkumem.
Po dokončení  studia  Fakulty  inženýr-

ského stavebnictví ČVUT Praha pracoval 
v  letech 1960–1966 v Báňských projek-
tech Teplice, pak do roku 1981 působil ve 
funkci  technicko-provozního  náměstka 
ředitele  Povodí Ohře. Dalších  téměř  30 
let  se  věnoval  výzkumu ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském. K výzkumné 
činnosti  se dostal  již  v rámci  svého pů-
sobení správce toku Povodí Ohře. K jeho 
specifikům patřila  potřeba  zásobování 
vodou  řady  chemických a energetických 
průmyslových  areálů. V průběhu 70.  let 
20. století se vyskytlo několik významných 
mrazivých období, kdy došlo k významné-
mu narušení zásobování. Tato skutečnost 
jej  nasměrovala  k intenzivní  badatelské 
činnosti. V zimních obdobích  se nejprve 
začal věnovat pozorování vzniku těch ledo-
vých jevů na vodních tocích, které provoz 
vodních toků a potřebu zásobování vodou 
negativně  ovlivňovaly,  následně  svou 
činnost  rozšiřoval  o měření  potřebných 
veličin, které ledové procesy v tocích zá-
sadně ovlivňují, a sestavování teorií vzniku 
a vývoje ledových jevů.
S přechodem do výzkumného ústavu se 

jeho přístup k vědecké práci dále zinten-
zivnil. Ten byl příkladný zejména v tom, 
že se na rozdíl o většiny vědců zaměřených 
na základní výzkum nespokojil s publiko-
váním v literatuře,  ale důsledně dbal na 
uplatnění výsledků v praxi a na verifikaci 
teorií. Postupně vytvořil ucelené teorie zá-

kladních tepelných procesů v tocích, tvoření 
ledu v proudící vodě, chodu ledu, zamrzání 
toků,  ledových nápěchů.  Jako mimořádně 
cenné je dále třeba označit i výsledky histo-
rického průzkumu katastrofálních  ledových 
povodní na Berounce na počátku 40. let mi-
nulého století.
V rámci své činnosti se věnoval i problema-

tice názvosloví ledových jevů, díky tomu jsou 
v široké vodohospodářské komunitě  známé 
pojmy  jako vnitrovodní  led,  ledová mázdra, 
ledový nápěch apod. S velkým entuziasmem 
se  věnoval  osvětě pro  odbornou veřejnost. 
Pravidelně  se  spolupodílel na organizování 
odborných konferencí Teplotní a ledový režim 
vodních toků, napsal několik monografií, kde 
se uceleně  zabýval problematikou  zimního 
režimu vodních toků. Na základě jeho inicia-
tivy byly natočeno několik výukových filmů 
věnovaných zamrzání vodních toků a odtoku 
ledů na Berounce.
Se změnou své pozice ve VÚV, kdy se v roce 

1985 stal ředitelem, mu logicky času na vědec-
kou práci tolik nezbývalo. V této souvislosti 
mně nabídl možnost,  abych  se  stal  členem 
výzkumného týmu, který se ve VÚV proble-
matice ledových jevů věnoval. Speciálně mě 
pak pověřil, abych se zaměřil na problemati-
ku matematického modelování  rozpouštění 
ledové pokrývky na vodních tocích. Pod jeho 

vedením  jsem  také úspěšně obhájil  svou 
disertační práci.
Zvláštní osobní vzpomínku na Václava 

mám v souvislosti  s modelováním  ledo-
vých jevů na umělém dřevěném žlabu na 
venkovním experimentálním pracovišti, 
které bylo ve spolupráci se správcem roku 
Povodí Ohře provozováno v příkopu podél 
Terezínské pevnosti. I přes tehdy již ředi-
telskou pozici ve VÚV se osobně zúčastnil 
modelování tvorby ledu na hladině žlabu 
přes  celou noc,  kdy  teploty poklesly  až 
na -27 ºC.
Po roce 1990, kdy přestal být ředitelem 

VÚV, v ústavu nadále zůstal, vrátil  se na 
své původní pracoviště a věnoval se naplno 
vědě. V souvislosti se zmírňováním zim se 
od 90. let zájem o řešení zimního režimu 
toků zmírnil. Proto  se  Ing. Matoušek za-
čal věnovat problematice průběhu šíření 
povodňových situací a posouzením vlivu 
revitalizací na  jejich  tlumení.  I přes můj 
přechod na Katedru hydrauliky a hydrolo-
gie Fakulty stavební ČVUT jsme spolu na-
dále velmi intenzivně spolupracovali. Zde 
bych zvláště vyzdvihl například realizaci 
našeho  společného projektu  revitalizace 
potoka Borová na území CHKO Blanský les, 
která byla odbornou veřejností mimořádně 
ceněna, nebo rozsáhlou studii zaměřenou 
na posouzení  extrémních povodňových 
změn na korytě  řeky Bečvy po povodni 
v roce 1997,  kterou  jsme  zpracovali  pro 
Ministerstvo zemědělství ČR.
Vedle doc. Ing. Jaroslava Skaličky, CSc., 

a doc. Ing. Karla Mareše, CSc., patřil Ing. 
Václav Matoušek, DrSc.,  k těm vodohos-
podářským osobnostem, které mě profesně 
nejvíce ovlivnily. Alespoň touto cestou mu 
za to děkuji.

doc. Ing. Aleš Havlík CSc.

K osobní výpovědi Aleše Havlíka, která 
dokonale vystihuje kvality Ing. Václava Ma-
touška, DrSc., po odborné i lidské stránce, 
se za současné pracovníky VÚV TGM, v.v.i. 
připojují: Ladislav Kašpárek, Anna Hrabán-
ková, Pavel Balvín a bývalý pracovník VÚV 
TGM, v.v.i. Tomáš Just.



Instalace systému Franklin Electric HES 
v Březové nad Svitavou

Náklady na čerpání vody s novým systémem klesly na polovinu 
a investice do systému se vrátí za 1,5 roku 

Koncem  roku  2015 požádal  provozovatel  Brněnské  vodovody 
a kanalizace  a.s.  společnost PUMPA, a.s.,  aby provedla posouzení 
stávající čerpací techniky, kterou provozuje v obci Březové nad Svi-
tavou. Cílem bylo modernizovat stávající technologii a najít možné 
energetické úspory. 

1. Výchozí stav před instalací nové technologie
Pro zpracování prvotní  analýzy byl  vybrán vrt HV  I. Na vrtu HV 
I bylo provozováno původní čerpadlo, které mělo asynchronní mo-
tor o výkonu 45 kW. Pracovní bod stávajícího čerpadla byl 54 l/s při 
pracovní výšce 34 m. Regulace na požadovaný pracovní bod probí-
hala mechanickým způsobem. Roční spotřeba elektrické energie na 
uvedeném vrtu činila 320 244 kWh a jednotková spotřeba vycházela 
na 0,2459 kWh/m3.

2. Návrh řešení se systémem Franklin Electric HES
Na základě zjištěných údajů připravila společnost PUMPA, a.s. návrh 
nové technologie. Čerpací systém uvažoval s použitím nejmodernější 
čerpací  techniky a systému řízení od amerického výrobce Franklin 
Electric. Navrhovaná sestava obsahovala: 
•  10“ nerezové ponorné čerpadlo
•  6“ synchronní motor s permanentním magnetem o výkonu 22 až 
30 kW

•  frekvenční měnič v krytí IP66
• průtokoměr
•  sinus filtr v krytí IP54. 
Oproti  stávajícímu čerpadlu nabízel kompletní  systém Franklin 

Electric HES výraznou energetickou úsporu,  a to hned v několika 
viditelných oblastech. Nové čerpadlo bude řízeno plynule v rozsahu 
výkonu 22 –30 kW přes frekvenční měnič, na základě průtoku. Dále 

je čerpadlo vybaveno synchronním elektromotorem s permanentním 
magnetem a uvedená konstrukce zajišťuje výraznou úsporu v nákla-
dech na provoz oproti stávajícím asynchronním motorům. Předpo-
kládaná návratnost investice při zvážení všech provozních podmínek 
byla vypočtena na 2 roky.

3. Instalace čerpacího systému Franklin Electric
Po vyhodnocení všech výhod, které  studie přinášela,  se  rozhodla 
společnost BVK a.s.  investovat do modernizace vrtu HV I. Na  jaře 
roku 2016 proběhla kompletní instalace systému Franklin Electric.

Obr. 1. Původní regulace čerpadla byla řešena uzavírací armaturou

Obr. 2. Rozvaděč před instalací frekvenčního měniče

Obr. 3. Na výtlačné potrubí je osazen průtokoměr, který nahradil 
původní armaturu

Obr. 4. Frekvenční měnič a sinus filtr od Franklin Electric

4. Vyhodnocení nákladů na provoz za rok 2017
V roce 2017 probíhalo  sledování  energetické náročnosti  čerpacího 
systému. Celková roční spotřeba elektrické energie na vrtu HV I klesla 
na 176 466 kWh a jednotková spotřeba činila 0,1355 kWh/m3. Z na-
měřených hodnot vyplývá, že celková spotřeba elektrické energie na 
čerpání 1 m3 vody je se systémem Franklin Electric úspornější o 45 % 
oproti původní instalaci. Návratnost celé investice byla vypočítána 
na 1,5 roku.

Ing. Jan Zedníček
ředitel divize Čistá a špinavá voda

Pumpa, a.s.
mobil: +420 725 170 302

e-mail: zednicek@pumpa.cz
www.pumpa.cz

O společnosti Pumpa, a.s.: 
Společnost Pumpa, a.s., již od roku 1991 poskytuje prodej, servis 
a montáž čerpadel a rovněž je významným dovozcem čerpadel, 
armatur a příslušenství z celého světa. Na českém trhu společnost 
Pumpa výhradně zastupuje například značky Calpeda, Stairs, Umbra 
Pompe, Speroni, Zenit, Franklin Electric nebo GWS. Pumpa, a.s., také 
zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně uvádění zařízení do pro-
vozu. Zákazníkům již od roku 1996 nabízí servisní službu 24 hodin 
denně, 365 dní v roce. Prodejny Pumpa, a.s., najdete v Brně a Praze. 
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Pásová sušárna čistírenských kalů 
HUBER BT
Sušicí  systém musí  splňovat protichůdné požadavky související 

s ekonomickou efektivitou, dodávkami energie, požadavky na produkt 
apod. Pomocí sušení je dosahováno redukce hmotnosti, objemu a díky 
tomu i nákladů na likvidaci kalu. Produkovaný dezinfikovaný granu-
lát je ceněným materiálem pro jeho další využití. Jako zdroj tepelné 
energie pro sušení mohou být kombinovány různé lokálně dostupné 
zdroje. Firma HUBER se rozhodla pro sušicí proces využívat nízkých 
teplot (do 145 oC), které jsou dostatečně vysoké pro rychlé sušení a zá-
roveň umožňují ekonomicky a ekologicky efektivní využití odpadního 
tepla. Procesní vzduch je díky kondenzační jednotce, stejně jako jeho 
tepelná energie, opětovně využíván.

Solární sušárna kalů HUBER SRT
Solární sušení čistírenských kalů je technologie vyvinutá z vy-

soušení kalu prostřednictvím prostého  rozprostření jeho vrstvy. 
Principem je rozvrstvení kalu ve skleníku, kde poté dochází k odparu 
využitím energie ze slunečního záření.
Existují důvody, proč kal sušit:

 Redukce objemu.
 Spolehlivost likvidace.
	Produkce snadno skladovatelného a manipulovatelného granulátu.
 Provozní náklady solární sušárny jsou díky  energii potřebné pro 
odpar dodávané zdarma  sluncem minimální. Jednoduchým prin-
cipem provozu je minimalizována potřeba pozornosti obsluhy.

Výhody pásové sušárny HUBER BT
 Minimální spotřeba elektrické a tepelné energie díky optimalizova-
nému proudění vzduchu v sušárně.

 Malá  jednotka pro  čištění  odpadního vzduchu díky maximální 
možné míře recyklace procesního vzduchu a jeho vysoké vlhkosti 
před kondenzační jednotkou.

 Automatizovaný provoz s ovládáním stupně sušení a nastavováním 
pro využití rozdílných zdrojů energie.

 Volitelný obsah výstupní sušiny kalového granulátu ≥ 90% nebo 
70–90%.

 Nízké riziko vznícení nebo exploze díky procesní teplotě pod 
145  °C.

 Kontrolovaný podtlak v systému zabraňující šíření zápachu v hale 
sušárny.

 Vysoce účinné  sušení  s minimální  tvorbou prachu díky využití 
speciálního peletizačního systému.

 V souladu s požadavky ATEX a směrnicí EU 94/9/EG.
 Efektivní čištění odpadního vzduchu s jednostupňovou nebo dvou-
stupňovou pračkou vzduchu.

 Uživatelsky vstřícná procesní vizualizace.
 Skvělá dostupnost.
 Minimální požadavky na údržbu.
 Přizpůsobivý systém využití odpadního tepla.

Speciální systém obracení HUBER SRT zajišťuje optimální rozpro-
stření, obracení, míchání a granulaci kalu. Kal  získává další vzduchu 
přístupné póry a další kontaktní povrch pro odpar.
Systém SRT nabízí kontinuální sušení. Kal je transportován z jedno-

ho konce skleníku na druhý. Odvodněný kal je kontinuálně dávkován 
na jednom konci a na druhém je produkován již suchý granulát. Výška 
kalového lože je nastavitelná pomocí elektricky ovládaného systému. 
Tím mohou být částečně kompenzovány výkyvy v efektivitě sušení.
Díky charakteristickým vlastnostem obraceče při jeho chodu 

dochází  i  k  částečnému zpětnému promíchávání suššího kalu 
s vlhčím a k udržování lehce vlhkého kalového lože, neproduku-
jícího ani prašné, ani zapáchající prostředí. Kal je suchý tak, že ne-
probíhají procesy produkující zápach, ale zároveň není vysušen 
tolik, aby z důvodu obracení tvořil prašné prostředí.
Efektivita sušení záleží přímo na klimatických podmínkách. Odpar 

je logicky menší v zimě než v létě. Existují různé postupy, jak zajistit 
zpracování  kontinuálně produkovaného množství  kalu:
 Využití akumulace kalu přes zimu (k vysušení v létě)
 Tolerance provozovatele k proměnné výstupní  sušině během roč-
ních období.

 Postupné navýšení mocnosti kalového lože přes zimu.
 Zajištění větší sušicí plochy (větší odpar) pro zimní období.
 Podpora externím zdrojem tepla během zimní sezony.
Ekologicky a ekonomicky atraktivní je dodávání dodatečné tepelné 

energie pro podporu sušicího  procesu pomocí  tepelného čerpadla 
instalovaného na odtoku z ČOV. Mohou být užity ale i jiné dostupné 
zdroje  tepelné energie (například odpadní teplo z ČOV).
Efektivní přestup podpůrného tepla do procesu sušení je zajištěn 

pomocí vhánění  teplonosného média do  dna skleníku pod kalové 
lože. Takto navýšená  efektivita  odparu umožňuje návrh menšího 
skleníku a úsporu záboru plochy.

Boris Doskočil
HUBER CS spol. s r.o.

Cihlářská 19, 602 00 Brno
Tel.:00420 532 191 545
Fax: 00420 532 191 575

E-mail: info@hubercs.cz
www.hubercs.cz
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Konference vodárenská biologie 2018 
v Praze

Ve dnech 6. až 7. února 2018 se v prostorách hotelu DAP v Praze 
Dejvicích konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 
2018 (již 34. ročník). Odborné střetnutí pořádaly následující orga-
nizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o., Česká limnologická společnost a Výskumný 
ústav vodného hospodárstva. Mediálními partnery konference byly 
EnviWeb s.r.o., Vodní hospodářství, Vodohospodársky spravodajca 
a Vodovod.info. Bylo předneseno celkem 33 odborných témat, včetně 
krátkých sdělení, týkajících se vystavovaných posterů a firemních 
prezentací. Konference se zúčastnilo cca 160 účastníků včetně zá-
stupců prezentujících firem a vystavovatelů. 
Program konference byl rozdělen do šesti tematických bloků: 

1. Legislativa a metody ve vodárenství a čistírenství; 
2. Technologie v úpravě vody;
3. Antibiotika; 
4. Ekotoxikologie; 
5. Vodní útvary (toky, nádrže) a jejich monitoring, trofizace;
6. Komentovaná posterová sekce. 
V následujícím  textu  jsou  v  krátkém přehledu uvedeni  autoři 

příspěvků, názvy příspěvků a jejich stručný obsah (anotace z pu-
blikovaných příspěvků ve sborníku). Další informace lze získat na 
internetové adrese http://www.ekomonitor.cz/seminare/2018-02-06-
-vodarenska-biologie-2018#hlavni, kde je možné přímo zhlédnout 
nejen program a fotogalerii, ale také i instrukce pro případné zájemce 
o tištěný sborník z akce, který lze objednat u firmy Ekomonitor. 

Blok 1. Legislativa a metody ve vodárenství 
a čistírenství
L. FREMROVÁ (Sweco Hydroprojekt a. s.): Nové normy pro biolo-
gické metody. Referát obsahuje informace o normách pro biologic-
ké metody, které byly vydány v roce 2017. Do soustavy ČSN byly 
zavedeny překladem normy EN ISO 5667-16 Kvalita vod – Odběr 
vzorků – Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků a EN 16870 
Kvalita vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie 
jezer. Referát obsahuje také seznam připravovaných norem. Na zá-
věr jsou uvedeny informace o dostupnosti norem a o zřízení České 
agentury pro standardizaci.

M. KORABÍK (Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.): Rekonstrukce 
mikrobiologické laboratoře na ÚV Karolinka. Ve společnosti Vodo-
vody a kanalizace Vsetín, a.s., probíhá pravidelná mikrobiologická 
kontrola vodárenské soustavy. Kvalita vody je neustále sledována. 
Příspěvek přináší záměr a následnou realizaci rekonstrukce mikro-
biologických laboratoří na úpravně vody Karolinka.

P. PUMANN a kol. (SZÚ Praha): Zajímavý případ využití mik-
roskopického rozboru při objasnění epidemie z pitné vody. V létě 
2017 proběhla ve středočeské obci Nová Ves epidemie gastrointes-
tinálního onemocnění z veřejného vodovodu. Ve vodě z vodovodu 
byly nalezeny  stejné mikroskopické  organismy  jako  v  přilehlém 
rybníce a potoce. Pravděpodobnou příčinou znečištění pitné vody 
bylo propojení veřejného vodovodu s rozvodem vody pro zalévání 
čerpané majitelem jednoho z rodinných domů z blízkého potoka.

Blok 2. Technologie v úpravě vody
S. DULANSKÁ a kol. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenské-
ho v Bratislave): Stanovenie 226Ra vo vodách pomocou kompozitné-

ho sorbentu. V práci bol pripravený kompozitný sorbent s názvom 
MnO2-SiO2 pre rýchle stanovenia 

226Ra vo vodách. Na sledovanie 
rádiochemického výťažku rádia bol použitý stopovací rádionuklid 
133Ba,  ktorý  sa meral na HPGe detektore. Rádiochemické výťažky 
133Ba boli v rozsahu (77 – 100) %. Kompozitný sorbent MnO2-SiO2 
bol použitý na stanovenie 226Ra v minerálnych vodách, ktorých pH 
bolo upravené na hodnoty 6,5 – 7. Rádium bolo eluované z kolóny 
s 50 cm3 4 mol×dm-3 HNO3

 a spoluzrážané s BaSO4 pre alfa-spektro-
metrické meranie 226Ra. Vypracovaná metodika pre stanovenie 226Ra 
bola aplikovaná na vzorky prírodných minerálnych vôd, horských 
prameňov, pitných a prírodných liečivých vôd zo Slovenska a Českej 
republiky.

P. HRUŠKOVÁ a kol. (EnviPur s. r. o., VŠCHT Praha): ÚV Strašice 
– monitoring povrchových zdrojů surové vody a využití keramické 
membránové filtrace při úpravě vody. Úpravna vody ve Strašicích 
zaznamenala v posledních letech významný nárůst mikroorganis-
mů v surové vodě, který způsobuje významné problémy při úpravě 
vody i při její následné distribuci. Ze strany provozovatele vyvstal 
požadavek na řešení této situace, a tedy na zpracování kompletního 
monitoringu povrchových zdrojů surové vody, posouzení jejich kva-
lity, vypracování nápravných opatření v rámci ochrany vodárenské-
ho zdroje a možnosti upořádání technologické linky úpravny vody.

T. MUNZAR a kol. (VŠCHT Praha): Problematika využití biolo-
gického monitoringu při zjištění původců organoleptických závad 
surové povrchové vody. Příspěvek  je  zaměřený na problematiku 
monitoringu povrchových zdrojů, u kterých se pravidelně vyskytují 
organismy, podílející se na organoleptických závadách vody. Velkým 
problémem  je pak následné využití  zdrojů povrchových vod pro 
úpravu na vodu pitnou, kde se významně projeví zemitý zápach 
vody u spotřebitele  na  kohoutku. Za  tím účelem  je  prezentován 
postup monitoringu spolu s vybranými parametry (biologické, mik-
robiologické, chemické), vhodná metodika a interpretace výsledků 
pro  následnou  optimalizaci  technologického  uspořádání  linky 
úpravny vody.

M. HEŘMÁNKOVÁ a kol. (AECOM CZ, s. r. o., Dekonta a. s., LAC s. 
r. o., Univerzita Palackého v Olomouci): Dezinfekční účinek ferátů 
pro úpravu pitné vody – laboratorní testy a čtvrtprovozní aplika-
ce. Laboratorní testy se studničními vodami potvrdily srovnatelnou 
účinnost ferátů (ve formě produktu ENVIFER035) a klasického dez-
infekčního činidla používaného ve vodárenství chlornanu sodného 
na  eliminaci  bakteriální mikroflóry  sledované dle požadavků na 
pitnou vodu. Testovány byly koncentrace činidel 50 mg·l-1, 100 mg·l-1 
a 2×50 mg·l-1, všechna stanovení byla realizována v triplikátu. Dez-
infekční účinek ferátů byl sledován i při testování technologie pri-
márně navržené pro odstraňování arsenu z podzemní vody. K testo-
vání byla využita mobilní technologická linka o výkonu 100 l·h-1, dva 
zdroje podzemní vody 10x převyšující limitní koncentraci arsenu pro 
pitnou vodu a feráty (ve formě produktu ENVIFER019) dávkované-
ho – 5 mg·l-1, 10 mg·l-1, 15 mg·l-1 a 20 mg·l-1. Kvalita vyčištěné vody 
z obou lokalit (KLU i MEZ) vyhověla požadavkům na pitnou vodu 
dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Účinná minimální dávka ENVIFER019 
pro separaci arsenu k dosažení limitu pro pitnou vodu byla pro první 
lokalitu 10 mg·l-1, pro druhou 15 mg·l-1. Eliminace mikrobiálních 
organismů byla prokázána u vody, vystupující z technologie, již při 
dávce 10 mg·l-1 ENVIFER019. Hlavní výhodou testované technologie, 
oproti stávajícím, je minimální spotřeba činidel, minimální tvorba 
kalu s obsahem As (nebezpečný odpad) a dezinfekční efekt. 

J. ZUZÁKOVÁ  a kol.  (VŠCHT Praha): On-line biosenzory při 
hledání kontaminace pitné vody. Nedostatečná rychlost stávajících 
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metod, používaných pro mikrobiologické vyšetřování kvality nejen 
pitné vody, vede k výzkumu a vývoji nových pokročilejších metod. 
Velice perspektivní je v tomto směru použití biosenzorů, které mimo 
vysokou rychlost stanovení nabízejí také specificitu k různým bak-
teriálním buněčným povrchům a jednoduchost v použití. V rámci 
projektu FV10312 Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace 
pitné vody byla již řada biosenzorů („senzorových molekul“) synteti-
zována a otestována jejich specificita k buněčnému povrchu bakterií 
E. coli CCM 3954 a E. coli CCM 4787.

M. PROUSEK a kol. (VŠCHT Praha): Optimalizace detekce spor 
Clostridium perfringens při úpravě vody. Clostridium perfringens 
je  aerotolerantní,  gram pozitivní  tyčinková  bakterie,  která  tvoří 
endospory. Endospory jsou termorezistentní a rezistentní vůči kon-
venčním dezinfekčním technologiím využívaných při úpravě vody 
(chlorace a UV záření) a jejich výskyt v pitné vodě může indikovat 
i přítomnost parazitických prvoků, virů a špatnou separační schop-
nost úpravny. Dlouhodobým cílem této práce je návrh spolehlivé me-
todiky, která by umožňovala stanovení spor C. perfringens metodou 
real time PCR a umožnila by tak jejich rychlejší analýzu ve srovnání 
s kultivačními metodami. Tento příspěvek shrnuje přípravné fáze 
a výsledky prvních experimentů v rámci výzkumu.

Blok 3. Antibiotika
V. FUCHSOVÁ a kol., VŠCHT Praha): Aktuální pohled na antibiotic-
ké rezistence. Nelze si nevšimnout, že za posledních pár let běžného 
používání antibiotik se čím dál tím častěji setkáváme s takzvanými 
perzistentními kmeny bakterií, které jsou odolné vůči účinku anti-
mikrobiálních látek. Rezistence může vzniknout změnou cílových 
míst antibiotik, genovými mutacemi, horizontálním transferem genů 
rezistence mezi bakteriemi, činností specifických enzymů degradu-
jících antibiotika či efluxního systému. K snazšímu a rychlejšímu 
šíření  rezistencí  přispívá  i schopnost některých mikroorganismů 
tvořit biofilm, útvar odolnější vůči podmínkám prostředí ve srovnání 
s  jednotlivými  buňkami,  který může  sloužit  jako  rezervoár  genů 
nesoucích rezistenci k antibiotikům.

S. FAJNOROVÁ a kol. (VŠCHT Praha): Účinnosť pokročilých pro-
cesov čistenia odpadových vôd pri odstraňovaní antimikrobiálnej 
rezistencie. Prítomnosť antibiotikám rezistentných baktérií šíriacich 
sa prostredníctvom horizontálneho prenosu ich vnútrobunkových 
antibiotikám rezistentných génov (ARGs) predstavuje alarmujúcu 
hrozbu pre ľudské zdravie. Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť a po-
rovnať účinnosť redukcie baktérií a génov rezistencie pokročilých 
procesoch čistenia odpadových vôd. Študované procesy pokročilé-
ho čistenia odpadových vôd, vrátane ozonizácie, UV dezinfekcie, 
pokročilé oxidačné procesy na princípe UV oxidácie v kombinácii 
s peroxidom vodíka,  biofiltrácie  (BF),  postupnej  biofiltrácie  a ri-
adené dopĺňanie podzemných vôd boli  simulované  a prevádzko-
vané v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach. Cielené 
mikrobiálne indikátory (E. coli, enterokoky a P. aeruginosa) a gény 
rezistencie na antibiotiká  (sul1, vanA, blaVIM, ampC, ermB) boli 
analyzované v bodových vzorkách čerstvého odtoku čistiarne od-
padových vôd a čistenej vody. Inaktivácia mikroorganizmov počas 
liečby bola hodnotená na základe kultivačných techník a hojnosť 16S 

rRNA a ARGs bola stanovená použitím molekulárnej metódy qPCR. 
Súčasne výsledky naznačujú sľubné odbúranie ARGs najmä v proce-
se biofiltrácie, riadeného dopĺňania podzemných vôd a UV oxidácie. 
Úbytok takmer 2 log jednotiek v počte ARGs kópií bol dosiahnutý 
v prípade aplikácie UV/H2O2. Hoci bol pozorovaný úbytok baktérii 
po aplikovaní UV dezinfekcie a ozonizácie, vplyv na ARGs nebol 
pozorovaný. Vzhľadom na pozorované rozdiely v účinnosti redukcie 
sledovaných génov v tejto štúdii, ďalší výskum v oblasti mechaniz-
mov uplatňujúcich sa pri odstraňovaní ARB and ARGs je potrebný.

D. VEJMELKOVÁ a kol. (VŠCHT Praha): Detekce genů rezistence 
na antibiotika na čistírně odpadních vod: optimalizace vzorková-
ní a metodiky. Čistírna odpadních vod (ČOV) se jeví jako rezervoár 
rezistentních bakterií  a genů  rezistence na  antibiotika,  které  sem 
přichází spolu s antibiotiky odpadní vodou z domácností, nemocnic 
a dalších zdrojů. Antibiotika se mohou na ČOV úplně či částečně 
rozložit, avšak některá antibiotika nejsou biologicky odbouratelná 
a vychází  z ČOV v nezměněné podobě. Touto cestou  se dostávají 
do životního prostředí, můžeme je detekovat v povrchových, pod-
zemních i pitných vodách. I když se v odpadních vodách nachází 
v nízkých koncentracích, mohou zapříčinit ponechání antibiotické 
rezistence bakterií účastnících se čistírenských procesů, popřípadě 
i šíření genů rezistence na doposud citlivé jedince. Aby bylo možné 
zamezit nebo omezit jejich šíření, je nutné popsat děje, které se na 
ČOV odehrávají, a definovat procesy, které by eliminovaly, případně 
aspoň minimalizovaly rezistentní bakterie a geny rezistence. Cílem 
této práce je ověření vybraných metod detekce genů rezistence na 
antibiotika  a jejich  stanovení  ve  vzorcích  z ČOV a poloprovozní 
membránové jednotky. V počáteční fázi jsme se zaměřili na indiká-
torové organismy (Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, 
Clostridium perfringens) a geny rezistence beta-laktamových (blaSHV, 
blaTEM, blaCTX-M) a sulfonamidových antibiotik (sul1, sul2). Byla zvo-
lena metoda přímé PCR a metoda kultivace s následnou PCR, které 
se osvědčily pro získání více informací o analyzovaných vzorcích.

L. BÍROŠOVÁ (Slovenská  technická univerzita v Bratislave):  Je 
rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových 
vodách a kaloch problém? Cieľom tejto práce bolo porovnať výskyt 
koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v troch 
čistiarňach odpadových vôd (ČOV) na Slovensku. Najviac rezistent-
ných koliformov a enterokokov sme detegovali vo vzorkách prítokov 
na ČOV, pričom baktérie vykazovali vysoký stupeň rezistencie voči 
všetkým použitým  antibiotikám. Vysoké  počty  rezistentov  sme 
potvrdili aj vo vzorkách stabilizovaných kalov. U enterokokov sme 
pozorovali  rezistenciu  najmä  voči  ampicilínu  a  u  koliformných 
baktérií voči všetkým použitým antibiotikám. Prítomnosť rezisten-
tov sme však dokázali aj vo vzorkách odtokových vôd, takže sme 
sa  zamerali  aj  na prevalenciu  rezistentov v povrchových vodách 
a sedimentoch príslušných recipientov. Takmer vo všetkých skúma-
ných vzorkách sme detegovali koliformné baktérie, resp. enterokoky 
rezistentné aspoň voči jednému z použitých antibiotík. Prevažovali 
ampicilín-rezistentné baktérie, pričom u mnohých koliformov môže 
ísť o prirodzenú rezistenciu. Najrozmanitejšie rezistenty sme zazna-
menali medzi  koliformnými baktériami  vo  vzorkách  sedimentov 
odobraných pod výustom z ČOV. Rovnako aj vzorky vody odobrané 

Přednášející P. Pumann diskutuje s A. Sládečkovou o významnosti 
mikroskopického obrazu
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pod výustom z ČOV obsahovali v mnohých prípadoch vyššie počty 
rezistentov, a zároveň sme v nich zaznamenali baktérie rezistentné 
voči viacerým antibiotikám ako vo vzorkách odobraných nad vý-
ustom z ČOV. Je to dôkaz významného príspevku vyčistenej vody 
na výskyt rezistentných baktérií. Z prítokovej odpadovej vody sme 
izolovali 45 kmeňov rezistentných koliformných baktérií, z ktorých 
väčšina bola identifikovaná ako Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae a Citrobacter spp. Tieto izoláty boli následne charakterizované 
z hľadiska mnholiekovej rezistencie, tvorby biofilmu a vybraných 
mechanizmov rezistencie.

V. MELICHERČÍKOVÁ a kol.  (Národní  referenční  laboratoř pro 
dezinfekci a sterilizaci, SZÚ Praha): Citlivost bakterií izolovaných 
z klinického materiálu a prostředí k vybraným dezinfekčním 
přípravkům. V příspěvku uvádíme výsledky monitorování citlivosti 
bakteriálních kmenů, izolovaných z klinického materiálu a z pro-
středí  ve  zdravotnických  zařízeních,  k  vybraným dezinfekčním 
přípravkům. Pokud  se přípravky používaly ve výrobci doporučo-
vaných koncentracích, expozicích a oblasti použití, nebyla zjištěna 
zvýšená  odolnost mikrobů  k  dezinfekčním přípravkům.  Pokud 
došlo k poddávkování doporučených koncentrací, nebyly roztoky 
na mikroby účinné.

Blok 4. Ekotoxikologie
K. KOBETIČOVÁ a kol. (ČVUT Praha): Ekotoxicita zpomalovačů ho-
ření používaných ve stavebnictví pro vodní producenty. Nejčastěji 
používaným zpomalovačem hoření ve stavebnictví bývá Al(OH)3. 
V  této  studii  byl  proto  testován  jeho  ekotoxický  vliv na  okřehek 
Lemna minor a sladkovodní řasu Desmodesmus subspicatus. Byla 
testována koncentrace odpovídající max.  rozpustnosti Al(OH)3 ve 
vodě, tj. 1,5 mg·l-1. Al(OH)3 byl testován v roztocích o pH 5,0 a 8,5. 
Experimenty probíhaly v jednodruhovém i vícedruhovém (okřehek 
+ řasa) uspořádání po dobu 168 hodin. Hodnoceným parametrem 
byla pro oba organismy specifická růstová rychlost. Výsledky nazna-
čují vyšší inhibici růstu pro oba modelové organismy v kyselejším 
prostředí. Okřehek byl citlivějším organismem než řasa v jednodru-
hovém testu, řasa naopak v testu vícedruhovém. Výsledky z více-
druhového testu naznačují příjem hliníku řasami vedoucí k nižší 
biodostupnosti a toxicitě hliníku pro okřehek.

A. FILOVÁ (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bra-
tislave): Účinok iónov Cu, Ni, Zn na fyziologické a biochemické 
odozvy sladkovodnej riasy P. subcapitata. V práci sa sledoval inhi-
bičný účinok Cu, Zn a Ni na rast riasovej suspenzie Pseudokirchne-
riella subcapitata ako aj vplyv týchto kovov na produkciu chlorofylov 
– chlorofylu a (chl a) a chlorofylu b (chl b). Z koncentračného radu 
sa pre  jednotlivé kovy probitovou analýzou stanovili EC25, EC50 
a EC75 hodnoty a ich intervaly spoľahlivosti (CI). Na základe EC50 
hodnôt sa potom pre rast riasovej suspenzie zostavili nasledovné 
inhibičné rady: Cu > Zn > Ni. V ďalšej časti experimentov sa sle-
dovala rastová rýchlosť m a produkcia chl a a chl b. V týchto testoch 
sa hodnotilo pri všetkých kovoch 5 vybraných koncentrácií (0,10; 
0,15; 0,40; 0,80; 1,50 mg·l-1), pričom sa účinok všetkých testovaných 
kovov na rastovú rýchlosť rias m zhodoval s toxicitou vyjadrenou 
EC50 hodnotou. Pokiaľ ide o účinok kovov na tvorbu chl a, tak v zá-

vislosti od koncentrácie bola jeho tvorbu v porovnaní s kontrolou 
znížená v prítomnosti Zn 1,4 až 7násobne, Cu len 1,2 až 3,5násobne 
a Ni 1,3 až 3,0násobne. Štatistická významnosť inhibičného účinku 
na hladinu chl b sa potvrdila len pri Ni a to pri jeho koncentráciách 
0,40 a 0,80 mg·l-1. 

Blok 5. Vodní útvary (toky, nádrže) a jejich 
monitoring, trofizace
P. PUNČOCHÁŘ (Ministerstvo zemědělství): Jsou rybníky efektiv-
ním opatřením k omezení následků sucha a nedostatku vody? 
Vývoj změny klimatu a jeho scénáře nasvědčují hrozbě zvýšeného 
výskytu sucha a nedostatku vody na území ČR. K ochraně před tě-
mito následky je třeba zahájit efektivní a zejména včasná opatření. 
Jde jednak o posílení retence vody v půdním profilu, o zdržení rych-
lého odtoku srážkových vod z krajiny a rovněž o jejich zadržení ve 
vodních nádržích. Jako jedno z důležitých opatření se běžně v tisku 
i médiích uvádí  obnova,  rekonstrukce  a výstavba  rybníků  (event. 
mokřadů)  pro  omezení  následků  sucha  zvýšením  objemu  vody 
v krajině. Realita však svědčí o tom, že k prevenci nedostatku vody 
a zmírnění hydrologického sucha nemohou rybníky příliš přispět, 
nejsou určeny k manipulaci akumulovaným objemem, neboť jsou 
jednoúčelově zaměřené na chov ryb. Veřejnost, sdělovací prostředky 
a zejména politici by měli odlišovat ochranu před suchem (vníma-
ným jako sucho zemědělské – „drought“) a nedostatkem vody („wa-
ter scarcity“), který se projevuje omezením vodních zdrojů. Rozdíl 
možností rybníků a vodních nádrží ovlivňovat nedostatek vodních 
zdrojů je prezentován na porovnání počtu, ploch, objemů a možností 
manipulovat s akumulovanou vodou v těchto dvou typech vodních 
útvarů. Proto také opatření obsažená v Koncepci ochrany před ná-
sledky sucha na území České republiky, které schválila vláda, musí 
být implementovány příslušně podle efektů na omezení důsledků 
zemědělského sucha anebo k posílení vodních zdrojů. 

L. ZELENÝ  a kol.  (Povodí Vltavy,  státní  podnik): Malé vodní 
nádrže v suché krajině – v čem může být jejich přínos? V souvis-
losti s vysycháním naší krajiny se často hovoří o významu budo-
vání malých vodních nádrží, které budou přispívat k retenci vody. 
Zajímavý pohled se naskytne, pokud se budeme zabývat  i jakostí 
vody. Narazíme totiž na skutečnost, že pokud by malá vodní nádrž 
měla vzniknout v degradované krajině, kde obce nemají vyřešené 
nakládání  s odpadními vodami, vodní  toky  jsou napřímené a za-
hloubené a zemědělské pozemky jsou zorány až na břeh potoka, pak 
nemůžeme očekávat ani žádný přínos takové vodní nádrže. Pohled 
na tuto situaci chtějí autoři ukázat na případu povodí Rakovnického 
a Kolešovického potoka.

J. HEJZLAR (Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice): 
Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním 
rybníku. Produkce  ryb  v polointenzivním  rybničním  chovu  by 
měla  být  založena na přirozené potravě  v podobě  zooplanktonu 
anebo  zoobentosu  a doplňkovém krmení  a hnojení  aplikovaných 
v rámci vyrovnané živinové bilance. Měření metabolismu (tj. pri-
mární produkce a respirace metodou analýzy kontinuálního měření 
rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci) a bilance vstup – výstup 
pro C, N a P pro polointenzivně obhospodařovaný rybník Dehtář 
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v růstové sezoně 2015 nicméně prokázaly, že aplikace krmiv a hnoje 
byly z hlediska využitelné potravy ryb nejméně v 3–4násobném pře-
bytku, efektivita přenosu živin potravními řetězci do ryb byla nízká 
a většina primární produkce zůstala pro produkci ryb nevyužita, což 
vedlo následně k eutrofizačním problémům s akumulací sestonické 
biomasy ve vodě, vysokou respirací fytoplanktonu a mikrobiálních 
řetězců, stavům hypoxie a intenzivním koloběhům N a P.

J. DURAS a kol.  (Povodí Vltavy,  státní  podnik): Retence živin 
v rybnících v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. 
Retence živin, zejména sloučenin fosforu, byla studována na pěti 
průtočných nehnojených rybnících v povodí VN Švihov. V letech 
2015 a 2016 byla propočtena látková bilance pro Pcelk, Prozp a NO3-N. 
Výsledky potvrdily důležitou roli rybníků jako regulátorů látkových 
toků  v  povodích,  ale  ukázaly  také  velkou  specificitu  fungování 
jednotlivých rybníků. Kromě jednoho případu v r. 2016, všechny 
rybníky sloučeniny P zadržovaly. Účinnost retence P se v závislosti 
na průtočnosti,  vypouštění horní nebo  spodní  vody  a na dalších 
faktorech pohybovala od 3 do 79 % P vstupujícího přítoky. Propočty 
specifického  látkového odnosu  z povodí  jednotlivých  rybničních 
přítoků potvrdilo  rozhodující  roli  sídel  v  emisích P,  přičemž  ale 
velmi záleží na místních poměrech. 

M. MARCEL  a kol.  (Povodí Vltavy,  státní  podnik): Epizodický 
vstup živin za deště – téma k řešení. Bodové zdroje mohou být za 
deště velmi významným zdrojem fosforu, zejména pro vodní nádrže 
se sinicovými květy. Proto byla věnována pozornost městu Stříbro 
během jedné mírné srážko-odtokové události (12,4 mm za 24 hodin). 
Byl potvrzen významný vstup živin s odlehčovanými vodami. Tento 
vstup by neměl být opomíjen ani bilančními studiemi látkových toků 
v povodích. Ukázalo se, že vhodné je vzorkovat vodní tok nad a pod 
městem (oproti zaměření jen na odpadní a odlehčované vody), aby 
byl zachycen celkový úhrn vlivů. Pro spolehlivé zjištění látkových 
vstupů za deště je nezbytné mít k dispozici vhodný odběrový profil 
(příčná disperze) a pokročilé automatické vzorkovače.

T. ZAPLETAL a kol.  (Povodí Labe, státní podnik, AV ČR, v.v.i.): 
Biomanipulace známé i neznámé. Jedním  z  důležitých  faktorů 
pozitivně ovlivňujících vývoj jakosti vody ve vodárenských nádržích 
je  rozvoj  filtrujícího  zooplanktonu. K podpoře  zooplanktonních 
společenstev jsou na těchto nádržích v režimu tzv. řízených rybích 
obsádek (dle Instrukce bývalého MLVH ČSR z 31. 8. 1977 o účelo-
vém rybářském hospodaření) prováděna biomanipulační opatření. 
Protože  je  zooplankton omezován potravním  tlakem kaprovitých 
ryb, jsou plošně vysazovány dravé ryby k eliminaci těchto plankto-
notvorných druhů a případně jsou odlovovány doprovodné druhy 
ryb. Na  vodárenské nádrži Hamry,  situované na Českomoravské 
vrchovině, je od roku 2009 prováděn dlouhodobý biomanipulační 
výzkum, v průběhu kterého se podařilo snížit početnost cejna velké-
ho prostřednictvím regulačních odlovů. Snížení početnosti cejna se 
projevilo zvýšením množství filtrujícího zooplanktonu. Biomanipu-
lací vynucené změny však není snadné udržet. V povodí nádrže se 
nacházejí významné zdroje živin, které vytvářejí nepříznivé eutrofní 
zatížení vodárenského zdroje. Ukazuje se, že biomanipulace spočívá 
v celkovém zpomalení rozvoje řas a sinic. Přestože se biomanipulací 
prokazatelně daří dosáhnout předpokládaných cílů na úrovni zoo-
planktonu, bylo zjištěno, že při silné eutrofizaci je výsledný efekt 
sporadický, neboť masívnímu rozvoji fytoplanktonu nelze zabránit. 

K. BUBÍKOVÁ (Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratisla-
va): Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní 
biotop pro vodní rostliny? V práci jsme se zaměřili na porovnání 
diverzity  vodních makrofytů  na  všech  třech  úrovních  (lokální, 
mezilokalitní,  regionální) mezi umělými  a přirozenými nádržemi 
na území Slovenska. Na  celkem 69  lokalitách  jsme  zaznamenali 
vybrané charakteristiky prostředí a všechny rostlinné druhy, které 
jsme rozdělili do čtyř skupin: všechny druhy (60 druhů), helofyty 
(27), hydrofyty  (33) a ohrožené druhy (16). Z  těchto dat  jsme vy-
počítali hodnoty diverzity a následně provedli statistické testy pro 
zjištění potenciálních rozdílů mezi typy nádrží. Lokální diverzita 
byla vyšší v přirozených nádržích pro všechny druhové skupiny, 
avšak signifikantní odlišnost jsme zaznamenali pouze pro skupinu 
helofytů. Mezilokalitní diverzita ukázala na vyšší podobnost lokalit 
v umělých nádržích a signifikantně se lišila pro všechny druhové 
skupiny. Regionální diverzita byla stejná pro skupinu hydrofytů (27 
druhů v obou typech nádrží), pro ostatní druhové skupiny byla vyšší 
v přirozených nádržích, avšak signifikantní rozdíl jsme zaznamenali 
pouze pro skupinu helofytů a všech druhů. Lze tedy konstatovat, že 
přestože je pro umělé nádrže charakteristická nižší regionální diver-

zita, lokální diverzita je srovnatelná jak pro běžné, tak i ohrožené 
druhy a umělé nádrže lze považovat za srovnatelný biotop pro vodní 
makrofyty v porovnání s přirozenými.

L. RAJCZYKOVÁ a kol. (Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Bratislava): Hodnotenie eutrofizácie povrchových vôd v SROV. 
Príspevok  je  venovaný využitiu EÚ Guidance document No.  23. 
Eutrophication Assessment  in  the  context  of  European Water 
Policies  v metodike hodnotenia  eutrofizácie povrchových vôd na 
Slovensku. Prezentuje  výsledky  takto  vykonaného hodnotenia  za 
obdobie 2012–2014.

P. PUMANN a kol. (Státní zdravotní ústav Praha): Provozní aspek-
ty monitorování sinic v přírodních vodách ke koupání. Při zvýše-
ném výskytu sinic v koupacích vodách (po dosažení prvního stupně 
podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.) by měla vzrůst četnost sledování 
sinic na jedenkrát týdně. Díky tomu se zvyšuje v červenci a srpnu 
počet stanovení sinic. Na dvou rozdílných příkladech je ukázáno, 
kdy zvyšování četnosti nepovažujeme za nutné (dominance sinic 
netvořících vodní květy, malé meziroční rozdíly) a kdy naopak ano.

D. FIDLEROVÁ (Výskumný ústav  vodného hospodárstva Brati-
slava): Hodnotenie ekologického potenciálu vodných nádrží na 
Slovensku prostredníctvom fytobentosu. Táto práca  sa  zaoberá 
využitím bentických rozsievok v hodnotení ekologického potenciálu 
vodných nádrží na Slovensku, ktoré sú klasifikované ako výrazne 
zmenené  vodné  útvary  (HMWB).  Pre  vytvorenie  hodnotiaceho 
systému ekologického potenciálu v súlade s požiadavkami Rámco-
vej smernice o vode, bolo potrebné overiť a potvrdiť bioindikačné 
vlastnosti bentických  rozsievok, vybrať najvhodnejšie hodnotiace 
indexy a vhodne nastaviť klasifikačné schémy. 

M. LEŠŤÁKOVÁ (Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratisla-
va): Aktuálna situácia vo vytváraní klasifikačných systémov pre 
hodnotenie hydromorfologicky ovplyvnených vodných útvarov 
v kategórii malých tokov na Slovensku. V období rokov 2012–2014 
došlo k vytvoreniu klasifikačných schém pre výrazne hydromorfolo-
gicky ovplyvnené toky (HMWM) v kategórii tokov s veľkou a stredne 
veľkou plochou povodia. Od roku 2015 prebieha v rámci 2. Vodného 
plánu Slovenska vývoj klasifikačných schém hodnotiacich ekolo-
gický potenciál HMWB na malých tokoch karpatského ekoregiónu, 
v rámci ktorého bolo potrebné otestovať vysoké percento kandidátov. 
Od roku 2014 sa podkladová databáza hodnôt biologických metrík 
pre štatistické spracovanie dopĺňala a aktualizovala, a preto sa mohli 
vytvoriť len predbežné klasifikačné schémy pre HMWB v kategórii 
malých tokov. Až po plánovanom ukončení testovania kandidátskych 
vodných útvarov malých tokov v priebehu roku 2018, kedy by mal 
byť jasný aj počet výrazne zmenených vodných útvarov a zároveň 
budú k dispozícii údaje z ich monitorovania, bude možné z ucelenej 
databázy vypracovať definitívne klasifikačné schémy pre jednotlivé 
typy HMWB na malých  tokoch karpatského ekoregiónu. V závis-
losti od overenia vhodnosti zvolených lokalít vyhodnotením podľa 
sfinalizovaných klasifikačných schém, sa stanovia definitívne repre-
zentatívne odberové miesta v daných výrazne zmenených vodných 
útvaroch v kategórii tokov s malou plochou povodia.

R. GERIŠ a kol. (Povodí Moravy, státní podnik): Změny v chemis-
mu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny. 
Vodárenská nádrž Opatovice je významným zdrojem pitné vody pro 
okresní město Vyškov na  Jižní Moravě  severovýchodně od Brna. 
Po  částečném snížení hladiny v  roce 2012  a po  snížení  význam-
ném v roce 2017 byly zaznamenány znatelné změny v chemismu 
i v biologii nádrže. Došlo ke zhoršení kyslíkového režimu, zvýšení 
koncentrace některých látek a hlavně k tvorbě poměrně intenzivního 
vodního květu v pozdně letním období. Zvláště nepříjemný je rozvoj 
problematického rodu Microcystis.

D. FIALA a kol. (VÚV TGM, v.v.i.,  Praha): Denní odnosy živin 
z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktu-
ry. Matematické modely kvality vody v tocích i nádržích jsou závislé 
na  věrohodnosti  vstupních dat. Tento  triviální  předpoklad platí 
jak pro odnos živin (N, P) způsobujících eutrofizaci, tak pro emise 
a transport  xenobiotik  (PPCP)  ohrožujících  kvalitu  zdrojů  pitné 
vody. Na příkladu reprezentativního výběru dvaceti obcí v povodí 
vodárenské nádrže (VN) Švihov zde předběžně ilustrujeme dopady 
variability  odtoku  odpadních  vod  a koncentrací  amoniakálního 
dusíku na sumární ukazatele vypouštěného denního znečištění (C, 
N, P). Díky statistické reprezentativnosti budou tyto proxy ukazatele 
sloužit k zevšeobecnění parametrů týkajících se xenobiotik a jejich 
reziduí, jejichž přímé analýzy jsou jinak nesmírně náročné jak po 
finanční, tak analytické stránce. Obce byly vybrány jak s ohledem na 
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velikost (15 000–60 obyvatel), tak vodohospodářskou infrastrukturou 
(volné výusti na jednotné kanalizaci nebo různé typy ČOV), ale i pří-
tomností potenciálních hotspots. Sledování obcí jsme prováděli ve 
24h periodách opakovaných třikrát během roku, abychom podchytili 
vliv rozdílných hydrologických podmínek.

J. POTUŽÁK a kol.  (Povodí Vltavy,  státní  podnik): Odbahnění 
a jeho vliv na kvalitu vody VN Jordán v Táboře. Eutrofizace 
vodních  ekosystémů,  projevující  se  zejména  od druhé poloviny 
dvacátého století, neušetřila ani vodní nádrž Jordán v Táboře. Vysoká 
míra eutrofizace, doprovázená zejména nadměrným rozvojem fyto-
planktonu, zásadním způsobem ovlivnila její vodárenské i rekreační 
využití. V letech 2011–2014 proběhlo na nádrži rozsáhlé odbahnění. 
Od roku 2015 je na nádrži realizován komplexní monitoring kvality 
vody. Z doposud získaných výsledků je zřejmé, že z pohledu koncen-
trací sloučenin fosforu, biomasy fytoplanktonu a vývoje kyslíkových 
a oxidačně- redukčních poměrů ve VN Jordán se sezoóny 2015, 2016 
a 2017 významně nelišily od situace, která byla doložena výsledky 
monitoringu v období před odbahněním. Hlavní příčinou je, že ob-
sah fosforu v přitékající vodě se výrazně nesnížil. Jedním z navrho-
vaných protieutrofizačních opatření je i vybudování srážecí stanice 
pro fosfor nad nádrží Jordán. Jednalo by se však pouze o dočasné 
řešení, a proto je nutné v povodí Košínského potoka systematicky 
realizovat  další  opatření  potřebná  k razantnímu  snížení  vstupu 
fosforu z bodových zdrojů a chovných rybníků.

Blok 6. Posterová sekce
A. FARGAŠOVÁ (Prírodovedecká  fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave): Chlór v závlahových vodách – stres pre plodiny. V prá-
ci sa sledovala fytotoxicita dezinfekčných prostriedkov pripravených 
na báze chlórnanu sodného. V testoch sa používali dva komerčné prí-
pravky, Savo a Dom Amor a 10 % roztok NaClO. Kým Savo obsahovalo 
len NaClO, Dom Amor obsahoval aj enzýmy z dážďoviek. Produkty 
na báze NaClO sa v širokej miere používajú na dezinfekciu povrchov 
a Savo sa používa aj na dezinfekciu pitnej vody. Produkty s NaClO 
sa používajú aj na redukciu baktérií, rias a patogénov v závlahových 
vodách. Ako testovaný objekt sa používali semenáčiky Sinapis alba L. 
Parametrami hodnotenými z hľadiska chronickej toxicity boli inhibícia 
produkcie čerstvej biomasy (FM) a sušiny (DM), obsah vody (WC) 
a  fotosyntetických pigmentov  (chlorofyl-a, b, karotenoidy). Všetky 
prípravky redukovali produkciu DM a FW koreňov a stimulovali tvor-
bu biomasy výhonkov. Redukcia obsahu vody sa pozorovala hlavne 
v koreňoch, pričom Dom Amor obsah vody vo výhonkoch preukazne 
neznižoval. Pre obsah vody v jednotlivých častiach rastlín sa dajú zo-
staviť nasledovné inhibičné rady: koreň: NaClO > Dom Amor > Savo, 
výhonok: NaClO > Savo > Dom Amor. Všetky prípravky zvyšovali 
obsah chlorofylu a (Chla) a celkových karotenoidov (Car). Najvyššie 
preukazné zvýšenie obsahu Chla sa potvrdilo v prítomnosti NaClO 
v koncentrácii 24 ml·l-1, kedy jeho obsah presahoval obsah v kontrole 
3,5krát. Stimulačné rady pre obsah Chla a Car sú NaClO > Savo > 
Dom Amor a Dom Amor > NaClO > Savo.

P. ČIHÁKOVÁ a kol. (VŠCHT ÚTVP Praha): Může být rezistence 
reálným problémem v případě používání biocidních přípravků 
na bázi stříbra? Nadměrné  využívání  stříbra  a jeho  sloučenin, 

zejména jako biocidního činidla, s sebou může přinášet rizika. Bak-
terie si velmi často vyvinou rezistenci na toxické látky v prostředí, 
kde se očekává spíše jejich toxické působení. Přesto, že se vyskytují 
skeptické názory na to, zda rezistence organismů vůči stříbru může 
představovat  závažný problém,  tyto  rezistentní  bakterie  byly  již 
izolovány, a to především v nemocničním prostředí. Rezistenci mi-
kroorganismů vůči stříbru je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost, 
zejména proto, že velké množství antimikrobiálních prostředků je 
právě na bázi stříbra. Existuje reálné riziko, že by si mikroorganismy 
mohly vyvinout rezistenci vůči stříbru, analogickou jako v případě 
antibiotik či některých biocidů.

G. JÍROVÁ a kol. (Státní zdravotní ústav Praha): Odpadní vody 
ze zdravotnických zařízení – toxicita pro lidské zdraví a životní 
prostředí. Zdravotnická zařízení využívají pro terapeutické účely, 
diagnostiku, výzkum a dezinfekci vysoký počet chemických slou-
čenin. Některé z nich nejsou eliminovány v čistírnách odpadních 
vod  a stanou  se  zdrojem znečištění pro  zásobování povrchovými 
a podzemními vodami, což představuje chemické a biologické rizi-
ko pro veřejné zdraví a životní prostředí. Cílem této pilotní studie 
bylo sledovat situaci v České republice pomocí vzorků odpadních 
vod  shromážděných z pražské nemocnice v 5 pracovních dnech. 
Jejich  ekotoxicita  a genotoxicita byla  zkoumána pomocí  testu na 
luminiscenčních bakteriích  (Vibrio fischeri),  testu  inhibice  růstu 
řas (Desmodesmus subspicatus), testu Allium cepa a Amesova testu. 
Výsledky testu Vibrio fischeri prokázaly hodnoty EC50 (30 min) v roz-
mezí 221–440 ml·l-1, v testu Desmodesmus subspicatus hodnoty EC50 
leží mezi 279–406 ml·l-1,  bez významných  rozdílů v jednotlivých 
pracovních dnech. Test Allium cepa  odhalil  významnou  inhibici 
růstu kořenů a zvýšený výskyt chromozomálních aberací ve všech 
vzorcích. Genotoxicita nebyla potvrzena v Amesově testu, nicméně 
nezbytná sterilizace vzorku filtrací mohla způsobit ztrátu genotoxic-
ké aktivity, neboť určité chemikálie mohou být zachyceny na filtrech. 
Jiné typy sterilizace (např. centrifugace) by měly být zkoumány za 
účelem testování. Studie bude pokračovat s optimalizací přípravy 
vzorku  (sterilizace)  a zkoumáním vzorků odpadních vod z jiných 
zařízení v různých ročních obdobích.

Důležité sdělení! Zveme Vás na 35. ročník konference Vodáren-
ská biologie 2019, který se bude konat v prostorách hotelu DAP 
v Praze-Dejvicích v únoru 2019. 

Literatura

Vodárenská biologie 2018, 6. až 7. února 2018, Praha, Česká republika, Říhová Am-
brožová Jana, Pecinová Alena (Edit.), str. 191, ISBN 978-80-88238-06-5, © Vodní 
zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim 2018.
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Projekt Mladá voda břehy mele aneb 
co se událo a co se ještě bude dít
Projekt Mladá voda břehy mele spočívá v cyklu tří večerních před-
nášek střídavě v Praze a v Brně, který vyvrcholí 1. konferencí Mladá 
voda břehy mele v Brně. Projekt vznikl ze dne na den na základě 
telefonátu Lucie (tajemnice YWP CZ) o možnosti získání finančního 
zdroje pro pořádání „nějaké“ akce. Společně s druhou tajemnicí Šár-
kou daly hlavy dohromady a napsaly přihlášku do projektu SmartUp 
od Nadace O2. „Potřebovaly jsme s projektem pomoci, a tak se k nám 
přidala mužná síla z řad YWP CZ – Filip, Luboš a Michal,“ říká Šárka. 
„Náš pětičlenný tým šlape do pedálů a dělá maximum pro to, aby se 
podařila dobrá věc,“ přidává Lucie.
Jako první v řadě se na Světový den vody 22. 3. 2018 od 18.00 ho-

din uskutečnila přednáška „Co Tě čeká v praxi vodohospodáře?“ Do 
pražského Florentina dorazilo celkem 44 účastníků. Kapacita zasedací 
místnosti společnosti Veolia, ve které se přednáškový večer konal, byla 
nejen vyčerpána, ale dokonce i přesažena. Nicméně všichni zájemci 
o přednášku se do místnosti vešli a byli pohodlně usazeni.

Jako první přednášející vystoupil Ing. Václav Hošek, technický ředi-
tel společnosti Královéhradecká provozní a.s. Jeho přednáška „Pracuj 
pro VaK a zachraň světový mír“ byla zaměřena na praktické zkušenosti 
v oborech vodního hospodářství. Dozvěděli jsme se, jak může vypadat 
cesta odspodu k vrcholu a jak se z „obyčejného“ technologa čistírny 
odpadních vod může stát technický ředitel společnosti.
Jako druhý přednášející vystoupil Ing. Jakub Kovařík z PVS a.s., zá-

stupce vedoucího správce stavby Nové vodní linky pražské ČOV. Jakub 
se s námi podělil o to,  jak vypadá jeho každodenní pracovní život, 
který je velmi dynamický. Díky třem různým Jakubovým zaměstnáním 
v průběhu let (SFŽP, SWECO, PVS) jsme se dozvěděli o průběhu stav-
by Nové vodní linky z několika úhlů pohledu. Zaznělo také několik 
informací o nastávajícím zkušebním provozu a o přípravách k jeho 
zahájení. Řeč přišla i na možnou exkurzi stavby NVL. „Jenom jeden 
den po přednášce se naší skupině začali hlásit zájemci o exkurzi, takže 
ihned začaly domluvy exkurze,“ říká s potěšením Lucie.
Závěrem přednášky proběhla zajímavá diskuse s oběma přednáše-

jícími. V rámci diskuse přednášející reagovali na dotazy účastníků, 
které mohli pokládat prostřednictvím služby sli.do. Tento systém se 
velmi dobře osvědčil. Došlo například na lehce kontroverzní otázku 
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Rozhovor: Martin Srb

ŠD: Martine, v lednu jsi byl v Japonsku. Do které 
části Japonska jsi zavítal a proč?

MS: Moje cesta mně zavedla do hlavního města 
Japonska,  tedy Tokia.  Jednalo se o pracovní cestu, 
kdy jsem byl jako zástupce CzWA součástí delegace 
MŠMT na akci 4. česko-japonské mezivládní konzul-
tace v oblasti vědeckotechnické spolupráce.

ŠD: Říkáš, že jsi jel jako zástupce CzWA a MŠMT. 
Řešili jste tedy problematiku nakládání s vodou? Jaký 
má „lid vycházejícího slunce“ přístup k problematice 
čištění odpadních vod?

MS: Konzultace byly zaměřeny na vědeckotech-
nickou spolupráci v několika oblastech, kam patřilo 
nejen  vodní hospodářství,  ale  také  třeba  jaderný 
nebo materiálový  výzkum.  Japonsko má vysokou 
hustotu zalidnění, žije zde 337 obyvatel/km2 (pro 
srovnání v ČR je to 133 obyvatel/km2). Pokud chtě-
jí Japonci žít a rozvíjet se v takto vysokém počtu lidí na několika 
ostrovech s malými přírodními zdroji a ještě s častými pohromami 
(zemětřesení,  tsunami  apod.),  tak  šetrné  využívání  přírodních 
zdrojů, včetně vody, nemůže být fráze, ale denní praxe. Japonsko 
má dokonce  speciální  zákony o  recyklaci  odpadů. Recyklovanou 
vodu využívá třeba letiště Tokyo–Narita. Zajímavé je třeba i to, že 
asi 10 % lidí využívá decentralizovaná řešení pro čištění odpadních 
vod. Domovní čistírny  jsou přísně  regulovány, aby byla zajištěna 
kvalita vyčištěné vody. 

ŠD: Co tě nejvíc zaujalo? Ať už to bylo z profesní oblasti nebo kul-
turními zvyklostmi...

MS: Překvapením bylo celé Japonsko, kde je skutečně skoro vše ji-
nak než u nás. Od maličkostí, že se zde jezdí a chodí vlevo, až po celou 
organizaci společnosti. Nejde to popsat na pár řádkách, ale Japonci 
jsou schopni pro Evropana až neuvěřitelné sebekázně – pracují větši-
nu dne, chodí vždy na čas, do práce jezdí dokonale organizovanými 
vlaky, jsou vždy perfektně oblečení ve formálním business stylu, vše 
funguje téměř dokonale. Co pro mě bylo překvapení, je asijský zvyk, 
kdy není vhodné říkat ne. Je to sice velice zdvořilé, ale pokud Vám 
partner de facto nemůže přiznat, že Vám nerozumí, vede to někdy 
k absurdním situacím.

ŠD: Stal se ti nějaký konkrétní příklad?
MS: Stal, při jedné cestě taxi nás sice taxikář ujistil, že ví, kam má jet 

a všemu rozumí, ale nakonec nás odvezl do jiného hotelu. Nakonec se 
vše vyřešilo s pravou japonskou slušností: pán nás odvezl na správné 
místo a tvrdošíjně odmítal si nechat jízdu zaplatit. 

ŠD: Stihl jsi mimo pracovní záležitosti zažít i japonskou atmosféru 
a kulturu?

MS: Cesta byla krátká, takže na kulturu nebyl čas, ale atmosféru 
Tokia jsem určitě nasát stačil. Je opět velice ovlivněná neuvěřitelným 
množstvím lidí, kteří zde žijí, a neustálým spěchem a ruchem. Mezi 
19.–20. hodinou jdou ulicemi masy lidí z úřadů směrem k vlakovým 
nádražím. Část se cestou staví v restauracích nebo suši nebo ramen 
(druh nudlí) barech. Vše probíhá celkem rychle, sedí se často jen 
na barových židličkách. Atmosféru doplňují neuvěřitelné světelné 
reklamy, kdy jsem si připadal jako ve filmu. Ve světle protikuřáckého 
zákona mě překvapilo, že v restauraci se může běžně kouřit, zatímco 
na ulici se kuřáci schovávají ve speciálních „boxech“.

ŠD: Je to dva měsíce od tvé cesty. Ovlivňují tě ještě 
dozvuky vlivů jiné kultury?

MS: Určitě. Uvědomil jsem si, že řada věcí, které 
bereme jako naše právo, nemusí být jinde samozřej-
mostí. Pro  Japonce by představa, že  jede do práce 
„jen“ 30 minut (a ještě autem), pracuje „jen“ řekněme 
9–10 hodin a pak může být v klidu s rodinou, má 
více než měsíc dovolenou, mohla vypadat jako ráj. 

ŠD: Martine, ty se od roku 2010 se profesně věnuješ 
čištění odpadních vod. Dnes jsi manažer útvaru tech-
nologie vod ve společnosti Pražské vodovody a kanali-
zace a.s. Jaká byla tvoje cesta k, doufám, vysněnému 
povolání? Vždy jsi věděl, že chceš být technologem 
čistíren odpadních vod?

MS: Že bych rád dělal něco s vodou, jsem věděl už 
na střední škole – vždycky se mi líbila příroda kolem 
vody a to, jak lidé dokázali žít vedle vody a s vodou a 
využívat její potenciál. Zároveň jsem potřeboval najít 
obor, kde budu moci využít své analytické myšlení, 

a tedy bylo mou jasnou volbou směřovat se k inženýrství. Na Ústavu 
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha jsem zůstal i na doktorát, 
který díky mému školiteli prof. Wannerovi i ostatním členům ústavu 
rozhodně nebyl promrhaným časem. Kariéru jsem pak začal v menší 
vodohospodářské  společnosti 1. SčV, a.s.,  v Příbrami. Začít v malé 
společnosti mi dodnes přijde jako skvělá volba, protože zde jsem mohl 
„přičichnout“ ke všem aspektům našeho oboru – od čištění kanalizace 
až po finanční plánování a jednání se zákazníky. Přechod do Pražských 
vodovodů a kanalizací, a.s., mi ale umožnil se v odborné oblasti posu-
nout výrazně dále. Přecei jen Ústřední čistírna odpadních vod je neuvě-
řitelné vodní dílo. Prostor pro aktivitu technologa je zde opravdu velký. 

ŠD: Čemu se věnuješ ve svém volném čase?
MS: O mimopracovní čas se musí podělit rodina a můj největší ko-

níček: dobrovolnictví pro Český červený kříž (ČČK). Na další věci už 
čas skoro nezbývá, pokud mohu, rád jezdím na chatu u Hracholuské 
přehrady (voda mně prostě provází všude). Je mi blízká krajina a lidé 
v západním pohraničí. Ještě na sebe prozradím, že jsem dlouho velmi 
rád hrál amatérské divadlo, ale to už časově skutečně nejde, takže už 
mi zbyly jen loutky na dětských oslavách apod. 

ŠD: Co pro tebe znamená činnost v Českém červeném kříži? Co tě 
motivuje?

MS: Znamená to pro mě vyplnění většiny volného času. Jako funk-
cionář mám na  starosti  spoustu administrativy,  granty, účetnictví, 
zaměstnance, jednání apod., takže to spíše připomíná práci než volný 
čas (směje se). Motivace se najde, třeba když vidím hasiče, jak sundávají 
z obličejů masky od sazí, aby si u nás dali po dlouhém zásahu kafe, když 
k nám přijdou další dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat, když pomáháme 
lidem, kteří přišli o blízké při nehodě, když rozdáváme dárky dětem 
v azylových domech, když nám dárci krve poděkují za ocenění, když 
vidím fotky z Nepálu, kde lidem pomáhají léky od nás, když senioři 
zpívají na vánoční nadílce, kterou děláme již od první republiky…

ŠD: Tomu rozumím, je to pocit, který ti peníze nikdy nemůžou dát. Ty 
ale taky aktivně působíš ve výboru Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA). 
Co je tvým motivátorem v této oblasti?

MS: Práci pro CzWA beru jako povinnost. Myslím, že jako „vodaři“ 
potřebujeme nějakou organizaci,  která  bude prosazovat  skutečně 
nezávislá a odborná stanoviska. Takovou organizací je pro mne právě 
CzWA, a proto beru jako povinnost jí pomáhat v dalším rozvoji.

genderového rozložení mezi zaměstnanci v technických oborech. Po-
zitivní je, že i ženy mají na technických pozicích v tomto oboru šanci 
jako úspěšné technoložky. Dále byla velmi diskutována otázka možné 
praxe ve  společnostech, ve kterých přednášející působí,  stejně  tak 
celkově přístup VŠ a společností v oblasti VH ke stážím a zapojování 
studentů do praxe už během studia.
„Atmosféra byla pohodová a přátelská. Po ukončení diskuse jsme se 

přesunuli do místní hospůdky na doušek piva a pokračovali ve volné 
diskusi,“ říká Filip, koordinátor první přednášky. „Cílem večera bylo 
nenucené navazování kontaktů mezi studenty a zkušenými odborníky 
z praxe,“ dodává Lucie.
„Máme z akce dobrý pocit. Přednáška za nás splnila to, co  jsme 

od ní očekávali,“ hodnotí první přednášku Filip a následně dodává: 
„Z drobných nedostatků  si bereme ponaučení pro další pořádané 
přednášky, na které se velice těšíme.“

Program projektu Mladá voda břehy mele:
22. 03. 2018  „Co Tě čeká v praxi vodohospodáře?“, Praha
19. 04. 2018  Technologie čistírenství a vodárenství trochu jinak, Brno
24. 05. 2018  Udržitelnost ve vodním hospodářství, Praha
14. 06. 2018  1. Konference Mladá voda břehy mele, Brno
Pro více informací o projektu sledujte náš facebook: http://fb.com/

MVBMcz. 
V případě  zájmu o zasílání  informací  o probíhajících  akcích  se 

prosím registrujte na e-mailu: ywp.czech@gmail.com. 

Za organizační tým Mladá voda břehy mele:
Filip Harciník  

a Šárka Doležalová
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Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel 
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková, 
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz, 
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 547/1, 619 00 Brno
+420 737 508 640 
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

Bakterie Arnošt, aneb ze života jedné nitrifikační bakterie. Minule se Arnošt přiotrávil notnou dávkou olejů a cukrů a, nebudeme si lhát, 
vypadalo to s ním velice bledě. Byl by ten svět ale opravdu nespravedlivý, kdyby se ho alespoň nepokusil zachránit technolog. Jak technolog 
mohl Arnošta vytáhnout živého z takové šlamastiky? Přišli jste na to, co technolog udělal? Možností je více, mohl například upravit nastavení 
řízení ČOV nebo upravit technologii tak, aby byla schopna krátkodobě čistit i takto zatížené odpadní vody. Také mohl nechat odčerpat většinu 
zkolabovaného aktivovaného kalu z ČOV a tzv. naočkovat ČOV novým kalem... a Arnošt měl to štěstí, že se zrovna on, jako malinká, titěrná 
bakterie zachytil u dna nádrže v místě, na které nedosáhne ani tah sání fekálního vozu, a tak zůstal ve své rodné ČOV, přežil a zotavil se. Která 
možnost je nejreálnější? Víte? Nevíte?

Šárka Doležalová

ŠD: V rámci CzWA vznikla skupina Young Water Professionals Czech 
Republic (YWP CZ), kterou ty vlastně zastupuješ na jednáních výboru. 
Co bys vzkázal mladým odborníkům v oboru? Máš pro nás dobrou 
radu? (směje se)

MS: Asi se neodvažuji nikomu radit, ale mně se určitě osvědčilo být 
trpělivý, nečekat na zázraky a vše řešit systematickou prací. Začínal 
jsem jako technolog v menší firmě, kde byla možnost nahlédnout do 
všech procesů provozování vodovodů a kanalizací. Toto určitě vidím 
jako dobrou zkušenost, kterou mohu každému doporučit. Také bych 
chtěl požádat všechny kolegy (začínající i zkušené), aby nerezignovali 
na propagaci našeho oboru u veřejnosti.

ŠD: Není toho vůbec málo, čemu se věnuješ. Jak se ti daří skloubit 
pracovní život a dobrovolné aktivity s rodinným životem?

MS: Tak není to určitě jednoduché, ale snažím se (směje se). Naštěstí 
mám chápavého zaměstnavatele  i  rodinu, ale protože  i moje žena 
pracuje pro ČČK, tak někdy to u nás vypadá víc jako v kanceláři než 
doma. Navíc máme úžasnou dceru, která nás určitě nenechá pracovat 
„přes míru“ a neustále nás zásobuje novými nápady a aktivitami.

ŠD: Takže shovívavý zaměstnavatel, trpělivá žena se stejnými koníč-
ky a energická dcera… To ti moc přeju (usmívá se). Díky za rozhovor.

Šárka Doležalová

Zveme Vás na 1. konferenci Mladá voda břehy mele 2018, která se uskuteční 14. 06. 2018 v Otevřené zahradě v Brně. Těšit se můžete 
na vystoupení mladých odborníků v oborech vodního hospodářství a zkušených matadorů, kteří akci podporují. Podrobný program je 
k dispozici na webových stránkách CzWA (www.czwa.cz) nebo na FB stránkách projektu (http://fb.com/MVBMcz).
Od dubna 2018  je  spuštěna  registrace pasivních účastníků konference,  tj.  účastníků bez příspěvku. Registrace probíhá  on-line na 
odkazu: https://goo.gl/forms/msljTPnoPqEM9DRz2
Neváhejte a registrujte se včas. Kapacita přednáškového sálu je omezena! Registrace je možná do 4. 6. 2018.
Těšíme  se  na  osobní  setkání  s  Vámi.  Za  tým  Mladá  voda  břehy  mele  YWP  CZ  Ing. Šárka Doležalová, ywp.czech@gmail.com, 
+420 732 581 929
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Sledujte časopis  
Vodní hospodářství  
na Twitteru!
Odemčené články, diskuze, 
komentáře, průběžně aktualizovaný 
seznam vodohospodářských akcí.

twitter.com/vodni_hosp

14.–18. 5. IFAT. Mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní 
vodu, odpady a recyklaci. Mnichov – Nové výstaviště.  
Info: www.expocs.cz

15. 5. Vodní díla – praxe a výhled. Seminář, 1. termín  
(29. 5.–2. termín). Praha, Konferenční centrum CITY – Pankrác. 
Info: www.asio.cz

16. 5. Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a vodní cesty 
v ČR. Konference. Praha. Info: www.bids.cz/cz/konference

17.–18. 5. Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 
2018–2019. Kurz. IES, Podolská, Praha 4 – Podolí nebo VOŠS 
a SŠS Vysoké Mýto, Komenského. Info: www.sovak.cz/seminare

22. 5. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář. 
CONGRESS & WELLNESS HOTEL PALCÁT, Tábor.  
Info: www.ekomonitor.cz/seminare

25. 5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění 
odpadních vod a jejich opětovné využívání. On-line seminář. 
Info: www.asio.cz

28.–31. 5. Pitná voda. Konference. Tábor. Info: www.wet-team.cz

30. 5. Suché období 2014 – 2017: vyhodnocení, dopady a opatření. 
Seminář. Novotného lávka 5, Praha 1. Info: http://www.cvtvhs.cz

31. 5.–1. 6. ČOV pro objekty v horách. 8. ročník diskuzního 
semináře. Hotel Serlišský mlýn - Orlické hory. Info: www.czwa.cz

6. 6. Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a retence vody. 
Konference. Novotného lávka 5, Praha 1. Info: www.bids.cz/cz/
konference

12.–14. 6. AQUA 2018. 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného 
hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, 
odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstavisko Expo 
Center Trenčín. Info: www.expocenter.sk

14. 6. Mladá voda břehy mele 2018. Konference YWP CZ. Brno. 
Info: www.czwa.cz

14.–15. 6. Rybníky 2018. Konference. Praha. Info: tereza.
davidova@fsv.cvut.cz

20.–21. 6. Kaly a odpady. Konference. Hotel Myslivna, Brno.  
Info: www.czwa.cz

20. 6. Aktuální problémy v oblasti lidských zdrojů v oboru VaK 
a jejich možná řešení. Seminář. Konferenční sále č. 319  
na Novotného lávce Praha. Info: www.sovak.cz/seminare

21.–22. 6. Hospodaření s vodou v krajině. Konference. Třeboň. 
Info: konference.brno@chmi.cz

18.–2. 9. FOR ARCH. Mezinárodní výstava. PVA EXPO PRAHA 
Letňany. Info: www.abf.cz

25. 9. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář. Hotel 
Zlatá hvězda, Litomyšl. Info: www.ekomonitor.cz/seminare

27. 9. Základy čištění odpadních vod. Kurz. VUT Brno.  
Info: bit.ly/2FGtM5W

2. 10. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář.  
Hotel Lions, Plzeň. Info: www.ekomonitor.cz/seminare

4. 10. Domovní čistírny odpadních vod. Kurz. VUT Brno.  
Info: bit.ly/2HQ3UX9

4.–5. 10. Městské vody. Konference a výstava. Velké Bílovice.  
Info: ardec.cz/mestskevody



Ztráty vody ve vodohospodářské síti se 
snížily na polovinu, detaily o každé obci 

najdou lidé v nové aplikaci MZe

Ministerstvo zemědělství spustilo na začátku května aplikaci 
k vyhledávání informací o vodovodech a kanalizacích (VAK) a ze-
jména o cenách za vodné a stočné. Cílem je poskytnout veřejnosti 
objektivní a transparentní informace o provozovatelích a vlastnících 
VaK. Dostupná data za rok 2016 ukazují, že ztráty vody se neustále 
snižují a v oboru se investuje mnohem efektivněji. 

„Poprvé se na veřejném místě shromažďují informace o vodném, 
stočném a přehledu nákladů, které se s vodohospodářskou infrastruk-
turou pojí. Každý uživatel vodovodu si může dohledat, kolik stojí kubík 
vody v jeho obci, kolik z toho je zisk, nájem, materiál a podobně. Data 
budeme každý rok aktualizovat,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.
Uživatel si v aplikaci pomocí filtrů a kritérií může dohledat kon-

krétní informace o svém provozovateli nebo vlastníkovi VaK. Hledat 
lze podle obce, katastrálního území, provozovatele, vlastníka, nebo 

je možné filtrovat výběrem porovnatelné skupiny provozovatelů či 
vlastníků.
Aplikace je rozdělena na dvě části. V první části je možné na základě 

zvolených kritérií zobrazit podrobnou strukturu ceny pro vodné v za-
dané obci či oblasti. Kromě tohoto údaje aplikace obsahuje například 
informace týkající se ztrát vody, počtu poruch, odebraných vzorků 
a srovnání ceny s průměrnou cenou v České republice. Druhá část 
aplikace zobrazuje podobné údaje o kanalizacích, zejména strukturu 
ceny za stočné. Dále je možné dohledat informace související s od-
padní vodou, počtech poruch apod. Všechny informace je opět možné 
porovnat s průměrem v České republice. 
Data ukazují, že vodohospodářská síť je v dobrém stavu. Ztrácí se 

zhruba 16 procent vody, v porovnání s obdobím před dvaceti  lety 
došlo téměř ke snížení na polovinu. Data vycházejí z údajů 95 procent 
vlastníků a provozovatelů na trhu. 
Aplikace slouží ke zpřístupnění a prezentaci vybraných údajů, které 

jsou na Ministerstvu zemědělství shromažďovány. Od dnešního dne 
je volně dostupná na stránkách MZe: https://bit.ly/2I7XS7r.

Kubálková Tereza 
Ministerstvo zemědělství ČR

Tereza.Kubalkova@mze.cz

Plastové mikroperličky budou postupně 
mizet z kosmetických přípravků –  

především kvůli vodě

Jsou to drobná okrouhlá  tělíska a vyskytují se v řadě přípravků 
k péči  o tělo  –  v zubních  pastách,  peelingových  přípravcích, 
sprchových gelech  apod.  Jejich  rozměry  jsou nepatrné  – největší 
z nich  jsou  velká  jako  zrnko  rýže,  většinou  jsou  ale  tak malá, 
že  je  sotva uvidíme.  Použijeme-li  je  při  osobní hygieně,  snadno 
se  spláchnou  a odplynou  s odpadní  vodou. Déšť  je  spláchne do 
vodních toků, pokud je nezachytí čistírna odpadních vod, dostávají 
se s vodním koloběhem dříve či později do jezer, moří a oceánů. Ale 
stejná pouť je může čekat, i když se v čistírnách zachytí. Čistírenské 
kaly se ještě na mnoha místech světa používají v zemědělství a odtud 
se tyto mikroplasty dostávají do půdy. Vyplavovány deštěm potom 
jsou opět splachovány do toků a moří. Podle odhadů zveřejněných 
ve zprávě časopisu Science se ročně do světových oceánů dostává 

asi osm milionů tun plastů. Mikroperličky tvoří sice jen velmi malý 
podíl  z tohoto množství, přesto vzbuzují pozornost, v neposlední 
řadě  proto,  že  je mohou  konzumovat  ryby  a další  živočichové 
a mohou se tak dostávat do potravního řetězce. Již v loňském roce 
proto vyšel zákaz používat mikroperličky v kosmetických výrobcích 
v USA  a na  počátku  tohoto  roku  následoval  podobný  zákaz  ve 
Velké Británii,  po němž by měl  v polovině  roku 2018 následovat 
i zákaz prodeje  kosmetických přípravků,  které  je  obsahují.  Řada 
výrobců  ovšem přistupuje  k problematice  zodpovědně  a sama, 
dobrovolně přestává  tyto mikroplasty při  výrobě používat. V ČR 
se  zatím  taková  „radikální“  právní  úprava  nechystá,  v  souladu 
s evropským nařízením REACH se jen omezuje použití některých 
druhů materiálů, ze kterých  jsou vyráběny a které se považují za 
zvlášť rizikové pro životní prostředí, např. cyklické siloxany.

Podle článku „The U.K. Has Banned Microbeads. Why?“  
DES SHOE, New York Times, 9. 1. 2018, zpracovala  

Yveta Kožíšková
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