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Do vodohospodářských staveb na severu Čech 
letos SVS vloží 1,445 miliardy korun. Finance
půjdou především na obnovu a modernizaci infra-
strukturního majetku. SVS investuje do 174 no-
vých staveb v  deseti okresech severočeského 
regionu společně se 44 stavbami přecházejícími 
z předchozího roku.  

K fi nančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno 
připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun 
určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, napří-
klad na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstruk-
ce elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpa-
dla, dmychadla a  podobně. A  navíc ještě prostředky určené na 

inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a  realizací 
všech staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Ve srovnání s  rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem 
oprav, letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v objemu
352,1 milionu Kč. 

Do vodohospodářského majetku skupiny Severočeská voda tak 
v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč, 
což představuje další nárůst oproti minulému roku. 

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, je to napří-
klad 9 000 kilometrů vodovodního a 4 000 kilometrů kanalizačního 
potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. Abychom 
mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou 
infrastrukturu, je potřeba nepolevit v našem úsilí a i nadále zodpo-
vědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy ne-
končící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

Vodohospodáři ze skupiny 
Severočeská voda letos zahájí 174 staveb

Liberecký kraj

Okres Česká Lípa 20 staveb 95,94 mil. Kč     

Okres Jablonec n. N. 11 staveb 152,81 mil. Kč

Okres Liberec 16 staveb 92,48 mil. Kč

Ústecký kraj

Okres Chomutov 15 staveb 108,73 mil. Kč

Okres Děčín 30 staveb 136,73 mil. Kč  

Okres Louny 16 staveb 113,28 mil. Kč 

Okres Litoměřice 22 staveb 289,24 mil. Kč

Okres Most 18 staveb 84,63 mil. Kč     

Okres Teplice 12 staveb 91,39 mil. Kč  

Okres Ústí n. Labem 14 staveb 126,74 mil. Kč

24 mil. Kč  
Nahradíme 4 nevyhovující 

zdroje pitné vody 

196 mil. Kč  
Modernizujeme
6 úpraven vody

99 mil. Kč  
Modernizujeme 
9 čistíren odpadních vod

53 mil. Kč  
Rekonstruujeme 
7 vodojemů

Investujeme do majetku 1,8 miliardy Kč, 
abychom k vám mohli dopravit 

51 miliard litrů vody.

www.svs.cz
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Na Nový rok…

…jsem se díval na film od Davida Attenborougha Život na naší pla-
netě. Je to rekapitulace toho, jak se během autorova dlouhého života 
(narodil se 1926) měnil svět. Mizely živočišné druhy, devastovaly 
se ekosystémy. Zkrátka ubývalo divočiny! Byla, je a bohužel i bude 
nahrazována antropokrajinou, kde je jen málo místa na rozmanitost 
a členitost. Pestrost se změnila na unifikovanost umožňující jednodu-
ché manažerské řízení, rozhodování a (krátkodobou!) maximalizaci 
zemědělské produkce. To umožnilo exponenciální výrobu spotřebního 
zboží a jeho spotřebu. Byli jsme tím fascinováni. Sám autor přiznává, 
jak byl zprvu civilizačním pokrokem opojen. Mě samotného před ně-
jakými dvaceti lety ohromila informace o tom, že jsme se tehdy stali 
největšími geotvornými činiteli. Přenášíme více materiálu než sopky, 
vody, vítr… Ale nyní se kriticky ptám: proč?

V důsledku produkce závratným tempem vzrůstalo znečištění (ne-
jde jen o skleníkové plyny). Většinu oněch emisí se v mnoha zemích 
podařilo dostat pod kontrolu. Mnozí politici, manažeři společnost 
(a obávám se, že i sami sebe) uklidňují, že nic tak ohrožujícího se 
neděje, že lidstvo dosud všechny krize překlenulo a bude pokračovat 
v… pokroku? spíše ve spotřebě, exploataci do nekonečna… Naše 
vítězství nad krajinou jsou Pyrrhovými vítězstvími. Možná příroda 
nebo Bůh (podle toho, jak to máte s vírou) nám, naší civilizaci sdělují 
ono biblické mene tekel.

Attenboroughův film se na konci snaží dávat naději: pokud změní-
me naše postupy, přístupy, pak prý můžeme šesté hromadné vymírání 
druhů (a i lidstva) odvrátit. Myslím, že autor řekl „bé“, avšak nikoliv 
to první „á“. Jsem bytostně přesvědčen, že to „á“, které umožní zvrátit 
devastační trend, spočívá v nutnosti (bezodkladné nutnosti) změnit 
své vzorce chování, ekonomické parametry, společenské priority, celé 
paradigma růstu. A až poté bude účinné ono „bé“ založené na vědě, 
technice, technologii, na racionalitě. 

Spotřebováváme-li my takové množství zdrojů, nemůžeme oče-
kávat, že obdobný luxus nebudou požadovat lidé v ostatních světa-
dílech, kam jsme modlu spotřeby zanesli. Ale pokud platí přírodní 
zákony zachování, tak to nemůže Země unést ani při použití těch 
nejmodernějších postupů. Když jsem se na film dodíval, tak jsem se 
po letech začetl znova do knihy Aldouse Huxleye: Věčná filozofie. 
Je to inspirativní (byť náročná) kniha pro ty „kteří nejsou oslepeni 
nabízeným spotřebním materialismem a neodmítají vše kromě vlády 
rozumu a pokroku…“ Doporučuji ji všem… hlavně politikům, mana-
žerům… Hlava mě nebere to, že snad všechny vlády světa přijaly skoro 
ze dne na den drakonická, svobodu omezující, hmatatelná opatření 
v souvislosti s koronovirem, který přitom ohrožuje ne lidstvo jako 
celek, ale „jen“ nějaké skupiny obyvatelstva. Že je třeba něco se zne-
čištěním dělat, přiznává většina (z)odpovědných, ale celá desetiletí 
skutek utek. Nebo, jak by řekl Hašek: musíme postupovat jen v rámci 
mírného pokroku v mezích zákona. Co se musí stát, aby státy přijaly 
opatření obdobná těm „koronovirovým“ na záchranu ne jednotlivců, 
ale civilizace?! Vlády se toho bojí, protože by ta opatření postihla 
voliče. Koronovirová omezení by měla být na měsíce. A hrozba byla 
bezprostřední, mrtví viditelní. Je asi málo z nás, kteří jsou ochotni 
(podmíněně) podporovat tvrdá klimatická opatření na generace.

Ještě k tomu Haškovi: mnozí se dívají na Švejka s despektem, ale já 
tvrdím, že v knize jsou mnohá nadčasová sdělení. V této souvislosti 
připomínám scénu: strážmistr Flanderka dělá Švejkovi osobní prohlíd-
ku a až na fajfku s paklíkem tabáku nic nenajde. Švejka se ptá: „Proč 
nic, ale vůbec nic u sebe nemáte?“ „Jelikož nic nepotřebuji!“ odvětí 
s bohorovným klidem Švejk. Chtělo by to více Švejků!

Od nového roku vstoupila do našeho života suchá novela vodního 
zákona, mění se i odpadové předpisy. Tak příště něco praktického…

Ing. Václav Stránský

G-servis Praha, s.r.o.
Třanovského 622/11,  

163 00 Praha 6 - Řepy

www.g-servis.cz

• průmyslové úpravny vod

• komunální úpravny vod

• reverzní osmózy

• ultrafiltrace

EKOSYSTEM spol. s r. o.
Třanovského 622/11,  

163 00 Praha 6 - Řepy

www.ekosystem.cz

• průmyslové čístírny  
odpadních vod

• komunální čistírny 
odpadních vod

• dekontaminační jednotky
• plastová výroba
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Odstranění nerozpuštěných 
látek a vybraných 
polutantů ze srážkových 
vod
Jana Čejková, Anna Kólová, Jiří Kučera, Miroslav Váňa, 
Marek Holba, Pavel Polášek

Abstrakt
Článek uvádí poznatky získané z řešení výzkumného projektu 
Technologie separace specifických polutantů ze srážkových vod 
(TH03030223), který se zabývá čištěním srážkových vod z komuni-
kací zatížených nerozpuštěnými látkami, polycyklickými aroma-
tickými uhlovodíky i těžkými kovy. Cílem projektu bylo vyvinout 
účinnou technologii, která by tyto polutanty ze srážkových vod 
separovala.

Provedením série měření míry znečištění těchto vod v závislosti 
na době trvání odtoku bylo prokázáno, že nejvíce je voda zatížena 
znečišťujícími látkami na počátku smyvu. Řešení vycházelo z před-
pokladu, že rozhodující část specifických polutantů je vázána na 
pevné částice (NL), což se v rámci řešení projektu zdařilo prokázat. 

V modelovém a následně poloprovozním měřítku bylo testová-
no separační zařízení, které prokázalo svoji účinnost při záchytu 
nerozpuštěných látek. Zařízení bylo testováno při třech různých 
průtocích (0,5 l/s, 1,0 l/s a 1,5 l/s). Účinnost odstraňování nerozpuš-
těných látek se pohybovala od 50 do 86 % v závislosti na průtoku 
a testované frakci.

Odstranění nerozpuštěných látek ze srážkových vod na separátoru 
tak přispěje i ke snížení zátěže povrchových nebo podzemních vod 
polycyklickými aromatickými uhlovodíky.

Klíčová slova
srážkové smyvy – nerozpuštěné látky – polycyklické aromatické uhlo-
vodíky – separace polutantů – srážkový odtok – těžké kovy

Úvod 
Z literatury je známo, že srážkové smyvy ze zpevněných, silničních 
ploch jsou významným potenciálním zdrojem kontaminace vod [1]. 
Různé částice, včetně znečišťujících látek, usazených na městských 
površích,  jsou  během  srážky  vsakovány  a také  odplavovány  do 
kanalizace a recipientu  [2]. Složení  znečišťujících  látek ve  srážko-
vých smyvech z ploch se liší dle účelu a intenzity využití konkrétní 
splachované plochy. Množství znečišťujících látek ve smyvu je dáno 
intenzitou srážky [3] i počtem předchozích dní beze srážek, kdy se 
znečištění na ploše kumuluje. Nejvíce zatížena je voda na počátku 
smyvu. S dobou  trvání  srážky koncentrace nerozpuštěných  látek 
významně klesá, přičemž koncentrace velkých částic klesá rychleji 
než celkový počet částic [4].
Vody odtékající při srážkách ze zpevněných ploch (dálnice, silnice, 

parkoviště) jsou zatíženy nejen nerozpuštěnými látkami (NL), ale též 
polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) i těžkými kovy (As, 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn). Tyto látky se hromadí na povrchu vozovky 
v důsledku jejího pravidelného používání [1]. Konkrétním zdrojem 
zvýšených koncentrací těžkých kovů (především zinku a mědi) a PAU 
jsou otěry částí jedoucích vozidel, jako jsou pneumatiky, brzdy ane-
bo úkapy pohonných hmot  a olejů. PAU vykazují  vysokou afinitu 
k pevnému povrchu, která se zvyšuje s počtem benzenových jader 
v molekule. Vyskytují se hlavně ve formě adsorbované na částicích [5]. 
V  literatuře bylo popsáno mnoho  fyzikálně-chemických procesů 

vhodných ke snížení PAU a těžkých kovů ze srážkových vod [6], např. 
sedimentace, filtrace [7] nebo koagulace kombinovaná s flokulací [3]. 
Výběr použité technologie pro konkrétní aplikaci závisí na investič-
ních nákladech, míře zatížení (znečištění) dané plochy, požadované 
kvalitě vyčištěné vody, popřípadě možnosti dalšího využití předčiš-
těné srážkové vody [7]. 
Výzkumný projekt  s názvem Technologie  separace  specifických 

polutantů ze srážkových vod (TH03030223) se právě odstraňováním 
znečištění ze srážkových vod odtékajících ze zpevněných ploch (silni-

ce, dálnice, parkoviště) zabývá. Cílem projektu je vyvinout separační 
zařízení, které bude odstraňovat především nerozpuštěné látky a na 
ně navázané znečištění, zejména PAU a těžké kovy, a ve kterém bude 
probíhat předčištění srážkových vod před jejich vsakováním do pod-
zemních vod, vypouštěním do vod povrchových, případně před jejich 
dalším možným využitím [8].

Metodika řešení
V průběhu řešení projektu byly nejdříve zjišťovány koncentrace vy-
braných polutantů v simulovaných srážkových smyvech z několika 
vybraných reálných lokalit (parkoviště), na kterých lze předpokládat 
vyšší koncentrace PAU a těžkých kovů. V další fázi řešení projektu byla 
vyvinuta  technologie  separačního zařízení,  které bylo odzkoušeno 
v modelovém měřítku, a na základě zjištěných výsledků byl vyvinut 
prototyp zařízení.

Metodika terénního testování přítomnosti 
znečišťujících látek
Na začátku řešení projektu bylo analyzováno znečištění srážkových 
smyvů na vybraných  lokalitách provedením simulované  srážkové 
činnosti. 
Smyvy byly provedeny na třech vybraných reálných lokalitách:

•  LOKALITA A: prostor v blízkosti čerpací stanice PHM,
• LOKALITA B: plocha, kde se otáčejí nákladní automobily,
•  LOKALITA C: plocha, na níž pravidelně parkují nákladní vozidla.
Na všech lokalitách byla jasně vymezená zpevněná plocha, ze které 

srážkové vody odtékají do jedné uliční vpusti, která byla současně 
odběrným místem, viz obr. 1. Pro zajištění reálných hodnot byl stano-
ven odběr vzorků vždy po období minimálně jednoho až dvou týdnů 
beze srážek. Aby byl zajištěn odběr vzorků ihned po začátku smyvu 
plochy, přistoupili jsme k provedení odběrů vzorků při simulované 
srážce. K tomu byla využita pitná voda z hydrantu. Zkoumaná plocha 
byla postřikována  tak,  aby bylo  rovnoměrně zkrápěno celé území, 
z něhož voda odtéká do vpusti. Vždy byly odebrány dvě sady vzorků. 
První ihned po simulovaném začátku srážky, kdy dochází k hlavnímu 
smyvu zkoumané plochy společně s největším znečištěním. Druhá 
sada vzorků byla vždy odebrána po pěti minutách.
Abychom mohli  stanovit  závislost NL a specifického znečištění 

(PAU, těžké kovy), byl vždy odebrán jeden vzorek (dále jen nefiltro-
vaný vzorek) pro stanovení všech sledovaných ukazatelů znečištění 
a druhý, který byl následně v  laboratoři přefiltrován přes skleněné 
filtry  (filtry  z  borosilikátových  skelných  vláken  se  zachycovací 
schopností 0,7 µm, o průměru 50 mm). Následně byly na těchto la-
boratorně upravených vzorcích (dále jen filtrovaný vzorek) stanoveny 
stejné ukazatele jako v nefiltrovaném vzorku. Srovnání obou vzorků 
umožnilo zhodnotit, jaký podíl PAU a těžkých kovů je adsorbován na 
nerozpuštěných látkách ve vodě a jaký podíl je rozpuštěný. Zároveň 
bylo filtrací stanoveno množství nerozpuštěných látek. 

Laboratorní testování separačního zařízení
V další fázi projektu byl k odstraňování NL vyvinut model separačního 
zařízení, který byl testován v laboratorních podmínkách. Při návrhu 
a optimalizaci zařízení bylo využito hydrodynamického matematické-
ho modelování. Zařízení bylo navrženo tak, aby byl co nejlépe využit 
celý  jeho objem a nedocházelo ke zkratovitému proudění.  Jedním 

Obr. 1. Odběrové místo
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z parametrů při návrhu konstrukce za účelem nejúčinnější sedimen-
tace byla délka trajektorie a její čas. Na základě výsledků testů došlo 
k potřebným optimalizacím modelu separačního zařízení a následné 
konstrukci prototypu separačního zařízení. 
V laboratorních podmínkách byla na modelu separačního zařízení 

(obr. 2) zkoušena separace NL (obr. 3) v závislosti na velikosti frakce 
a průtoku. Během testu byl do přítoku zařízení kontinuálně dávkován 
modelový písek, který simuloval nerozpuštěné látky spláchnuté z po-
vrchu komunikace během srážkové činnosti. Pro test byly vybrány 
tři frakce – hrubá (0,181–1 mm), střední (0,091–0,180 mm) a jemná 
(<0,090 mm), které byly testovány vždy za třech průtoků – 0,5 l/s, 
1,0 l/s a 1,5 l/s. Test probíhal 15 minut a modelový písek byl dávkován 
první tři minuty ve vyšším množství (15× více) než v pozdější etapě 
testu,  což  simulovalo  situaci,  že v první  etapě  srážky  se  spláchne 
větší množství NL. Množství modelového písku se zvyšovalo úměrně 
zvyšující se rychlosti proudění vody k zachování stejného zatížení NL 
na množství vody. Mezi jednotlivými testy byla nastavena prodleva 
alespoň 48 hodin, aby došlo k sedimentaci NL, které by byly ve vznosu 
a které by mohly ovlivňovat následující test. Zařízení bylo po celou 
dobu  série  testů napuštěno  a neodkalovalo  se  (simulace  reálného 
provozu, kdy je zařízení umístěno na lokalitě na delší období).
Prototyp separačního zařízení (obr. 4) byl navržen tak, aby separace 

nerozpuštěných látek probíhala gravitační silou a využitím odstředivé 
síly vyvolané spirálovým prouděním v zařízení. Nerozpuštěné látky 
se usazují na dně separátoru, pod perforovaným falešným dnem, aby 
nedošlo k opětovnému vznosu částic, viz obr. 5. V průběhu labora-
torního testování došlo k přidání filtru z PUR pěny do středového 
válce před odtok ze zařízení, pro zachycení látek, u kterých nedošlo 
k sedimentaci.

Výsledky terénního testování
V tab. 1 jsou uvedeny výsledky terénního testování jedné z vybraných 
lokalit a vazby mezi výskytem PAU a těžkých kovů ve filtrovaných 

a nefiltrovaných vzorcích. Jak je patrné, tak při simulaci srážkových 
smyvů vybraných ploch se PAU a těžké kovy dominantně vyskytují ve 
vzorcích s nerozpuštěnými látkami a nejvíce těchto látek je smyto na 
začátku trvání srážkové činnosti. Pomocí nepárového t-testu (tab. 2) 
byla testována významnost vázání PAU na pevné částice (NL). Hy-
potéza byla testována na výsledcích splachů pro hodnoty ze začátku 
simulace srážky (1. minuta) a z hodnot po 5 minutách trvání splachu. 
Jelikož jsou obě hodnoty p menší než zvolená hladina významnosti, 
je prokázán statisticky významný rozdíl mezi PAU vázanými na pev-
ných částicích a mezi PAU ve filtrovaných vzorcích na začátku i po 

5 minutách  trvání  splachu. Významně více 
PAU je vázáno na nerozpuštěné látky. Jejich 
obsah byl tedy vyšší v nefiltrovaných vzorcích 
[8]. Dosažené výsledky se shodují s poznatky 
Blondeel a kol.  [9], který uvádí, že až 98 % 
PAU byly přítomny v nefiltrovaných vzorcích 
(pro filtraci použit filtr  0,45 µm). Ve filtro-
vaných vzorcích je přítomen jen minimální 
podíl  těžkých kovů (méně než 3 %). Djukić 
a kol. [2] uvádí, že mezi celkovým obsahem 
těžkých kovů  a celkovými nerozpuštěnými 
látkami je silná korelace.

Obr. 2. Detail modelu separačního zařízení Obr. 3. Test při dávkování písku frakce 0,180-0,091 mm a průtoku 
1,5 l/s – laboratorní stanovení NL. Krajní vzorky jsou použitá pitná 
voda. Ostatní vzorky jsou seřazeny dle průběhu testu zleva doprava

Obr. 4. Detail prototypu separač-
ního zařízení

Obr. 5. Vizualizace prototypu 
separačního zařízení

Nefiltrované vs. filtrované vzorky; alfa =0,05

 
průměr nefiltrované 

vzorky (µg/l)
průměr filtrované vzorky 

(µg/l)
p

Sm. odch. nefiltrované 
vzorky

Sm. odch. filtrované 
vzorky

1. minuta 0,508 0,045 0,000007 0,852 0,121

5. minuta 0,073 0,009 0,000012 0,121 0,014

Tab. 2. T-test

Tab. 1. Výsledky měření na jedné z vybraných lokalit

Ukazatel jednotka

1. série 2. série

1. minuta 5. minuta 1. minuta 5. minuta

N F N F N F N F

Nerozpuštěné látky mg/l 1400 – 260 – 1000 – 150 –

∑ Kovy µg/l 570 – 352 – 1952 302 336 123

∑ PAU µg/l 2,387 0,16 0,716 0,122 13 0,154 1,033 0,055

Pozn.: ∑ Kovy zahrnuje As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn
∑ PAU zahrnuje naftalen, acenaften, fluoren, fenanthren, antracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthra-
cen, chrysen, benzo(b)fluranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,h)
anthracen a indeno-(1,2,3,c,d)pyren
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Dle výsledků simulace smyvů třech ploch parkovišť s každodenním 
provozem ze všech námi stanovovaných PAU ve srážkových smyvech 
se v nejvyšších koncentracích objevují fluoranthen, fenanthren a py-
ren (v řádech desetin až jednotek µg/l), viz obr. 6. Ze sledovaných těž-
kých kovů je nejvíce zastoupena Cu, Pb a Zn (obr. 7). 

Výsledky laboratorního testování separačního 
zařízení
Výsledky testování modelového zařízení se třemi vybranými frakcemi 
a za všech tří průtoků jsou uvedeny na obr. 8. Nejvíce problematická 
se jeví jemná frakce <0,090 mm, která se v největší míře dostávala 
do odtoku. Přitom bylo potvrzeno, že jemnější frakce pevných částic 
obsahují vyšší koncentrace těžkých kovů [2]. Se zvyšujícím se průto-
kem dochází k vyššímu vyplavování dávkovaných částic do odtoku. 
Testováním modelu  separačního  zařízení  byly  odhaleny nedo-

statky  a postupnou  optimalizací  konstrukce modelu  (přidáním 
filtru z PUR pěny před odtok) vznikl konečný prototyp zařízení. Na 
obr. 9 je uvedeno porovnání výsledků účinnosti separace u mode-
lu  a prototypu během 15minutového  testu pro nejjemnější  frakci 
(<0,090 mm), která se již dříve ukázala jako nejvíce problematická 
(zhoršená sedimentace). V grafu (obr. 10) je uvedena procentuální 
účinnost zachycení  jemné  frakce  (<0,090 mm) v modelu  i proto-
typu během tří průtoků. Účinnost separace je negativně ovlivněna 
zvyšujícím se průtokem. 

Závěr 
Zvolené  řešení  vycházelo  z předpokladu,  že  významná  část PAU 
a těžkých kovů  je  sorbována na pevných částicích a že odstranění 
nerozpuštěných látek je tak významným nástrojem k omezení vstupu 
PAU do vodního prostředí. Při simulaci srážkových smyvů vybraných 
ploch bylo potvrzeno, že PAU a těžké kovy se dominantně vyskytují 
ve vzorcích  s nerozpuštěnými  látkami a že nejvíce  těchto  látek  je 

Obr. 6. Obsah PAU vyskytující se v 1. minutě smyvu v největším 
množství na zkoumaných lokalitách (v nefiltrovaných vzorcích)

Obr. 7. Obsah těžkých kovů vyskytující se v 1. minutě smyvu 
v největším množství na zkoumaných lokalitách (v nefiltrovaných 
vzorcích)

Obr. 8. Separace modelového písku (NL) o třech vybraných frakcích 
při třech průtocích na modelu separačního zařízení

Obr. 9. Porovnání sedimentace jemné frakce modelového písku 
(<0,090 mm) při třech průtocích v modelu a prototypu separačního 
zařízení

Obr. 10. Procentuální vyjádření účinnosti separace jemné frakce 
modelového písku (<0,090 mm) při třech průtocích v modelu a pro-
totypu separačního zařízení

smyto na začátku trvání srážkové činnosti. Naše zjištění je v souladu 
s výsledky výše citovaných zahraničních studií. Vyvinuté separační 
zařízení bylo odzkoušeno v modelovém měřítku, do konce roku 2020 
probíhalo testování v terénních podmínkách na několika lokalitách, 
které  představují  především parkoviště  a plochy  s  každodenním 
využíváním vozidly silniční dopravy. Zjištěné závěry poslouží i jako 
podklad pro následné komerční uplatnění separačního zařízení.

Poděkování: Článek vznikl v rámci řešení projektu Technologie 
separace specifických polutantů ze srážkových vod (TH03030223) 
podpořeného TAČR.
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Separation of suspended solids and specific pollutants from 
stormwater (Cejkova, J.; Kolova, A.; Kucera, J.; Holba, M.; 
Polasek, P.)

Abstract
The article summarizes the knowledge obtained from the project 
Technology of separation of specific pollutants from stormwater 
(TH03030223), which solves the treatment of rainwater from 
roads polluted by undissolved substances, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, and heavy metals. The aim of the project was to 
develop an efficient technology that would be able to separate these 
pollutants from rainwater. By undergoing a series of measurements 
it was found that the pollution degree of runoff water depends on 
the runoff duration, and water gets most polluted at the beginning 
of a rain episode. The project was based on the assumption that a 
decisive part of specific pollutants is bound onto suspended solids. 
The conclusions confirmed the assumption. The separation device 
(tested in the laboratory and then in pilot plant scale) proved its 
efficiency in suspended solids capture. The device was tested at 
three different flow rates – 0.5 l/s, 1.0 l/s, and 1.5 l/s. The suspend-
ed solids removal efficiency ranged between 50-86 %, depending 
on the flow rate and the fraction tested. Therefore, the removal of 
suspended solids from rainwater on the separator contributes to 
the reduction of surface and groundwater pollution by polycyclic 
aromatic hydrocarbons.

Keywords
rainwater and stormwater run-off – suspended solids – polycyclic 
aromatic hydrocarbons – separation of pollutants – heavy metals
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1,2,4-triazol: (Ne)známý 
relevantní metabolit ve 
vodách?
Taťána Halešová, Marta Václavíková, Daniela Tomešová, 
Tomáš Erban

Abstrakt
Látka 1,2,4-triazol představuje méně známý, přitom ale důležitý 
relevantní metabolit hned několika výchozích účinných látek ze 
skupiny triazolových pesticidů. I když se strukturně jedná o malou 
molekulu, neznamená to, že se automaticky jedná i o malý či za-
nedbatelný problém pro environmentální prostředí. Jako u všech 
pesticidů má použití i těch triazolových svá pro a proti. Čím více se 
dnes tyto pesticidy používají v zemědělské praxi pro ošetření plodin, 
tím více naše prostředí (nevědomky) tímto metabolitem zatěžujeme. 
Doposud se o 1,2,4-triazolu moc nemluví, a i když se jedná o látku ze 
seznamu nebezpečných látek, rutinní kontroly a analýzy stále nejsou 
systematicky požadovány. Důvodem může být jeho problematické 
stanovení a s tím související prozatímní nedostatek relevantních 
a vypovídajících dat z monitorizačních studií. Projektové centrum 
ALS Czech Republic se v oblasti pesticidů angažuje dlouhodobě, 
a tak díky aktuálně řešeným projektům TAČR [TH03030118, 
TH03030178], i přesné a citlivé metodice, systematicky získává 
informace o tomto „malém-velkém“ metabolitu.

Klíčová slova 
1,2,4-triazol – relevantní metabolit – zdroje pitných vod – pesticidy 
– xenobiotika – LC-MS

Úvod

S lehkou nadsázkou se dá konstatovat, že osud pesticidů v moderním 
zemědělství je prakticky nikdy nekončící koloběh: vývoj preparátů, 
testování nových účinných látek, tlak na jejich rychlou biodegradabi-
litu, studium degradačních produktů a jejich akumulace v životním 
prostředí, atd. Toto vše představuje nikdy nekončící a stále se opaku-
jící otázky v oblasti vývoje, aplikace a kontroly pesticidů v životním 
prostředí, potravinářských surovinách a produktech.
Na  jednu stranu  jsou postřiky plodin pro udržení celosvětového 

zásobování bezpodmínečné, na druhou stranu je jejich aplikace často 
nadbytečná. Škodlivý vliv pesticidů na celý biosystém je  již dobře 
znám a popsán. Naštěstí díky kontinuálnímu monitoringu, vědeckým 
datům, kontrolním analýzám a postupnému vývoji nových účinných 
látek se negativní vliv pesticidů na biodiverzitu postupně snižuje. Je 
známo, že v posledních letech se rychle zvyšuje tendence k vývoji 
a používání nových účinných pesticidních látek, které jsou v rámci 
životního prostředí snáze biodegradabilní. Problém ovšem zůstává 
s  identifikací metabolitů  těchto  látek,  odhadem  jejich  schopnosti 
bioakumulace  a toxicity,  a následnému vývoji  analytických metod 
pro rutinní kontrolu jejich výskytu. 
Triazolové pesticidy představují jednu z největších a nejdůležitěj-

ších skupin dnes používaných pesticidů. Jedná se o systémové fun-
gicidy, které se využívají ke kontrole a ošetření různých plísňových 
chorob. K hlavním zástupcům této skupiny pesticidů patří tebukona-
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Obr. 1. Degradace triazolových pesticidů a struktura 1,2,4-triazolu

Tab. 1. Míra konverze triazolových pesticidů na relevantní metabolit 1,2,4-triazol v půdě [2]

Účinná látka CAS číslo Max.  
konverze (%) 1,2,4-triazol v půdě

Bitertanol 55179-31-2 44 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ 

Propiconazole 60207-90-1 43 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ 

Penconazole 66246-88-6 39 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ 

Ipconazole 125225-28-7 24 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ

Difenoconazole 119446-68-3 23 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ 

Triadimenol 55219-65-3 21 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ 

Fluquinconazole 136426-54-5 19 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ

Cyproconazole 94361-06-5 17 hlavní metabolit, NE-RELEVANTNÍ

Fenbuconazole 114369-43-6 12 hlavní metabolit, RELEVANTNÍ 

Metconazole 125116-23-6 9 vedlejší metabolit, RELEVANTNÍ 

Tebuconazole * 107534-96-3 9 vedlejší metabolit, RELEVANTNÍ

zol, epoxikonazol, cyprokonazol, difenoconazol, paclobutrazol a pro-
piconazol. Fungicidní přípravky na jejich bázi se aplikují na široké 
spektrum plodin, jako je ovoce, zelenina, semena, oříšky a cereálie 
[1]. Roční spotřeba pesticidů na triazolové bázi v České republice je 
meziročně vysoká. 
Strukturně se v případě triazolových pesticidů jedná o látky, které 

obsahují heterocykl 1,2,4-triazol (viz obr. 1). Všechny pesticidy této 
skupiny jsou biodegradabilní, poločas rozpadu ovšem závisí na mís-
tě – matrici, ve kterém probíhá. Faktor poločasu rozpadu (DT50) se 
v případě triazolů významně liší a může dosahovat hodnot 150 až 400 
dní [2]. Triazoly obecně podléhají různé metabolické cestě, pokud se 
vyskytují v rostlinách, a zase jiné metabolické dráze v půdě, kde jsou 
degradovány mikroorganismy. V závislosti na typu této metabolické 
cesty mohou vzniknout  a doposud byly  definovány  čtyři  hlavní 
metabolity  triazolových  látek.  Jedná  se o diskutovaný 1,2,4-triazol 
(hlavní metabolit  v půdě), dále pak 1,2,4-triazol  alanin,  kyselinu 
1,2,4-triazol octovou a kyselinu 1,2,4-triazol mléčnou. Všechny tyto 
uvedené metabolity triazolových pesticidů se v cizojazyčné odborné 
literatuře souhrnně označují  jako „Triazole Derivative Metabolites“ 
(TDMs) [3, 4]. Míra konverze triazolových pesticidů na 1,2,4-triaziol 
v půdním prostředí je shrnuta v tab. 1. 
1,2,4,-triazol  je  v  životním prostředí  relativně  stabilní  a může 

být  tedy  snadno detekován  v  plodinách,  potravinách,  orgánech 
zvířatech, vodě i v půdě. 1,2,4-triazol představuje ve vodách látku 
velmi perzistentní. Jeho DT50 ve vodě je více než 300 dní [2], a to 
zejména ve vodě podzemní, kde  se  rychlost degradace  ještě zpo-
maluje vzhledem k okolním podmínkám, jako jsou nízká a stabilní 
teplota, nepřítomnost UV záření, nedostatek kyslíku a méně aktiv-
ních mikroorganismů. Naopak v půdách se dá považovat za látku 
neperzistentní, jeho hodnota DT50 byla stanovena na 10 dní a DT90 
na 31 dní [2].
Neméně důležitá je také otázka vzniku a výskytu tzv. relevantních 

metabolitů. Definice uvádí, že: „Metabolit se považuje za významný 
(v anglickém znění Nařízení je použit termín „relevantní“), existuje-
-li důvod předpokládat, že jeho přirozené vlastnosti jsou srovnatelné 
s vlastnostmi mateřské látky, pokud jde o účinek na biologický cíl, 
nebo že představuje pro organismy vyšší riziko než mateřská látka 
nebo riziko srovnatelné anebo že má určité toxikologické vlastnosti, 
jež jsou považovány za nepřijatelné. Takový metabolit je významný 
pro rozhodnutí o celkovém schválení nebo pro stanovení opatření ke 
snížení rizika.“ [5]
1,2,4-triazol byl posouzen jako toxikologicky relevantní metabolit 

a měl by tak být zařazen na seznam sledovaných pesticidních látek 
monitorovaných v rámci posuzování kvality pitných vod vyhláška 
č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 
a rozsah kontroly pitné vody, v níž je uvedeno, že se mají sledovat 
pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, a to včetně 
jejich relevantních metabolitů. Pro relevantní metabolit platí hygie-
nický limit 0,1 µg/l. 
Analýza „mateřských“ triazolových pesticidů je díky možnostem 

dnešní moderní instrumentace relativně snadná, běžně jsou součástí 
multireziduálních analýz pesticidů ve složkách životního prostředí 
nebo v potravinách [6]. Na základě zahraničních publikací (i když jich 
není mnoho) je známo, že 1,2,4-triazol patří k běžným kontaminantům 
vod i půd, a bývá detekován na nezanedbatelných hladinách [1, 7]. 
V Čechách zatím žádné nařízení ani systematický přístup k analýze 
1,2,4-triazolu neexistuje, i když je na seznamu účinných látek a jejich 
relevantních metabolitů  (ÚKZUZ) uveden 
jako relevantní metabolit tebuconazolu.

Metodika stanovení
1,2,4-triazol  je dnes v laboratořích ALS sta-
novován  akreditovanou  single-reziduální 
UHPLC-MS/MS metodou s přímým nástřikem 
vzorku. Metoda  je  akreditována pro pitné, 
povrchové a podzemní vody. Analytický stan-
dard 1,2,4-triazolu i jeho isotopově značený 
analog (ISTD) jsou zakoupeny od firmy Merck 
(Německo). Separace  analytu  je prováděna 
na C18 UPLC analytické koloně vhodné ke 
stanovení polárních  látek, na kapalinovém 
chromatografu UHPLC. Mobilní  fáze  je  slo-
žená z HCOOH  (A)  a methanolu  (B),  eluce 
analytu na chromatografické koloně probíhá 

gradientově. Detekce 1,2,4-triazolu probíhá pomocí hmotnostního 
spektrometru Triple Quadrupole MS System (Agilent Technologies, 
USA). Kvantifikace analytu probíhá metodou isotopově značeného 
vnitřního standardu (1,2,4-triazol-13C2). Linearita metody je zajištěna 
v rozmezí 0,01 – 10 µg/l, LOD metody je 0,01 µg/l, a po korekci na 
vnitřní standard je dosahováno výtěžností analytu nad 85 %. Metoda 
je robustní a opakovatelná (RSD ≤ 12%).

Výsledky a diskuse
Laboratoře ALS Czech Republic v Praze  se  analýze 1,2,4-triazolu 
věnují od roku 2018, kdy se Projektové středisko ALS stalo součástí 
řešitelských týmů národních projektů TAČR a NAZV [TH03030118, 
TH03030178, QK1910282]. V  rámci  výsledků projektů  se  zájem 
o 1,2,4-triazol objevil jako reakce na častý výskyt relativně vysokých 
kontaminací metabolitů  chloracetanilidových pesticidů ESA/OA 
ve vzorcích podzemních vod. Otázka zamoření životního prostředí 
metabolity ESA/OA dnes není nijak nová, a v současné době se spíše 
hledá způsob, jak tyto látky z životního prostředí odstranit. Plodiny 
s aplikací chloracetanilidových pesticidů jsou tak částečně nahrazová-
ny plodinami s aplikací široké skupiny triazolových pesticidů, jejichž 
hlavním degradačním produktem je právě 1,2,4-triazol. Zahraniční 
studie řeší především analytické stanovení této malé polární  látky, 
ale komplexní monitoringové studie výskytu 1,2,4-triazolu v život-
ním prostředí zatím publikovány nejsou. 
V rámci projektových vzorků se tedy pozornost zaměřila na pod-

zemní a povrchové vody. 1,2,4-triazol byl primárně stanovován pouze 
v těchto projektových vzorcích, ovšem po tom, co byla LC-MS metoda 
akreditována a je komerčně nabízena klientům, můžeme postupně 
sledovat  i výskyt 1,2,4-triazolu v komerčních vzorcích vod. V roce 
2019 bylo provedeno nad 500 analýz vzorků pitných, podzemních 
a povrchových vod z Česka a ze Slovenska, které byly testovány jak 
na přítomnost mateřských triazolových pesticidů, tak jejich metabolitu 
1,2,4-triazolu. 
Výsledky analýz 1,2,4-triazolu ve vzorcích vod jsou uvedeny v tab.2 

a graficky na obr. 2 a 3. V tab. 3 je uvedeno shrnutí paralelních konta-
minací triazolových pesticidů a 1,2,4-triazolu ve vzorcích vod. 
Ze získaných dat je zřejmé, že 1,2,4-triazol byl detekován ve všech 

typech testovaných vod. Z 224 testovaných vzorků pitných vod byla 
pozitivní  kontaminace 1,2,4-triazolem  stanovena pouze  ve  14 % 
vzorků o průměrné koncentraci 0,02 µg/l. Ani  jeden z  testovaných 
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Obr. 4. Příklad výskytu mateřských triazolových pesticidů a 1,2,4-triazolu ve vzorcích pod-
zemních vod

vzorků nepřesáhl legislativně stanovený limit 
0,1 µg/l (maximální detekovaná koncentrace 
byla 0,08 µg/l). 
Dle předpokladu byly nejčastěji kontami-

novány povrchové vody, i když nejvyšší prů-
měrné i maximální koncentrace 1,2,4-triazolu 
byly zaznamenány ve vodách podzemních. 
Tento výsledek je rovněž v souladu s předpo-
kládaným procesem „vzniku“ 1,2,4-triazolu 
v podmínkách půdního rozkladu mateřských 
triazolových pesticidů. Bohužel, u podzem-
ních vod byl 1,2,4-triazol detekován přibližně 
v  polovině  testovaných  vzorků,  průměrná 
koncentrace  se pohybovala kolem 0,25 µg/l 
a až třetina z testovaných vzorků obsahovala 
1,2,4-triazol ve vyšším množství, než je dopo-
ručovaná legislativní hodnota 0,1 µg/l (obr. 2). 
V případě povrchových vod byl 1,2,4-tri-

azol stanoven ve většině z  testovaných 100 
vzorků,  pozitivně  bylo  kontaminováno  88 
z nich. Průměrné nálezy i maximální stano-
vené koncentrace  ovšem byly  ve  srovnání 
s podzemními vodami nižší (viz tab. 2 a obr. 
3). Na druhou stranu více než polovina vzor-
ků obsahovala více než 0,1 µg/l sledovaného 
metabolitu (i když na tyto vzorky se legisla-
tivní limit nevztahuje). 
Zajímavá byla analýza výsledků porovnání 

kontaminace  vod mateřskými  triazolovými 
pesticidy a 1,2,4-triazolem, které jsou uvede-
ny v tab. 3. V žádném z testovaných vzorků 
nenastala  situace,  že  by  byly  detekovány 
mateřské triazolové pesticidy a nebyl v nich 
zároveň nalezen  i 1,2,4-triazol  (viz obr. 4). 
Tento  fakt  jen potvrzuje,  že  se bezpochyby 
jedná o relevantní metabolit. Z výsledků tedy 
jasně vyplývá,  že  analýza pouze účinných 
látek může vést k  falešné zprávě o bezpro-
blémovém hospodaření  s pesticidy  v dané 
lokalitě. Sledování metabolitů má větší  vy-
povídající hodnotu  z hlediska kontaminace 
životního prostředí  rezidui pesticidů, neboť 
jejich detekce není sezonně závislá. Vzhledem 
ke  stabilitě  1,2,4-triazolu  a množství  pozi-
tivně detekovaných vzorků  se dá usuzovat 
na postupně vznikající problém se zvyšující 
se  „zamořeností“  životního prostředí  tímto 
relevantním metabolitem.  Pro  komplexní 
posouzení  teoretického nárůstu a kumulace 
látky  v  prostředí  je  zapotřebí  analýza  dat 
za delší časové období (až několika po sobě 
jdoucích let). 

Závěr
Získaná data  jasně ukazují  na  fakt,  že  de-
gradační  produkt  triazolových  pesticidů 
a relevantní metabolit  1,2,4-triazol  je příto-
men ve většině testovaných vzorků pitných 
a povrchových vod na území České republiky 
a Slovenska. Zjištěné koncentrační hladiny 
1,2,4-triazolu  ve  vodách  nejsou  zanedba-
telné  a látka  se  v  životním prostředí  dále 
nerozkládá, je stabilní a má tendenci se spíše 
akumulovat. Kvůli  tomu by  se 1,2,4-triazol 
měl dostat na seznam rutinně kontrolovaných 
látek v  rámci kontroly kvality pitných vod. 
Netečnost vůči tomuto kvalitativnímu para-
metru pomalu,  ale  jistě, napomáhá vzniku 
obdobného problému,  jakému dnes  čelíme 
v  případě  chloracetanilidových pesticidů 
a jejich metabolitů ESA a OA. Systematická 
kontrola  1,2,4-triazolu  stále  chybí  nejen 
v České republice, ale obecně ve světě. Vedle 
analýzy vod a půd tak nabývá na důležitosti 
komunikace s relevantními kontrolními a le-

Obr. 2. Výskyt 1,2,4-triazolu ve vzorcích podzemních vod (2019, měřeno 50 vzorků)

Obr. 3. Výskyt 1,2,4-triazolu ve vzorcích povrchvých vod (2019, měřeno 100 vzorků)

1,2,4-TRIAZOL Pitná voda Podzemní voda Povrchová voda
Průměrné nálezy (µg/l) 0,019 0,242 0,013
Maximální koncentrace (µg/l) 0,076 2,084 0,304
Pozitivně detekované vzorky > LOD (%) 14 48 88
Počet vzorků > 0,1 µg/l (%) 0 28 52
Celkový počet vzorků 224 50 100

Tab. 2. Průměrné nálezy 1,2,4-triazolu ve vzorcích vod za rok 2019

1,2,4-TRIAZOL AZOLOVÉ 
PESTICIDY

PITNÁ VODA  
(%)

PODZEMNÍ VODA 
(%)

POVRCHOVÁ 
VODA (%)

NE – detekováno NE – detekováno 63 0 6

NE – detekováno ANO – detekováno 0 0 0

ANO – detekováno NE – detekováno 37 68 73

ANO – detekováno ANO – detekováno 0 32 21

 

 detekované 
pesticidy

---

Tebuconazole 
> Flusilazole > 
Propiconazole > 
Epoxyconazole

Sulfamethoxazole 
> Tebuconazole 
> Propiconazole 
> Thiabendazole 
> Epoxyconazole

Tab. 3. Srovnání výskytu mateřských triazolových pesticidů a 1,2,4-triazolu ve vzorcích vod
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gislativními orgány EU. Také soustavná osvěta a prezentace výsledků 
mezi zemědělci a odbornou i laickou veřejností může přinést vyšší 
zájem o problematiku a urychlit tak vývoj a aplikaci kompletně bio-
degradabilní skupiny pesticidů. 

Poděkování: Článek vznikl za podpory projektů: 1)TH03030118: 
Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových 
pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované; 2) 
TH03030178: Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu 
rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení 
půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu; 3) QK1910282: Možnosti 
zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých po-
vodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského 
hospodaření a produkce ryb.
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1,2,4-Triazole: (Un)known relevant metabolite in water? 
(Halesova, T.; Vaclavikova, M.; Tomesova, D.; Erban, T.)

Abstract
The compound 1,2,4-Triazole represents a lesser known but still 
important relevant metabolite of several triazole fungicides. Like 
all other pesticide groups the use of triazoles also has its pros and 
cons. The increasing utilization of triazole pesticides in agricultural 
practices for treatment of crops leads to a higher (unintentional) 
exposure of the environment. Although 1,2,4-Triazole is on the list 
of hazardous compounds as a major relevant metabolite there is 
not a lot of evidence on this metabolite in literature, and systematic 
controls have not been demanded by legislation authorities so far. 
An explanation of this fact could be the lack of routine analyses 
and relevant monitoring studies bringing a general overview of this 
problem also due to rather challenging analytical behaviour. The 

Project Centre of ALS Czech Republic has been involved in pesticide 
research for several years. Thanks to precise and sensitive analytical 
methods and currently running national projects it has been able to 
systematically gather information about this “little-big” metabolite.

Keywords
1,2,4-Triazole– relevant metabolite – sources of drinking water – pes-
ticides – xenobiotics – LC-MS

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
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Vodařské problémy dneška

Eva Barešová

Pane Stránský,  jako  zpětnou  vazbu Vám 
musím napsat, že Vaše někdejší povzdychnutí 
nad nesprávným využitím dotací  je  opráv-
něné. I u nás v pohraničí máme případ, kdy 
firma XYZ nakoupila pozemky údolních niv, 
kde má v úmyslu provést bohulibé rozsáhlé 
revitalizace  z dotací.  Projektovou přípravu 
dělá velká projekční firma (samozřejmě z da-
leka). Většina navržených  revitalizovaných 
úseků již prošla revitalizací hrazenou státem 
v letech  1995–1999. Vodní  tok  sice  nemá 
meandrující přirozený charakter, ale celkem 
úspěšně se revitalizuje sám, s pomocí bobra. 
Kdyby nebyly louky v nivě kosené a bobr ze 
strany  zemědělců  regulován,  brzy  by  tam 
nebylo  co  revitalizovat,  jelikož by vše bylo 
renaturalizováno. Důležité  je, že se povedlo 
stabilizovat písčité podloží dříve transportu-
jící se do Německa, odkud přicházelo mnoho 
stížností. Nyní  je  ale  v přípravě projekt  za 
obrovské peníze, který vytvoří dokonalé me-
andrující koryto vodního toku, kolem kterého 
bude  v širokém  pruhu  odebrána  „ornice“ 
o různé mocnosti. tedy obrovský přesun hmot 
za  velkých nákladů. Veškeré naše námitky 
projekční firma vypořádala, provedla průzkum, 
doplnila do textů opatření proti splavení písků 
přes hranice… Nikdo z nás s tím nedokáže nic 
udělat. Za ty peníze by bylo možné otevřít tolik 
zatrubněných vodních toků, vytvořit tolik niv 
zničených v rámci vytvoření bloků orné půdy!
Jako bývalý zaměstnanec Státní meliorač-

ní, později vodohospodářské správy vím, že 
nejúčinnější opatření zpravidla tolik nestojí. 
Můj někdejší  vedoucí byl  srdcem v přírodě 
a znalec  jednoduchých účinných opatření, 
často navzdory požadavkům legislativy. Měl 
odvahu, a tak máme na našem okrese revita-
lizované toky pomocí vrbových prutů šikovně 
zapíchaných mezi meliorační tvárnice (vrba 
vybočí proudění mimo tvárnice, způsobí zane-
sení opevněného dna, vytvoří se tak meandry 
podemletím břehu). Kde  to pozemky nedo-
volily, alespoň sem tam se vykopla  tvárnice 
ze dna, umístil balvan do opevnění  (vytvo-
ření drobných peřejek, prokysličení, malinké 
tůňky). Kde je možné v rámci pozemkových 
úprav získat pruh pozemku nad zatrubněným 
potokem,  stači  vhodná ucpávka potrubí na 
několika místech, koryto toku se pak vytvoří 
samo. Přehrázkování opevněného toku s výho-
ny do nivy vytvoří soustavu průtočných tůní 
s možností pozdějších přirozených meandrů 
atd. apod. Hlavně ty staré úpravy neudržovat! 
Což  bylo  (a je!)  samozřejmě  nezákonné... 
Zákonné ale je (sic!) provést nákladnou revi-
talizaci na „účelně“ vykoupených pozemcích.

Vážený pane Stránský, vážená redakce,
věřte, že už mockrát se mi zachtělo reagovat 

na  články Vodního hospodářství,  po výzvě 
k ohlasům čtenářů uvedené v úvodníku 7/8 
2020, navíc v době nečekaných časových pro-
stojů, už pochvalu časopisu nelze odkládat...
Čtu  časopis Vodní hospodářství  od  roku 

2000,  kdy  jsem složila  státnici  a nastoupila 
na  tehdejší  Státní meliorační  správu,  kam 
časopis chodil pravidelně. Nyní jsem již skoro 
10 let na vodoprávním úřadě ORP v pohraničí, 
časopis si s kolegy předáváme, upozorňujeme 
se na  články,  které  jsou pro nás  zajímavé. 
A jak to na vodoprávních úřadech u nás v ČR 
chodí, nemáme prostor na to, abychom četli 
v pracovní době. Nosíme si časopisy domů, 
pravidlem  je  čtení  v ordinacích  lékařů,  já 
osobně je vozím na dovolenou, včetně puťá-
ku na kolech, kdy mám vždy na brašnách na 
kole hned pod  spacákem alespoň dvě  čísla 
schovaná pro každou volnou chvíli. Většinou 
se tedy nedostaneme ke čtení aktuálního čísla, 
ale třeba půl roku zpětně, což vůbec nevadí, 
někdy  je  zajímavé  vytáhnout  i několik  let 
starý, přesto aktuální článek. Jediné, co však 
je nutné přečíst hned, jakmile se nám dostane 
nové číslo do  ruky,  je úvodník  Ing. Václava 
Stránského. Je perlou časopisu celých 20 let, 

kdy mám tu možnost Vodní hospodářství sle-
dovat – shodneme se na tom všichni.
Vodní hospodářství  vnímám  jako  spojení 

s odborným světem, dozvím  se o konferen-
cích, na které se nikdy nedostanu, dozvím se 
nové přístupy, nové možnosti a rozhodně tím 
formuji svůj odborný postoj a způsob práce. 
Asi to zní nadneseně, ale opravdu to tak mys-
lím: pokud si přečtu článek o novém pohledu 
na odvodňovací zařízení, které je možné pou-
žít naopak na zadržení poměrně významného 
množství vody v krajině  regulací odtoku na 
výusti, použiji  ty všechny informace a nové 
přístupy na  zpracování  zemědělce,  kterého 
chytím,  jak bez  jakékoliv konzultace, natož 
povolení nebo ohlášení,  vykope 300 metrů 
svodného drénu v rašelině s cílem výměny za 
nové, účinnější odvodnění. Tu rašelinu totiž 
zemědělec  získal  jako  ornou půdu,  kterou 
nyní pronajímá německému zemědělci, který 
u nás pěstuje kukuřici ve velkém, a vozí do 
Německa na „bioplynku“. Je tedy nutné mít 
zorněn a odvodněn každý ar půdy, aby Němec 
platil. Vlastníku půdy je nutné vysvětlit širší 
zákonitosti funkcí v krajině, oprávněný zájem 
státu na hospodaření s vodou, ukázat mu jiné 
možnosti než opakování stejné chyby po 50 le-
tech, odvodňovat rašelinu v místech, kde ještě 
v císařských otiscích byl počátek vodní plochy 
a mokřady. Když nakonec vlastník půdy řek-
ne: „Vlastně máte pravdu...“, vnímám to jako 
výhru, začátek lepšího přístupu. K tomu ale 
člověku nestačí  znalosti  ze  školy, potřebuje 
větší nadhled, pospojovat si různé souvislosti, 
to se nedá získat na seminářích, těch můžeme 
absolvovat při své práci zoufale málo. Proto 
má vydávání časopisu širší význam, než by 
se mohlo v Praze zdát.
Kolem roku 2000 byl časopis hodně tech-

nický, ale časem se to změnilo, přibyly články 
z praxe, výborné jsou řízené diskuse, ohlasy 
čtenářů. Také  samostatné  listy Krajinného 
inženýra  vnímám  jako přínos.  Skvělé  jsou 
různé pohledy na věc různýma očima. Např. 
dlouhodobá praxe s provozem domácích ČOV 
z pohledu dodavatele, výrobce, úředníka.

Obr. 1. Snímek neohlášené výměny podrob-
ného odvodnění, za účelem zornění v rozsa-
hu parcely orné půdy

Obr. 2. Na leteckém snímku z 50.let je vidět, že lokalita byla využí-
vána jako louka

Obr. 3. V době císařských otisků i jiných historických map byla také 
loukou. Jednalo se o podmáčený přítok rozsáhlého rybníka, orná 
půda navazovala až za hranicí reliéfu ohraničujícím nivu
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V počátcích přípravy velké novely Vodní-
ho zákona  („suché novely“)  jsem apelovala 
na MZe  s úpravou zákona v části nařizující 
údržbu  staveb meliorací  ve  stavu,  jak byly 
povoleny. Do mailu  jsem připojila praktic-
kou zkušenost,  formou krátkého vysvětlení, 
přehledných map s popisky,  fotografií „před 
a po“. Jednalo se o zkušenost úřadu s vlastní-
kem pozemku (jiný, než výše uvedený), který 
bez povolení  odstranil  původní  odvodnění 
a nahradil jej novým, účinnějším. Jednalo se 
odvodnění pramenních jímek v nivě toku, kte-
rá se dokázala během předchozího hospodaře-
ní samovolně zrevitalizovat. Opět se jednalo 
o ornou půdu, nově pronajatou německému 
zemědělci... To odvodnění jsem musela doda-
tečně povolit, protože vlastník splnil všechny 
požadavky ze zákona, neexistovala možnost, 
jak dopad na krajinu alespoň zmírnit, natož 
eliminovat. Konkrétní  lidé  z MZe mi odpo-
věděli, předali kompetentním, slíbili, že při-
pomínku zapracují. No a nyní čtu připravené 
znění novely vodního zákona reagující na stav 
sucha, kdy je ve věci meliorací vše při starém. 

Obr. 4. Zornění půdy po obnově podrobného 
odvodnění (dodatečně povoleno) v místě 
potoční nivy, ve starých mapách zde byly po-
psány pramenní jímky – tj. prameniště v nivě

Obr. 5. Letecký snímek nivy před zorněním…

Obr. 6. …Niva po zornění. Opět byl zorněn celý rozsah parcely orné půdy bez ohledu na 
souvislosti

Takže budeme mít komisi pro stav sucha, ale 
nedokážeme zabránit odvodnění niv vodních 
toků, to jest účinně stavu sucha přecházet.
Ale  to už  stačí... Moc děkuji  za  všechna 

vydaná čísla Vodního hospodářství a opravdu 
držím palce, ať se vše podaří předat nové gene-
raci, časopis Vodní hospodářství neztratí svoji 

úroveň  a nadále  nám  čtenářům umožňuje 
spojení s odborným světem.

S pozdravem

Eva Barešová
potentilla@seznam.cz

Diskusní poznámky k perspektivě vodních zdrojů

Jaroslav Hlaváč

Tento krátký text reaguje na články z Vod-
ního hospodářství 3/2020, jejichž autory jsou 
RNDr.  Pavel  Punčochář, CSc.,  spolu  s  Ing. 
Martinou Dubskou  (Budoucnost  vodních 
zdrojů  a územní  hájení  lokalit  v Generelu 
lokalit pro akumulaci povrchových vod) a Dr. 
Ing. Antonín Tůma (Voda nad zlato). Autoři 
jsou  uznávanými  a zkušenými  odborníky, 
takže není třeba s nimi polemizovat, spíš  je 
snad vhodné upozornit na některé další sou-
vislosti. Potřeba přípravy a budování dalších 
a rozšiřování stávajících akumulací povrcho-
vých vod je nesporná, stejně jako propojování 
vodohospodářských a vodárenských soustav.

Jako závažný až dominantní problém v delší 
časové perspektivě se jeví nárůst teplot a s tím 
spojené zvyšování výparu a evapotranspirace. 
Pro výpar je důležitá nejen samotná teplota, 
ale  i vítr  a poměr  vodní  plochy  k  jejímu 
objemu.  S  větrem  se  při  stavbě  a provozu 
vodních nádrží mnoho dělat nedá, snad jen 
nezapomínat na  funkci pobřežních porostů, 
hlavně u méně  rozsáhlých  vodních ploch, 
kde  okrajovou  pozitivní  roli může  sehrát 
i zastínění litorálu a jistý větrolamový efekt. 
Poměr plochy a objemu nádrže  je  zpravidla 
příznivější ve vyšších nadmořských výškách, 
v nichž je většinou dynamičtější reliéf, a kde je 

navíc i vyšší srážkový úhrn a nižší průměrná 
teplota. K tomu by bylo vhodné při lokalizaci 
akumulací přihlížet, a to i přesto, že to může 
komplikovat řešení distribuce vody. To však je 
technický problém, zatímco výpar je fenomén 
přírodní, obtížněji ovlivnitelný.
Oprávněnou poznámku si zaslouží složité 

vyjednávání s frontou ochránců přírody, a to 
jak na bázi institucionální, tak i se skupinou 
dobrovolných a zájmových organizací. Je po-
třeba respektovat tyto subjekty, protože řada 
z nich má vysoký étos  a nebývají  zpravidla 
motivovány utilitárně. Na druhé straně je po-
třeba připomenout, že i v této oblasti dochází 
k  vývoji,  vzpomeňme příkladně na  složité 
kompromisy kolem nádrže Nové mlýny, od 
projektu přes  tzv.  akci Špunt až po hledání 
možností, jak akumulaci eventuelně navýšit. 
I ochránci  přírody  si  začínají  uvědomovat, 
že nádrže mají  i pro ně nezanedbatelný vý-
znam (např. pro vodní ptactvo) a také, pokud 
by se vývoj ubíral  směrem k aridní krajině, 
nebude v budoucnu  co  ochraňovat. Určité 
potýkání můžeme  zaznamenat  při  hledání 
řešení  lokálních  zájmů. V  této  oblasti  lze 
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doporučit hledání  shody a motivace pro  lo-
kální a regionální zájmy. Lze pochopit určitou 
nostalgii po zatopených osadách, ale nedá se 
předpokládat, že by např. obyvatelé nových 
Kníniček byli ochotni se ze svých moderních 
domků hypoteticky vrátit do  romantických, 
ale nekomfortních obydlí svých předků.
Ještě  lze  doporučit  věnovat  pozornost 

souvislosti povrchových a podzemních vod, 
což je sice dobře známo, přesto se zatím málo 
využívá umělé  i břehové  infiltrace,  což  by 
mohlo význam akumulace povrchových vod 
ještě podtrhnout. 
Poznámku  si  zaslouží  i kritika  využívání 

zadržených dešťových vod pro údržbu zeleně. 
To je námět k diskusi, zde by se mohlo hospo-
dařit nejen s dešťovou, ale i s dobře upravenou 
a zabezpečenou recyklovanou vodou, ovšem 
nikoliv málo hospodárným postřikem, ale spíš 
některou progresivní závlahovou technologií. 
Vsakování dešťové vody v urbanizovaných 
územích jistě má svůj význam, ovšem s peč-
livým  uvážením  případných  dopadů  na 
základové konstrukce budov, eventuelně i na 
účinek netěsností městského odvodnění. Také 
je zapotřebí určitá obezřetnost při budování 

okrasných vodních ploch přírodního charak-
teru a revitalizaci toků v urbanizovaném úze-
mí: s rostoucí teplotou nelze vyloučit výskyt 
hmyzem přenášených patogenů – je známo, že 
na jižní Moravě se vyskytovala malárie ještě 
na počátku minulého  století.  To může být 
i dalším úskalím pro vodní nádrže ve volné 
krajině v nižších a teplejších polohách.
Na druhé  straně není možno opomenout 

význam  akumulace  povrchových  vod  pro 
závlahy. Při předpokládaném nárůstu suchých 
epizod v důsledku jak nerovnoměrného roz-
dělení srážek, tak i zvyšujícího se výparu se 
dá usuzovat, že poptávka po vodě pro závlahy 
spíše  poroste,  přestože  se  asi  zemědělství 
bude orientovat na plodiny suchu odolávající 
a na závlahové  techniky úsporné z hlediska 
potřeby vody.
Uvádí se, že příprava a budování přehrad 

se počítá na desetiletí, to je ovšem důsledek 
komplikací organizačního, právního a ekono-
mického charakteru. Při dobré vůli by se tyto 
lhůty daly zkrátit z technického hlediska mi-
nimálně na polovinu, musela by však k tomu 
nastat  situace poněkud vyhrocenější, než  je 
v  současnosti. Zatím  jsme vystačili  s dovo-

zem pitné vody do vodojemů, což je opatření 
relativně snadné, ale má nouzový charakter 
a rozhodně není dlouhodobě udržitelné. Další 
krok – propojování vodárenských soustav je 
poněkud průchodnější, než zcela nové nádrže, 
ale  těm se stejně nevyhneme,  jak z důvodů 
bilančních, tak i distribučních. 
Konečně je třeba si uvědomit, že Česká re-

publika je území celkem malé a s ohledem na 
globální charakter problému ve vzdálenějším 
horizontu není vyloučeno, že bude zapotřebí 
hledat vodní zdroje i mimo její území, což také 
není myšlenka nikterak nová.
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Důležité Sdělení odboru geologie a odboru 
legislativního MŽP k ustanovení § 3 odst. 1 až 3 
geologického zákona

Jiří Čížek

Ve Věstníku Ministerstva životního prostře-
dí,  ročník XXX z července 2020, v částce 6 
bylo uveřejněno Sdělení odboru geologie a od-
boru legislativního MŽP, které má za cíl sjed-
nocení výkladu  termínu  „geologické práce“ 
podle § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 62/1988 Sb., 
o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „geologický zákon“), a to ze-
jména z důvodu odstranění nejasností ohled-
ně charakteru  „vyjádření osoby  s odbornou 
způsobilostí“ podle zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ve stručnosti jde o to, že veškeré práce kona-

né odpovědným řešitelem geologických prací 
pro legalizaci vodních děl (tj. vrtů či studní na 
jímání podzemní vody) jsou ve smyslu zákona 
č. 62/1988 Sb. geologickými pracemi a před je-
jich zahájením je třeba zpracovat ve smyslu § 6 
výše uvedeného zákona projekt průzkumných/
doplňkových geologických prací,  obsahující 
i Vyjádření  osoby  s  odbornou  způsobilostí 

k nakládání s vodami při uvažovaném využití 
průzkumného vrtu na vodní dílo. Tento projekt 
musí být předložen vodoprávnímu úřadu k vy-
dání souhlasu k pracím, které mohou ovlivnit 
vodní poměry dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. 
a k vydání povolení k nakládání s vodami při 
průzkumných pracích dle § 8 téhož zákona.
Důležité je, že všechna tato vyjádření osoby 

s odbornou  způsobilostí  či  posudky,  které 
se  týkají  vodního díla,  jsou  tímto  sdělením 
definovány jako geologické práce (navíc jsou 
to práce  spojené  se  zásahem do pozemku), 
a proto je povinnost je předem evidovat v Čes-
ké geologické  službě dle vyhlášky 282/2001 
Sb. o evidenci geologických prací. Dále musí 
být tyto práce v souladu s požadavkem zákona 
prováděny odborně,  racionálně  a bezpečně 
a zároveň musí být  tyto práce během  jejich 
provádění  řádně  a včas  dokumentovány. 
Výsledky prací je nutno odevzdávat ve formě 
zprávy České  geologické  službě. Nesplnění 
této povinnosti bude totiž sankcionováno!

Jiří Čížek
cizek.j@opv.cz
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ATJ special po 28 letech mění majitele
Na sklonku roku 2020 došlo na vodárenském trhu k významnému 
kroku – akvizici ATJ special, s.r.o. společností HUTIRA – BRNO,s.r.o. 
Na podrobnosti jsme se zeptali pana Radka Kundraty, ředitele 
HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Stránský: Čím se HUTIRA zabývá?
Kundrata: HUTIRA je česká značka s více než 30letou tradicí, která 

v dnešní době zahrnuje několik společností nabízející široké portfolio 
výrobních  a dodavatelských  řešení pro plynárenství,  vodárenství 
a energetiku.
V oblasti vodárenství se zaměřujeme na vývoj a výrobu úpraven 

vody „HUTIRA Crystal Clear Water (HUTIRA CCW)“, a na dodávky 
vodoměrných šachet.
Společnost HUTIRA – VISION se  zabývá výzkumem, vývojem, 

výrobou a dodávkou technologií na úpravu vody. Prakticky veškeré 
zdroje vody jsme schopni upravit na vodu pitnou. Naše úpravny vody 
mohou být plně automatické a s dálkovou správou. Naší specialitou 
jsou především mobilní řešení pro úpravu vody, která lze snadno na-
sadit a zprovoznit, navíc při nižších pořizovacích nákladech. Vyvinuli 
jsme také mobilní úpravny vody, které jsou v případě krize připrave-
né k okamžitému nasazení. Realizujeme zakázky v oblasti dodávek 
technologických celků úpravy vody pitné, průmyslové, technologické 
i bazénové. Díky nízkým provozním nákladům, které jsou typickou 
vlastností pro technologie HUTIRA CCW, našim zákazníkům zaruču-
jeme rychlou návratnost počáteční investice do nových technologií.
HUTIRA - BRNO se v rámci vodárenství zabývá výrobou a dodáv-

kou malých vodoměrných  šachet pro  rodinné domy či pro menší 
komerční objekty již 15 let. Šachty jsou koncipovány tak, aby zjedno-
dušily stavební, montážní činnosti při budování vodovodní přípojky 
a její následný provoz. Naše společnost nabízí více druhů šachet od-
povídajících požadavkům ať už se jedná o vnější zatížitelnost poklopů 
(možnost pojezdu vozidel je 0,5 t, 12,5 t, 25 t, 40 t) nebo požadavky 
na vnitřní instalaci různých vodoměrů.

Stránský: Proč jste se rozhodli k zakoupení společnosti ATJ special?
Kundrata: Dlouhodobý závazek společnosti HUTIRA je trvalý rozvoj 

a prosazování nejnovějších  trendů,  spolu  s poskytováním nejvyšší 
úrovně zákaznického  servisu. Přinášíme na český  trh nová  řešení. 
Inspiraci hledáme po celém světě. Před 30 lety jsme začínali s hlou-
bením studen. Následně jsme se snažili najít příležitosti i v dalších 
oblastech, kde si firmy žádaly nějaká vylepšení. Studovali jsme nová 
řešení a implementovali  je na český trh. Díky vytrvalé a svědomité 
práci máme pod značkou HUTIRA nyní několik společností v České 
republice, na Slovensku, ale  i v další zemích. V posledních  letech 
zažíváme poměrně dynamický růst, založili jsme již zmíněnou firmu 
HUTIRA - VISION a dále pak HUTIRA Green Gas, která se mimo jiné 
zabývá řešením např. pro ČOV, kde vznikající bioplyn umíme vyčistit 

na úroveň biometanu a tento zelený plyn můžeme následně využít 
v rámci plynárenské infrastruktury buď vtláčením do plynovodů nebo 
v dopravě jako bioCNG. 
V oblasti plynárenství patříme dlouhodobě mezi  špičku. Koupě 

společnosti ATJ special je logickým vyústěním našich aktivit z pře-
dešlých let za účelem posílení naší pozice i ve vodárenství. Produkty 
společnosti ATJ special skvěle zapadají do portfolia našich stávajících 
výrobků a služeb a díky tomu jsme významně rozšířili nabídku našich 
výrobků a služeb. Portfolio společnosti ATJ special tvoří především 
ucelený sortiment vodárenských výrobků, jako např. rozsáhlá řada 
hydrantů, zákopových regulačních ventilů, spojek, šoupátek, klapek, 
domovních přípojek, objímek a dalších souvisejících doplňků. Kromě 
bohaté škály vodárenských produktů nabízí ATJ special také komplex-
ní poradenské a servisní služby.
V neposlední  řadě hrála významnou  roli  v našem  rozhodování 

i strategická poloha sídla ATJ hned na sjezdu z dálnice D1 Ostrova-
čice a že sídlíme velmi blízko sebe, což nám umožňuje další rozvoj. 
V blízké budoucnosti zde chceme soustředit naše veškeré vodárenské 
aktivity a využívat vzájemné synergie.

Stránský: Jaká máte od nákupu očekávání?
Kundrata: Ve spojení společností HUTIRA - BRNO a ATJ special 

jsme viděli především možnost, jak zákazníkům, se kterými již ko-
munikujeme díky našim produktům, nabídnout ještě více. Společnost 
HUTIRA se rozrůstá, měníme postupně naši image, mimo jiné jsme 
nedávno spustili nové webové stránky www.hutira.cz.
Z pohledu ekonomického jde i o diverzifikaci činností, ale i rizik, 

které v této turbulentní době mohou nastávat. Segment vodárenství 
patří mezi  ty  stabilnější a je  tedy  logické, že zde chceme mít  ještě 
významnější pozici než dosud. Bez ohledu na to, v jakých oblastech 
působíme,  také čím dál více dbáme na  to, aby naše  technologická 
řešení odpovídala dnešním požadavkům cirkulární ekonomiky. V sou-
ladu s naším sloganem „S úctou k přírodě“ budeme i společnost ATJ 
special začleňovat do naší firemní kultury. V tomto duchu vedeme 
také naše zaměstnance. Firemní procesy máme nastavené tak, aby byly 
maximálně šetrné k přírodě. I nadále budeme prosazovat naplnění 
našich dlouhodobých cílů: zlepšit hospodaření s vodou, lépe využí-
vat povrchovou vodu s nízkou spotřebou energie a neustále rozvíjet 
koncept udržitelného rozvoje. 

Ing. Václav Stránský

hydrogeologický průzkum • studny

geotechnický průzkum • speciální vrtné práce

hospodaření se srážkovou vodou

http://www.hutira.cz
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Vertikální kořenové ČOV – řešení pro 21. století. Mýty 
a data v porovnání s požadavky na nejlepší dostupné 
technologie

Michal Šperling

Příspěvek reaguje na článek pana Follera „Mohou být kořenové (vegetační) ČOV optimálním 
řešením pro 21. století?“, uveřejněný ve Vodním hospodářství 10/2020. Autor využívá této pří-
ležitosti i k vyjádření stanoviska k článku pana Kosoura v Ekolistu. Oba příspěvky kritizovaly 
technologie kořenových čistíren odpadních vod.

Zdroje informací a odborná 
spolupráce
Kořenovými čistírnami  se zabývám v  rámci 
sdružení Kořenovky.cz od roku 2008. V rámci 
sdružení se snažíme získávat znalosti a zku-
šenosti z domova i zahraničí, technologie ko-
řenových čistíren vyvíjet, vzdělávat odbornou 
i laickou veřejnost a provádět vlastní výzkum. 
Spolupracujeme  s  vědeckými  pracovišti 
zabývajícími se kořenovými čistírnami v ČR 
i zahraničí  (VUT Brno, ČZU, BOKU Wien, 
University  of Vermont). Zveřejněné  články 
jsem pojal jako hozenou rukavici a pokusím se 
na základě mně dostupných zdrojů odbornou 
veřejnost informovat o současném stavu vědě-
ní v oblasti kořenových ČOV, a to na základě 
porovnání dat z odborných pracovišť i terénu.

Historie kořenových čistíren
Technologie  kořenových  čistíren  vychází 
z přirozených mokřadů a samočisticích pro-
cesů  v  řekách.  První  realizace  kořenových 
čistíren pro odpadní vody pocházejí z šedesá-
tých let od paní prof. Seidl z Německa, která 
vymyslela a zkoušela  systém horizontálních 
a vertikálních kořenových filtrů.
V devadesátých  letech  se  začaly budovat 

kořenové čistírny  i v ČR. Totalitní  režim se 
ochraně životního prostředí nevěnoval, zby-
lo po něm ale mnoho obcí, z nichž vytékala 
nečištěná odpadní voda většinou jednotnými 
kanalizacemi do vodotečí. U několika stovek 
obcí byly na těchto jednotných kanalizacích 
vybudovány kořenové čistírny  s horizontál-
ními filtry. Pomocí těchto čistíren se podařilo 
s  omezenými finančními prostředky,  za  re-
lativně krátkou dobu a bez potřeby budovat 
novou kanalizaci,  zajistit  čištění u relativně 
velkého počtu obcí. Tyto čistírny  splňovaly 
a dosud splňují relativně benevolentní před-
pisy pro  vypouštění  odpadní  vod.  Potřeba 

relativně malé údržby těchto čistíren bohužel 
často znamenala pro obce posun k údržbě nu-
lové. Známe případy, kdy obec více než deset 
let nevyvezla primární  sedimentační nádrž. 
Přesto  čistírna nadále plnila předepsané  li-
mity. Kal ovšem začal pronikat do kořenových 
polí, která se částečně degradovala. K takovým 
čistírnám  jsme  často  zváni  a připravujeme 
jejich  revitalizaci  na moderní  technologii 
vertikálních filtrů. 
Ve  světě  jsou  kořenové ČOV  využívány 

u domů, obcí, měst i průmyslových aglome-
rací mimo jiné v Rakousku, Německu, Francii, 
Itálii, USA, na Blízkém východě i v Asii. 

Porovnávejme moderní strojní 
a moderní kořenové čistírny
Třicet let stará technologie horizontálních fil-
trů je některými vodohospodáři porovnávána 
se schopnostmi moderních mechanicko-bio-
logických čistíren. Moderní  strojní  čistírny 
má  ovšem  smysl  porovnávat  s moderními 
čistírnami kořenovými.

Moderní kořenové čistírny 
s vertikálními filtry
V současné době se v zahraničí a ČR projektují 
vertikální  pulzně  skrápěné  kořenové filtry. 
U těchto filtrů je mechanicky předčištěná voda 
pulzně přiváděna na celý povrch kořenového 
filtru. Vertikální filtr není zatopen. Při projekci 
používáme 2 m2 kořenového pole na jednoho 
EO. Čištěná voda stéká po jemnozrnné náplni 
filtru a v převážně aerobním prostředí se čistí. 
Vertikálními filtry se daří čistit vodu hluboko 
pod limity nejlepších dostupných technolo-
gií pro BSK5, CHSKCr, NL, NH4

+. V případě 
požadavků na čištění celkového N se využívá 
recirkulace vody do předřazeného horizon-
tálního filtru, který může být naplněn z části 
denitrifikační náplní.

V případě požadavku  legislativy  či  vodo-
právního úřadu na odstraňování  fosforu  lze 
technologii  kořenové ČOV doplnit  o jeho 
srážení či sorpci. Účinnost kořenových čistí-
ren s vertikálními filtry dokumentuje tab. 1. 
Zdroje dat  jsou z  části  k dohledání veřejně 
na  internetu – viz  seznam zdrojů u článku, 
případně k doptání u autora. V následujícím 
textu se věnuji některým mýtům a dezinfor-
macím o kořenových ČOV.

Smysl umístění kořenových ČOV na 
jednotných kanalizacích
Kořenové ČOV  jsou  schopny  fungovat  na 
kanalizaci  splaškové  i jednotné.  Výsledky 
v  tab. 1 jsou pro oba typy kanalizace a jsou 
srovnatelné. 
Dotační zdroje státu jsou omezené a mno-

ho obcí stále ještě vypouští nečištěnou vodu 
z jednotných kanalizací. Při těchto omezených 
zdrojích dává smysl vybavit  tyto obce koře-
novými  čistírnami nové  generace  a připojit 
je dočasně na stávající, i když nedokonalou, 
kanalizaci.  Postupně  lze  potom kanalizaci 
dobudovávat. Typickým příkladem  je  obec 
o 200  EO,  kdy  lze  odhadnout  náklady  na 
kanalizaci na 36 mil. Kč, na čistírnu na 4 mil. 
korun. Pokud má stát k dispozici 40 mil., může 
se rozhodnout, zda dokonale odkanalizuje jed-
nu obec, nebo vytáhne z nejhoršího obcí deset.

Potřeba elektřiny na kořenových 
ČOV
Pokud  je k dispozici  spád, může  i kořenová 
ČOV s vertikálními filtry fungovat bez elek-
třiny. (V tabulce 1 je uvedena Velká Jesenice, 
kde se voda jen přečerpává na filtry, pro tech-
nologii čištění elektřinu nepoužívá). Kořenová 
ČOV při stejné účinnost jako MB ČOV může 
uspořit více než 80 % elektřiny. 

Produkce odpadů
Dobře provozovaná kořenová ČOV může potře-
bovat částečnou revitalizaci po 25–30 letech. 
Předpokládáme,  že bude  třeba vyměnit  cca 
10 % objemu čistírny. Zanesený štěrk je možné 
na místě recyklovat – pročistit a znovu využít. 
Obecní  kořenové  ČOV  doporučujeme 

vybavit  kalovými poli. Na kalovém poli  se 
zavodněný kal  odvodní,  zkompostuje  a při 
revitalizaci po cca 20  letech se  jednorázově 
odveze. (Velká Jesenice po 18 letech – kom-
post z kalového pole plus z kořenových polí 
88 m3 – odvezeno oficiálně na kompostárnu, 
náklady cca 80 tis. Kč)

Revitalizace – zvýšení účinnosti 
starších kořenových ČOV 
Starší  kořenové ČOV  je možné  jednoduše 
přestavět  na  kořenové ČOV  s  vertikálními 

 
CHSK  
(mg/l)

CHSK 
účinnost (%)

BSK5  
(mg/l)

BSK5 
účinnost (%)

N-NH4
+  

(mg/l)
N-NH4

+ 
účinnost (%)

Požadavek nejlepší dostupné technologie do 2000 obyv. 75 75 22 85 12 75

KČOV – Rakousko1 25,6  2,2  0,7  

KČOV – Dražovice 850 EO 2 2,95 97,99  - 0,47 98,93

KČOV – Velká Jesenice 700 EO3 22,2 95,8 5 98,2 7 99,25

VUV – VUV Praha 4 10,5 98 1,23 99,9 0,045 99,9

1 Výsledky výzkumu země, Salcbursko 10 náhodně vybraných kořenových ČOV 
2 Výsledky výzkumu VUT Brno) z roku 2017–2018
3 Výsledky 2017–2020
4 Firemní certiifikační měření domovní kořenové ČOV pro CE kat III a PZV 2018 ve VUV TGM Praha
Při certifikační měření byl testován i filtr Phophoreduc – sorpce fosforu – průměr hodnot na odtoku 0,14 mg/l, účinnost 94%

Tab.1. Emisní standardy pro čistírny a srovnání s výsledky realizovaných KČOV
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filtry. Revitalizací lze dosáhnout za cca 20 % 
nákladů na novou ČOV dosažení parametrů 
NDT (BAT). Revitalizace spočívá většinou ve 
vylepšení mechanického předčištění,  recyk-
laci  části  štěrku kořenového pole, doplnění 
vertikálně skrápěné části – většinou na stáva-
jícím kořenovém poli, případně doplnění srá-
žení fosforu. My jsme pomáhali s revitalizací 
kořenové ČOV Velká Jesenice – 700 EO, byla 
provedena s asistencí VUT Brno revitalizace 
kořenové ČOV Dražovice, chystá se revitaliza-
ce kořenové ČOV Dolní Město 800 EO, probíhá 
revitalizace ve Sklenném.

Bezobslužnost kořenových ČOV
V devadesátých letech bohužel vznikl mýtus 
o bezobslužnosti  kořenových ČOV. Obce  se 
pak  o tyto  čistírny  v  některých  případech 
dlouhá  léta  vůbec nestaraly.  To  způsobilo 
jejich  předčasné  zanesení. Kořenové ČOV 
potřebují údržbu malou, ale pravidelnou.

Ekonomická stránka kořenových 
ČOV
Náklady na  stavbu KČOV  jsou  srovnatelné 
s MB ČOV. Provozní náklady bývají u koře-
nových ČOV na úrovni  cca  20 % nákladů 
u čistíren strojních. Rozdíl spočívá především 
ve  spotřebě  elektřiny  a menším množství 
pohyblivých  a elektrických  částí,  které  je 
třeba měnit.

Výsledky čištění
Současné technologie kořenových ČOV u obcí 
dosahují srovnatelných výsledků s MB ČOV. 

U menších  zdrojů  znečištění  ovšem s  větší 
spolehlivostí. Zvlášť  u jednotlivých domů, 
penzionů či hotelů se uživatelé o domovní ak-
tivační ČOV nedostatečně starají a dle zdrojů 
Povodí Ohře jich 90 % nečistí. 
Předloňské zasedání CzWA v Bílých Kar-

patech řešilo potřebu odbourávání fosforu na 
domovních ČOV. Vystoupil  jsem s příspěv-
kem,  že by bylo v první  řadě  třeba zajistit, 
aby  se  uživatelé  o domovní  ČOV  starali. 
Příkladem byla hotelová ČOV, která byla zcela 
nefunkční  a nečištěná voda vytékala přímo 
v centru CHKO do louky. Domovní kořenové 
ČOV s vertikálními filtry jsou schopny dobře 
fungovat i pro zařízení, jako je hotel s velmi 
nárazovým provozem.

Emerging polutants
Díky  dlouhé  době  zdržení  a rozmanitosti 
bakteriálních procesů odbourávají  kořenové 
čistírny  velmi  dobře  léčiva  –  antibiotika, 
hormony a podobně. Z krátkodobého měření 
Kořenovky.cz ve VUV TGM vyplynulo snížení 
u 70 % těchto látek až o dva řády. 

Fosfor
Kořenové ČOV samy o sobě odbourávají fosfor 
srovnatelně s MB ČOV bez srážení. Pokud je 
třeba fosfor odstraňovat, je třeba přidat, stejně 
jako u MB ČOV, zařízení pro srážení fosforu.

Závěrem
–  Moderní kořenové ČOV zvládají čistit vodu 
velmi kvalitně  –  srovnatelně  s  čistírnami 
strojními, což dokládají výsledky z domova 

i zahraničí.
–  Spolehlivěji čistí vodu u rodinných domů, 
hotelů či jiných menších zdrojů znečištění 
s nárazovým provozem.

–  Kořenové ČOV mají nižší provozní náklady.
–  Vyžadují větší prostor.
–  Starší typy lze relativně jednoduše revita-
lizovat na vertikální KČOV splňující poža-
davky na NDT.

–  Umožňují  využití  stávajících  jednotných 
kanalizací  –  za  stejné peníze  lze  vyčistit 
vodu z více obcí.
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Přínosy recyklovaných odpadních vod pro cíle 
udržitelného rozvoje v oblasti zajištění čisté vody 
a sanitačních zařízení

Cecilia Tortajada

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad 
pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hledis-
ka jejich dostupnosti, ale i jejich kvality. Růst 
populace společně s postupující urbanizací 
zvyšují počty uživatelů vodních zdrojů, čímž je 
činí nedostatkovými a stále více znečištěnými. 
V mnoha oblastech hrozí, že změny ve srážko-
vých poměrech budou tyto vlivy dále zhoršovat. 
Nedostupnost vody, ať již způsobená fyzickým 
nedostatkem nebo jejím znečištěním, se stala 
jedním z nejnaléhavějších globálních problé-
mů, představujících lidskou, hospodářskou 
a environmentální nejistotu. Odpadní vody, 
jejichž hodnota byla až donedávna podceňo-
vána, se nyní dostávají stále více do popředí 
jako potenciální „nový“ zdroj pitné vody i čisté 
vody pro další účely, a to s odpovídajícími pří-
nosy v oblasti sociální, hospodářské i ochrany 
životního prostředí. Tento článek diskutuje po-
tenciál recyklovaných odpadních vod (rovněž 
nazývaných jako vody pro opětovné použití) 
k tomu, aby se staly významným zdrojem vody 
zdravotně nezávadné, v bezpečné kvalitě pro 
pitné účely a zvýšenou úroveň sanitace při 
podpoře cílů udržitelného rozvoje. 

Úvod
Cíle udržitelného  rozvoje  (SDG),  stanovené 
v nedávné minulosti, představují snahu mezi-
národního společenství mobilizovat jednotlivé 
vlády, soukromé i nevládní účastníky, a to jak 
na národních, regionálních, tak i na místních 
úrovních, k zajištění lepší kvality života mili-
ard lidí v rozvinutých či rozvojových zemích. 
Tyto cíle jsou velmi ambiciózní a představují 
výzvu jako programy, které jsou nevyhnutelně 
potřebné pro „člověka, planetu i prosperitu“ 
v časovém horizontu roku 2030 [1]. Dosažení 
(byť i jen částečné) tohoto cíle by významně 
prospělo celému lidstvu, vezmeme-li v úvahu 
důležitost čisté vody pro sociálně-ekonomický 
rozvoj a kvalitu života, včetně ochrany zdraví 
a životního prostředí.
V roce 2000 se Rozvojové cíle tisíciletí (dále 

jen MDG) zaměřily (v časovém horizontu do 
roku 2015) na snížení podílu populace, která 
nemá trvalý přístup k pitné vodě a souvisejí-
cím sanitárním potřebám, na polovinu. Tento 
cíl  však nezohledňoval otázky kvality vody 
či hospodaření  s  vodou,  což představovalo 
zásadní  omezení  pro  jeho  dosažení.  Toto 
opomenutí napravují Cíle udržitelného rozvoje 
(dále jen SDG), kde jeden z těchto dílčích cílů, 
SDG 6  (pozn. překladatele: Oficiální název 
tohoto programu: Zajistit všem dostupnost 
vody a sanitačních zařízení a udržitelné hos-
podaření s nimi.), požaduje čistou vodu a sa-
nitační zařízení (pozn. překladatele: Sanitací 
se pro účely tohoto článku rozumí hygienická 

zařízení, jako jsou kanalizace, toalety nebo 
latríny) pro všechny lidi, a to zajištěním „do-
stupnosti a udržitelného hospodaření s vodou 
a hygienických podmínek pro všechny“. Mezi 
dalšími  aspekty  tento  cíl  sleduje  zvyšování 
kvality vody snížením množství nečištěných 
odpadních  vod  na  polovinu,  globálním 
zvýšením  jejich  recyklace  a opětovného 
využívání. To potom bude mít  za následek 
větší  nabídku  čisté  vody pro  veškeré  typy 
využití a významný pokrok v oblasti sanitace 
a hospodaření s odpadními vodami. Tento cíl 
přitom jednoznačně určuje vzájemnou vazbu 
mezi čistou vodou, hygienickými potřebami 
a hospodařením  s  odpadními  vodami,  při-
čemž se dvěma posledním aspektům přikládá 
důležitost,  kterou  si právem zasluhují. Bez 
ohledu na konkrétní velikost žádná vláda ne-
může pro jakoukoliv aglomeraci osídlení – ať 
jde o světové megapole, města střední či malé 
velikosti,  či  obce  – poskytovat  čistou vodu 
svým obyvatelům,  aniž  by  současně  řešila 
otázky sanitačních zařízení a nakládání s od-
padními vodami. Nikdy není – a ani nebude 
– možné mít čistou vodu, aniž bychom sou-
časně zachytávali, čistili a náležitě zužitkovali 
odpadní vody pro určené cíle a řešili otázky 
sanitačních zařízení. 
Omezení, která ovlivňují dostupnost čisté 

vody a její  sanitaci pro všechny,  jsou velmi 
složitá a závisí na rozhodnutích zúčastněných 
subjektů na všech úrovních,  tedy vládních 
orgánů, soukromého sektoru, nevládních orga-
nizací i veřejnosti. Jsou určovány rozvojovými 
programy, které pak mohou (ale také nemusí) 
zahrnovat poskytování těchto služeb v dlou-
hodobém rámci jako prioritní; jde o národní, 
regionální  a místní  akční programy, které  – 
i v případě  jejich  správné  formulace  –  jsou 
často neúplně realizovány z hlediska krátko-
dobých programů, nedostatečného  řídícího, 
finančního či personálního zajištění. Většina 
závažných překážek  je mnohdy  způsobena 
nedostatečnou  politickou  vůlí,  závisející 
na odlišné politické motivaci a měnících se 
volebních obdobích. Stejně jako mnoho dal-
ších,  tyto  aspekty  ztěžovaly  realizaci MDG 
projektů  a představují  vážné překážky  i při 
plnění projektů SDG, protože v sobě zahrnují 
rozpory mezi globálními cíli a omezeními na 
národních a místních úrovních, nedostateč-
nou kontinuitu v rozhodování, politické a in-
vestiční preference lišící se od jedné vlády ke 
druhé, nedostatečné či neexistující informace, 
které se mají podílet na procesu rozhodování, 
či znevýhodněné entity, které nemají přístup 
k odpovídajícím zdrojům vody a k zajištění 
hygienických služeb [3].
Ve většině  rozvojových zemí má dodávka 

čisté vody a (do určité míry) sanitárních slu-

žeb prioritu. Ne vždy jsou však tyto priority 
podloženy  trvalou podporou,  zdroji  či  zá-
jmem. Hospodaření s vodou bývá proto často 
zanedbáváno. Zdá se, že v takových případech 
nejsou dostatečně zvažovány četné negativní 
dopady  spojené  s  odpadními vodami  a pří-
padně znečišťování zdrojů čisté vody, včetně 
vyhodnocení, do jaké míry negativně ovlivňují 
lidské zdraví a životní prostředí.
Je skutečností, že globální zásoby vody jsou 

pod tlakem hospodářského rozvoje, růstu po-
pulace, postupující urbanizace a – poměrně 
nově – i klimatických změn. Nicméně velmi 
často  je  to právě znečišťování vod, které do 
značné míry omezuje  jejich dostupnost pro 
všechny lidi, a to jak ve smyslu jejich kvantity, 
tak i kvality. Nalézt uspokojivé řešení je obtíž-
né zejména proto, že (jak již bylo diskutováno 
shora) závisí na značném počtu technických 
i netechnických rozhodnutí, která jsou přijí-
mána, aniž by byly vyhodnoceny jejich dopa-
dy na dostupnost vodních zdrojů. Situaci dále 
pak zhoršují legislativní a právní rámce, které 
nejsou realizovatelné, neexistující dlouhodobé 
strategie, nedostatečná kvalita  řízení, nízká 
způsobilost  jednotlivých vlád,  zanedbávání 
praktických problémů na straně odběru (ce-
nová  a mimocenová politika),  podceňování 
změn v povědomí, postojích a chování veřej-
nosti v dané oblasti a nakonec i špatná koor-
dinace mezi  jednotlivými zainteresovanými 
sektory. Náležité vyhodnocení těchto aspektů 
pak závisí na sociálním, environmentálním, 
kulturním a politickém kontextu a instituční 
způsobilosti  v místech,  kde  se  odehrávají. 
Obecně řečeno, řádné plnění cílů (a v případě 
SDG 6 zejména) má potenciál nejen zlepšit 
přístup k čisté vodě, sanitaci a životní úrovni 
miliard lidí, ale také zlepšit kapacitní schop-
nosti národních vlád a místních samospráv. 
Hlavní cíle SDG směřují ke snížení objemu 

odpadních vod, které nejsou čištěny, na polo-
vinu a ke zvýšení míry jejich recyklace a bez-
pečného opětovného užití,  což představuje 
vzdálenou možnost pro vytvoření  „nových“ 
zdrojů čisté vody pro všechny účely, pro kte-
ré by jinak nebyly k dispozici. To může dále 
znamenat,  že odpadní vody vypouštěné do 
vodních toků budou čistší a bezpečnější, než 
jsou dnes a že voda dostupná pro komunity 
žijící po jejich proudu bude mít mnohem lepší 
kvalitu. To dále přispěje i ke zlepšení kvality 
akvatických ekosystémů.
Opětovné využívání pitné  vody není ni-

čím novým. Co učinilo  tuto myšlenku více 
relevantní  jak pro místní prostředí,  tak  i na 
národní  úrovni  (např.  v  Singapuru  a nyní 
potenciálně i ve Spojených státech), je vzrůs-
tající nedostatek vodních zdrojů současně s je-
jich postupným znečišťováním, což omezuje 
dostupnost vody pro větší podíl populace a její 
využití i pro další účely. 
Tento článek se dále věnuje špatné kvalitě 

vody globálně  a diskutuje potenciální mož-
nosti čištění odpadních vod a jejich opětovné 
využití  pro  vytváření  nových  zdrojů  čisté 
vody,  stejně  jako pro vylepšení  sanitárního 
hospodářství a nakládání s odpadními voda-
mi, podpoře rozvojových cílů OSN v oblasti 
zajištění  čisté vody a sanitačních podmínek 
pro všechny. Tímto se rovněž přispěje (třebaže 
jen částečně) k rozvoji některých dalších cílů 
SDG, které nejsou s vodohospodářskou pro-
blematikou přímo spojeny, jako je například 
zmírňování chudoby, zkvalitňování zdravot-
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ního stavu a životní úrovně, zvyšování vzdě-
lanosti a rovnosti pohlaví. Příklady projektů 
zajišťujících opětovné využití vody pro pitné 
účely uvádíme včetně jejich přínosů a názorů 
místních obyvatel. Dále jsou podrobněji dis-
kutovány problémy související s opětovným 
využíváním pitné vody. 

Výsledky a jejich diskuse

Znečištění vod a jeho dopady na lidské 
zdraví i životní prostředí 

Stále  se  zhoršující  znečištění  odpadních 
vod ohrožuje  jak  rozvinuté,  tak  i rozvojové 
země. V rozvojových zemích je to způsobeno 
především  rychlým  růstem populace  a roz-
vojem urbanizace, rostoucími průmyslovými 
a hospodářskými  aktivitami,  intenzifikací 
a expanzí  zemědělství,  což působí  společně 
s nedostatkem místních a národních legisla-
tivních či institucionálních kapacit (řídících, 
technických,  finančních,  výkonných  atd.) 
a s apatií politiků či veřejnosti  vůči  zkvalit-
ňování a podporování vodního hospodářství 
a řízení  procesů  v  oblasti  odpadních  vod 
v dlouhodobém časovém výhledu. Na jedné 
straně je věnována pozornost sanitárním a hy-
gienickým vymoženostem, zejména ve vývoji 
toalet a čistíren odpadních vod, avšak jejich 
výstavba sama o sobě nezlepší kvalitu vody 
ve  středně-  a dlouhodobém výhledu, pokud 
nebude věnována náležitá pozornost  výraz-
nému zkvalitnění  institucionálních kapacit 
pro územní rozvoj, jeho řízení a realizaci [4]. 
Od roku 1990 se znečištění výrazně zvýšilo 

ve většině  říčních  toků v Africe, Asii  a La-
tinské Americe. Znečišťování  organickými 
látkami a patogeny se zhoršilo na více než po-
lovině všech úseků řek, což výrazně omezilo 
použitelnost vody v nich. Tyto poznatky jsou 
založeny na měření parametrů  indikujících 
patogenní znečištění (fekální koliformní bak-
terie), organické znečištění (BSK) a obsah solí 
(celkový obsah rozpuštěných pevných látek) 

[5]. Ačkoliv pokrytí  sanitárními  instalacemi 
a čistírnami odpadních vod  se  v některých 
zemích zlepšilo, nestačilo to ke snížení znečiš-
tění fekálními koliformními bakteriemi, které 
do povrchových vod pronikají [6].
To navíc nezahrnuje  znečišťování odpad-

ními vodami z průmyslu a zemědělství, které 
přinášejí do povrchových vod kontaminující 
chemikálie,  těžké kovy a ostatní znečišťující 
anorganické látky. V důsledku toho používají 
odhadem asi dvě miliardy lidí různě kontami-
novanou pitnou vodu, což vede k onemocnění 
v řádu milionů obyvatel. 
Podle  studií,  které  zveřejnila  organizace 

Global Burden of Disease [7], došlo k nejhor-
šímu  zhoršení  kvality  vod  v  jihovýchodní 
Asii,  východní Asii  a Oceánii  (86% nárůst 
v měřených  parametrech),  severní Africe 
a na Středním Východě (58% nárůst) a v jižní 
Asii  (rovněž  58% nárůst).  Parametry,  které 
jsou užívány pro vyhodnocení nebezpečnosti 
vody,  zahrnují  podíly  jednotlivých  skupin 
obyvatel s přístupem k různým zdrojům vody 
(nezlepšená kvalita, zlepšená mimo vodovody, 
zlepšená  ve  vodovodních  rozvodech)  a ty, 
které odkazují na využití vody pro domácnost 
poté, co byla nějak upravována – převařením, 
filtrací, chlorací, nebo dezinfekcí slunečním 
zářením  (resp.  ani  jednou z  těchto metod). 
Pro vyhodnocení nebezpečných hygienických 
podmínek jsou určeny parametry pro podíly 

jednotlivých  skupin  obyvatel  s přístupem 
k různým sanitárním zařízením (nezlepšená 
kvalita, zlepšená mimo veřejnou kanalizaci, či 
s přípojkou na veřejnou kanalizaci). 
V rozvinutých zemích se přístup obyvatel-

stva k bezpečným zdrojům vody a ke službám 
sanitárních  zařízení  a čištění  odpadních 
vod zlepšil. Nicméně ani tyto služby nejsou 
stále  ještě na dostatečné úrovni pro obyva-
tele v chudších městských aglomeracích, na 
předměstích  i na venkově, kde  se projevuje 
nerovnoměrná úroveň mezi jednotlivými ko-
munitami a regiony, a kde ty nejchudší oblasti 
jsou ve výrazně obtížnější situaci [8]. Kvalita 
vody  se  obecně  rovněž  zlepšila,  ale  počet 
znečisťujících látek se zvýšil a diverzifikoval, 
což vytváří tlak na vládu a komunální služby, 
aby zlepšovaly úroveň technologií pro úpravu 
vod na pitnou vodu, stejně  jako  technologií 
pro čištění odpadních vod [9]. 
Kupříkladu ve Spojených  státech  se nyní 

potýkají jak s novými, tak i dlouhotrvajícími 
problémy. Tyto problémy zahrnují kombinaci 
znečištění  bodovými  zdroji  (např.  toxické 
látky vypouštěné  z průmyslových podniků 
či čistíren odpadních vod) i plošnými zdroji 
(jako jsou např. splachy z městských komu-
nikací  a ze  zemědělských  oblastí).  Dalším 
problémem je nedostatečná finanční podpora 
pro komunální čistírny odpadních vod [10]. 
V roce 2009 bylo – podle údajů EPA (2009) 

[11]  a jednotlivých  státních  agentur  –  vy-
hodnoceno 44 % řek a ostatních toků a 64 % 
plošných výměr jezer jako neodpovídajících 
příslušným normám kvality  vody,  a nebyly 
proto vhodné pro jeden či více zamýšlených 
účelů využití. Vyhodnocení jezerních vod na 
národní úrovni v  roce 2019 ukázalo, že cca 
20 % z nich obsahovalo vysoké úrovně kon-
centrací fosforu a dusíku [12]. Ačkoliv v této 
oblasti bude nezbytné vykonat  ještě mnoho 
práce, lze konstatovat, že Spojené státy mají 
akceschopný právní a institucionální rámec, 
který podporuje pokrok ve zlepšování kvality 
jak pitné vody samotné, tak i vodních útvarů 
obecně. 
Ani  Evropa  není  bez  problémů.  Podle 

Evropské  agentury  pro  ochranu  životního 
prostředí  (European Environment Agency) 

[13] byla v členských státech Evropské unie 
dobrá úroveň z chemického hlediska dosaže-
na pouze u 38 % povrchových vod a u 74 % 
podzemních vod. Útvary povrchových vod 
jsou negativně ovlivňovány zejména hydro-
morfologickými tlaky (40 %), plošnými zdroji 
znečištění  (38 %, většinou ze  zemědělství), 
atmosférickými  depozity  (38 %,  většinou 
rtutí)  i bodovými  zdroji  (18 %)  a čerpáním 
vody (7 %). V Anglii pouze 14 % řek splňuje 
minimální normy pro „dobrou“ vodu, zatímco 
Francie, Německo a Řecko již byly v minulosti 
penalizovány Evropským soudním dvorem 
pro porušování zákonem stanovených limitů 
obsahu dusičnanů, kdy kupříkladu v Němec-
ku téměř třetina monitorovacích stanic vyka-
zovala obsahy dusičnanů přesahující  limity 
stanovené Evropskou unií. 
Rizika, která představovují nově se objevu-

jícími kontaminanty, jako jsou farmaceutika či 
mikroplastická znečištění, jsou zatím jen málo 
prozkoumaná, a tak je ani nelze odpovídajícím 
způsobem  zohlednit  v  plánování  a řízení 
zdrojů pitné vody. Současný a budoucí  vý-
zkum těchto nově vznikajících kontaminantů 
a jejich dopadů je nutné tedy orientovat na co 

nejlepší projekty pro pochopení problematiky 
a vývoje příslušných  technologií  pro  jejich 
čištění.

Zdravotně nezávadné opětovné 
využívání vody jako dodatečný zdroj
Zdravotně  nezávadné  opětovné  využívání 
vody  (tedy užití  vody vícekrát než  jednou) 
představuje radikální příspěvek oproti zažité-
mu pohledu na vodní zdroje, který zřídkakdy 
uznával hodnotu  recyklovaných odpadních 
vod a jejich využití pro přípravu vody pitné. 
Velké  skupiny obyvatel  vyžadují  stále  větší 
dodávky vody, přičemž produkují stále větší 
objemy odpadních vod, které ovšem nejsou 
v mnoha případech řádně předčištěné; sou-
časný i výhledový nedostatek vody často není 
dostatečně zohledněn a ošetřen, a degradace 
kvality  a zdravotní  rizika  s  vodou  spojená, 
stejně jako požadavky na ochranu životního 
prostředí,  vedou  celou  řadu měst  ke  zlep-
šování  technologií pro čištění komunálních 
odpadních  vod  a k opětovnému využívání 
těchto vod buď pro produkci pitné vody, nebo 
pro ostatní účely (nepitné), nebo alespoň k vy-
pouštění mnohem čistších vod do okolního 
prostředí. Odpovídající legislativní rámce, mo-
dernější technologie, spolehlivější monitoring 
a respektování názorů veřejnosti představují 
schůdnou alternativu ke zvyšování množství 
dostupné čisté vody pro pitné účely [14].
Rozšiřování  zdrojů vody pro pitné účely 

opětovným využíváním vody  lze  provádět 
jak  přímo,  tak  i nepřímo. Terminologie  se 
v těchto ohledech dosti liší, ale obecně platí, 
že v nepřímém využití vody (IPR) pro pitné 
účely je opětovně využívaná voda přiváděna 
do environmentálního vyrovnávacího  tělesa 
(rezervoár,  řeka,  jezero,  nebo  vodonosné 
podzemní  vrstvy)  a poté  znovu  upravena 
v rámci standardního procesu pro její dodáv-
ku. V případě přímého využití  takové vody 
je  tato přiváděna  rovnou do úpravny pitné 
vody a poté do vodovodního  rozvodu,  aniž 
by prošla  environmentálním vyrovnávacím 
procesem. 
Projekty na přeměnu opětovně využívané 

vody na vodu pitnou byly realizovány v růz-
ných městech  Spojených  států, Namibie, 
Austrálie, Belgie, Velké Británie i Jihoafrické 
republiky a rovněž i v Singapuru [15]. Společ-
ným jmenovatelem ve všech případech těchto 
projektů byl jediný aspekt – nedostatek vody. 
Veškeré projekty také upřednostňovaly veřejné 
zdraví, ochranu životního prostředí a ošetření 
rizik. A vzhledem k tomu, že opětovné využí-
vání vody rozšiřuje dostupné zdroje vody, stá-
vá se jejich význam zvláště patrný v suchých 
obdobích, kdy se povrchových a podzemních 
vod pro všechny možné účely nedostává. 

Místní zkušenosti z úspěšných projektů 
V této části uvádíme příklady opětovného vy-
užití vod pro pitné účely realizované v několi-
ka městech, a to s důrazem na situaci v USA 
vzhledem k pokroku, který tam byl v dané ob-
lasti dosažen. Spojené státy připravily zdaleka 
největší počet projektů na opětovné využívání 
vody. Tyto projekty umožňuje politika a legis-
lativa podporující bezpečné a opětovné vyu-
žívání vody recyklací odpadních vod – v roce 
2017 mělo 14 států USA strategie opětovného 
využívání vod pro pitné účely nepřímo a tři 
pro  přímé  využití  pro  pitné účely,  a to  ve 
srovnání se situací v roce 2012, kdy takových 
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států bylo pouze osm, resp. žádný ve druhém 
případě.  Byla  přijata  opatření  k  lepšímu 
využití a hospodaření se zdroji sladké vody, 
rozvoji  nástrojů  pro  hospodaření  s  vodou 
a plány zahrnující přípravu na suchá období, 
opatření pro  zachování  a udržování  těchto 
zdrojů,  řešení  otázek nákladného  transferu 
vod mezi  jednotlivými povodími,  vyhodno-
cení a predikce následků klimatických změn 
a přehodnocení opětovného využívání vody 
z hlediska znalostí, hospodaření, technologií, 
financí a veřejného mínění.
Ve Spojených státech nejsou žádné specific-

ké federální zákony upravující problematiku 
opětovného využívání vody pro pitné účely, 
avšak veškerá pitná voda musí splňovat fede-
rální a státní předpisy o kvalitě, jako je např. 
Zákon o nezávadné pitné vodě (Safe Drinking 
Water Act) a Zákon o čisté vodě (Clean Water 
Act). Souběžně s těmito zákony přijalo několik 
jednotlivých států své vlastní právní normy 
či  direktivy  upravující  nepřímé  opětovné 
využívání pitné vody, přičemž zařízení pro 
přímé využití pro pitné účely jsou posuzová-
na případ od případu. Ve městech Big Spring 
a Wichita Falls (Texas) bylo realizováno přímé 
využití pro pitné účely jako nejúčinnější a je-
diná možná alternativa pro zajištění čisté vody 

[16]. Kalifornie je nejprogresivnějším státem 
v oblasti  nepřímého opětovného využívání 
vody pro pitné účely,  a to  s nejvyspělejším 
legislativním rámcem. Po více než padesát let 
některá města zavádějí plánované doplňování 
rezervoárů podzemních vod opětovně využí-
vanou vodou. Příslušná legislativa byla přijata 
v roce 1978 a následně novelizována v roce 
2014. V  roce 2018 byly přijaty další právní 
předpisy pro rozšíření nepřímého opětovného 
využívání povrchových vod pro pitné účely. 
Tyto předpisy umožňují, aby opětovně vyu-
žívané vody byly přidávány do povrchových 
rezervoárů, které jsou využívány jako zdroje 
pitné vody [17]. Zatím nebyl na základě těch-
to předpisů realizován žádný projekt, avšak 
dva z nich mají být dokončeny v roce 2022 
(v okrsku San Diego). V současnosti Kalifornie 
nemá žádnou legislativu pro přímé opětovné 
využívání vody. Nicméně Státní vodohospo-
dářská komise pracuje podle Návrhu rámcové 
direktivy pro přímé opětovné využívání vody 
na vytvoření jednotných kritérií pro recyklaci, 
která budou chránit veřejné zdraví, a přístup, 
který zamezí „nesoudržnosti“ při vyhodnoco-
vání rizik a jejich řízení, až se budou podmín-
ky dále zhoršovat [18].
Doposud nejlepší kalifornský  (a i meziná-

rodní) projekt na opětovné využívání vody pro 
pitné účely  je Orange County Groundwater 
Replenishment  System  (Systém pro  dopl-
ňování podzemních vod v Orange County). 
Nepřímé opětovné využívání vod pro pitné 
účely je výsledkem dlouhodého úsilí okresu 
(stejně  jako státu) o zajištění čisté vody pro 
rostoucí populaci i potřeb ochrany životního 
prostředí. Tento systém zásobuje pitnou vodou 
ze zdroje opětovného využívání cca 850 000 
obyvatel. Touto vodou se doplňují podzemní 
rezervoáry chráněné proti pronikání mořské 
vody  (hydraulická  ochrana). Konečná  fáze 
rozšíření projektu zvýší čistící kapacitu systé-
mu, umožní okresu chránit přírodní rezervoár 
a poskytovat čistou vodu  jeho stále rostoucí 
populaci [19]. Projekt je považován za výchozí 
etapu a srovnávací standard pro další projekty 
opětovného využívání vod v El Pasu (Texas), 

recyklaci odpadních vod pro West Basin Water 
v Kalifornii a projekt Scottsdale Water Campus 
v Arizoně.
Iniciativa  ze  strany  EPA  (Agentury  pro 

ochranu  životního prostředí USA)  v  rámci 
Národního akčního plánu pro opětovné vy-
užívání  vody má  zajistit  realizaci  projektů 
opětovného využívání vody na národní úrov-
ni. Tento akční plán vyhlášený v únoru 2020 
je cílený na zajištění budoucnosti společnosti 
v oblasti využívání vody pro všechny účely, 
při  současném zvýšení  bezpečnosti,  udrži-
telnosti a odolnosti vodních zdrojů a identi-
fikaci všech typů spolupráce mezi vládními 
a nevládními  organizacemi  pro  dosažení 
těchto cílů. Současně  se plán bude zabývat 
i politickými aspekty, problematikou jednotli-
vých programů a nároky na vědeckotechnický 
rozvoj, s cílem získat potřebné informace pro 
tvorbu  legislativního  rámce  a příslušných 
politických rozhodnutí [20]. 
Projekty na opětovné využívání vody byly 

rovněž realizovány ve Windhoeku a v Singa-
puru. Windhoek představuje první  globální 
příklad přímého opětovného využívání vody 
pro pitné účely od  roku 1968,  jako nejlepší 
(možná  i jediná) varianta  řešení nedostatku 
vody, vyvolaného často se opakujícími obdo-
bími sucha [21]. Opětovné využívání vody pro 
pitné účely je zde pro svou důležitost z hle-
diska zajištění zásobování vodou považováno 
za strategický prvek v hospodaření s vodními 
zdroji.  Během období  velkého  sucha  v  le-
tech 2015  až  2017 poklesly dodávky vody 
z povrchových zdrojů (hlavní zdroj) na 2 % 
z obvyklých 75 %, čímž vznikl enormní tlak 
na vodovodní systémy v sektorech domácnos-
tí, průmyslu a celého hospodářství. Většina 
vody použité jako náhrada za výpadek zdrojů 
povrchové vody byla odebírána  z místních 
podzemních vodonosných vrstev a opětovné 
využívání vody pro pitné účely vzrostlo na 
30 %  z celkového  objemu [22].  Opětovné 
využívání vody pro pitné účely tak doplnilo 
dodávky pro domácnost, díky čemuž nebylo 
nutné přikročit  k omezování dodávek vody 
nebo  jejich přídělu. Od  října 2019 a během 
období,  kdy  byl  tento  článek  koncipován 
(počátek roku 2020), čelilo město Windhoek 
dalšímu období velkého sucha, během něhož 
opětovné využívání vody opět představovalo 
podstatný zdroj čisté vody pro pitné účely, a to 
až do chvíle, než konečně začalo pršet. 
V  Singapuru  započala  výroba NEWater 

(jak se tam opětovné využívání vody nazývá) 
v roce 2003 jako součást dlouhodobé strategie 
diverzifikace vodních zdrojů a snížení závis-
losti Singapuru na dovozech vody z  Johoru 
(Malajsie), s cílem zajistit pružnost dodávek 
a kompletní  soběstačnost  do  roku  2060. 
Opětovné využívání vody pokrývá cca 40 % 
denní spotřeby vody v Singapuru a do roku 
2060 vzroste tento podíl na cca 55 %. V prů-
běhu suchých období je NEWater přidávána 
do rezervoárů, kde se mísí se surovou vodou 
z ostatních zdrojů, přičemž výsledná směs se 
podrobí úpravě  a předčištění  a následně  je 
distribuována jako pitná voda [23]. Opětovné 
využívání  vody  nebylo  v  roce  2003  nijak 
novou koncepcí, samotná realizace však byla 
významná svým rozsahem i širokou veřejnou 
podporou nepřímého využití pro pitné účely 
a přímého opětovného využívání mimo pitné 
účely, a to vzhledem k rozsáhlé osvětě a dob-
ře  vedeným komunikačním strategiím [24]. 

V nich byl zdůrazňován nedostatek vodních 
zdrojů  ve městě  a důležitost  opětovného 
využívání vody  jako důležitého  faktoru pro 
další rozvoj. 
Pokud  jde  o Evropu, Evropská unie  si  je 

vědoma důležitosti snižování tlaků na vodní 
zdroje a životní prostředí s ohledem na stále 
větší  nedostatek  vody  a podporuje  účinné 
využívání  těchto  zdrojů.  Politika EU v  ob-
lasti opětovného využívání vody nezahrnuje 
používání pro pitné účely a ponechává  tato 
rozhodnutí na jednotlivých členských státech; 
akcentuje pouze opětovné využívání vody pro 
nepitné účely, zejména v zemědělství [25].
V rámci toho byly v EU zatím realizovány 

pouze dva projekty, a to Langford Recycling 
Scheme  ve Velké Británii  a závod Torrelle 
v Belgii. Oba projekty  produkují  vody pro 
pitné účely nepřímou cestou. Projekt Lang-
ford Recycling Scheme je provozován pouze 
při nízkém průtoku v řece Chelmer. V období 
sucha  je  voda  z  řeky doplňována opětovně 
využívanou vodou až k podílu 70 %. Nejvyš-
ší produkce bylo dosaženo během suchých 
období v letech 2005–2006 a 2010–2011 [26]. 
Úpravna v belgickém Torrelle produkuje zdra-
votně nezávadnou pitnou vodu pro nedalekou 
komunitu cca 60 000 obyvatel (v roce 2012). 
Voda z této úpravny je rovněž využívána k do-
plňování vodonosných vrstev pod písečnými 
přesypy u Saint-André, kde současně slouží 
jako  hydraulická  ochrana  proti  pronikání 
mořské vody do těchto vrstev [27].

Tabulka 1  uvádí přehled  shora  zmiňova-
ných projektů [28]. Za celá desetiletí, po která 
tyto projekty poskytují pitnou vodu, nebyly 
zdokumentovány žádné  jejich negativní do-
pady na lidské zdraví.

Místní zkušenosti z projektů, kde 
problémy přetrvávají
Zcela  nedávno  byly  v Austrálii  zastaveny 
některé  projekty  opětovného  využívání 
vody pro pitné účely. Tato  země má velmi 
silné legislativní rámce podporující opětovné 
využívání  vody pro pitné účely  [29],  avšak 
prozatím byl úspěšně realizován pouze jeden 
projekt  v  Perthu  v  západní Austrálii  [30]. 
Dva projekty opětovného využívání vody pro 
pitné účely  v Queenslandu byly  zastaveny 
kvůli obavám ze zdravotní závadnosti, špatné 
komunikaci mezi  zúčastněnými  stranami, 
odporu veřejnosti v jednom případě (Toowo-
omba)  [31]  a nedostatku politické podpory 
v případě druhém (Western Corridor Recycled 
Water Project) [32]. V obou případech byla tato 
rozhodnutí přijata dokonce i přes přetrváva-
jící obavy z budoucích dopadů klimatických 
změn v této oblasti a vzdor reálné možnosti, že 
srážkové profily nemusí v budoucnu zdaleka 
dostačovat pro všechny účely. 
Zavedení opětovného využívání vody pro 

pitné účely vyžaduje silný legislativní rámec 
a vyspělé technologie. Stejně tak ale vyžaduje 
velmi  seriózní přístup k netechnickým as-
pektům, jako je osvěta, správná komunikace 
a zaangažování politiků a lidí, kteří přijímají 
příslušná rozhodnutí, ale zejména i veřejnosti, 
získání si její důvěry a přízně [33]. Informace 
o projektu by se neměly omezovat pouze na 
jejich přínosy, ale i na diskusi o tématech, jako 
je kvalita vody, alternativy pro  její zajištění, 
schůdnost těchto alternativ a náklady na ně, 
stejně jako ošetření možných rizik a vlivů na 
její spotřebitele [34]. 
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V  rozvojových  zemích  jako  je  Brazílie, 
Mexiko, Kuvajt či Indie, již realizovali či při-
pravují k realizaci projekty opětovného vyu-
žívání vody pro pitné účely. Jejich úspěšnost 
přitom závisí na tom, jak tyto projekty budou 
realizovány v rámci stávajících legislativních, 
institucionálních, řídících, finančních a tech-
nologických rámců, tedy jak jsou silné a jak 
podporují inovační aktivity a jak si jednotlivé 
komunální služby mohou dlouhodobě zajistit 
dostatečné technické, řídící a finanční zdroje. 
Vážným omezením  je  skutečnost,  že  vo-

dohospodářský  sektor  obecně  a jímání  ko-
munálních a průmyslových odpadních vod 
(a jejich konvenční čištění zvláště) stále čelí 
mnoha problémům. Často jde o to, že normy 
pro čistotu vody a jejich důsledné sledování 
jsou špatně vymahatelné a rámce pro vyhod-
nocení rizik někdy ani neexistují. Bez ohledu 
na to, jak je pro zdroje čisté vody a sanitační 
podmínky důležité opětovné využívání vody 
pro pitné účely na místní, regionální i národní 
úrovni, tyto problémy při širší realizaci pro-
jektů přetrvávají.

Mezery v současných znalostech 
a potřebné zaměření výzkumu
Ochrana lidského zdraví a životního prostředí 
je zásadní při hledání jakýchkoliv zdrojů pitné 
vody,  ať  již  jde o její  opětovné využívání  či 
nikoliv. K  tomu, aby bylo možné zajistit, že 
opětovné využívání vody bude bezpečné pro 
pitné účely, je klíčovým aspektem otázka, zda 
splňuje  (federální,  národní  i místní)  limity 
pro přítomnost patogenů a obsah chemických 
látek. Sledování  těchto parametrů musí být 
účinné,  zevrubné a průběžné.  Je nutné pro-
vádět nezávislé kontroly a vydávat příslušné 
informace o jejich výsledcích a současně také 
zaplňovat mezery v poznatcích a výzkum pak 
zaměřovat potřebným směrem [35].
Obecně vzato, potřebný  typ výzkumu by 

měl  být  zaměřen  na  další  vyhodnocování 
běžných  technologií  přípravy  pitné  vody 
a jejich účinnost při deaktivaci či odstranění 
různých  normovaných  i nenormovaných 
kontaminantů,  jejich přítomnost v opětovně 
využívaných vodách,  sledování mikrobiál-
ních, chemických, radiačních a nově vznika-
jících kontaminantů na přítoku do  i odtoku 
z čistíren odpadních vod a sledování kvality 
vody v reálném čase tak, jak prochází celým 

řetězcem předčištění  a úprav.  To  umožní 
rychlou odezvu při  zjištění  změn v kvalitě 
vody  v  důsledku  přítomnosti  patogenů  či 
chemických kontaminantů, určení jejich typu 
a množství a přijetí nejvhodnějších opatření 

[36]. Obecná  rizika  lze často snížit  řízeným 
využíváním vodních zdrojů,  jejich diverzifi-
kací a rozprostřením rizik tak, že každá strana 
ošetřuje různá rizika. 
Oblast,  které  je  věnována  stále  větší  po-

zornost,  je  přítomnost  běžně používaných 
chemických látek i nově se vyskytující konta-
minantů a jejich směsí – dokonce i v nízkých 
koncentracích  –  a jejich  účinky  na  lidské 
zdraví a ekosystémy. Tato znečištění zasluhují 
zvláštní  pozornost,  pokud  se  vyskytují  i ve 
vodách předčištěných moderními  technolo-
giemi, protože mohou vyvolávat  jak akutní, 
tak  i chronická  onemocnění.  Kvalitnější 
legislativa, účinnější  čištění  a důsledné  sle-
dování  kvality  jsou považovány  za  klíčové 
cesty,  jak uvedenou problematiku  řešit  tak, 
aby kvalita vody  splňovala příslušné  limity 

[37]. Zveřejňování  analýzy dat na  internetu 
a systém  informování  veřejnosti  o kvalitě 
vody  jsou  rovněž důležitými prvky, protože 
umožňují široký sběr dat a snadnější přístup 
k informacím obecně. 
K  lepšímu  porozumění  rizikům,  která 

souvisejí  s  nově  se  vyskytujícími  kontami-
nanty, bude nutné dále provádět rozsáhlejší 
výzkumy,  zaměřené především na  toxikolo-
gické  a epidemiologické  studie. V  současné 
době  se  však  odborné  práce  zaměřené  na 
ochranu zdraví a životního prostředí omezují 
na měření  chemických a mikrobiologických 
parametrů a vyhodnocování rizik formálními 

postupy.  Jejich  cílem  je  identifikace,  kvan-
tifikace  a informace o rizicích  souvisejících 
s využíváním takových vod pro rozhodovací 
procesy a pro zohlednění možných sociálních 
a environmentálních dopadů i přínosů, stejně 
jako  případných  finančních  nákladů  [38]. 
Poznatky o dopadech na zranitelnější skupiny 
populace, jako jsou kojenci, starší lidé, těhotné 
ženy, či osoby postižené nemocemi, však stále 
ještě do značné míry chybí,  a další výzkum 
v této oblasti proto bude naprosto nezbytný. 
V případě opětovného využívání vody přímo 

pro pitné účely pak vyloučení  environmen-
tálního vyrovnávacího  tělesa znamená méně 
času na odezvu na případná selhání. To může 
významně ovlivnit  schopnost provozovatelů 
těchto zařízení provoz včas zastavit v případě, 
že  bude  zjištěno překročení  kvalitativních 
parametrů. V těchto případech se očekává, že 
k odpovídajícímu zajištění veřejného zdraví 
bude realizováno dodatečné předčištění, zvý-
šená  frekvence  sledování, pořízení dodateč-
ných ochranných prvků pro adekvátní dobu 
odezvy na nestandardní kvalitu produkované 
vody [39]. 

V tabulce 2  je  uveden  přehled  přínosů 
a problémů vztahujících  se  k  opětovnému 
využívání vody. Tento přehled není vyčerpá-
vající, slouží pouze k ilustraci nejdůležitějších 
aspektů v obou rovinách.
Projekty  pro  opětovné  využívání  vody 

pro pitné účely podléhají přísně nastavené 
legislativě. Řídí  se  rozbory a vyhodnocením 
rizik  a programy zabezpečení  výroby pitné 
vody, které zahrnují studie a poznatky z po-
loprovozních  instalací,  vyhodnocení  řízení 
technologických  procesů,  jakostní  normy, 
sledování kvality vody,  zohlednění  stanovi-
sek zainteresovaných  stran  i veřejnosti, mi-
nimalizaci  rizik  a další  faktory. Technologie 
používané pro čištění a úpravu vody, tedy pro 
přeměnu odpadních vod na čistý a bezpečný 
zdroj  zásobující městské/obecní  vodovody, 
jsou na vyspělé úrovni a k likvidaci a odstra-
ňování virů, bakterií, chemikálií a ostatních 
složek, které mohou mít škodlivý charakter, 
využívají membránové filtrace  a dezinfekce 
UV zářením. Opětovně využívané vody jsou 
čistší  a bezpečnější než  toky  řek protékající 
mnoha městskými aglomeracemi, a to zvláště 
v rozvojových zemích, kde jsou do těchto toků 
běžně vypouštěny nedostatečně či nevhodně 
předčištěné odpadní vody (nezřídka jsou vy-
pouštěny i zcela nečištěné). 

Opětovné využívání vody pro pitné 
účely a projekty SDG pro čistou vodu 
a sanitační zařízení
Řádné čištění  odpadních vod a jejich  zdra-
votně nezávadné  opětovně  využívání  jsou 

Lokalita
Kapacita projektu 

(v milionech 
galonů denně)

Popis projektu

Wulpen, Belgie 1,9 Před svým opětovným využíváním, je předčištěná 
voda injektována do vodonosných vrstev; jedná se o 
nepřímé opětovné využívání jako zdroje pitné vody

Windhoek, Namibie 5,5 Předčištěná voda se míchá s konvenčně upravenou 
povrchovou vodou pro opětovné použití pro pitné 
účely

Essex, Velká Británie 10,5 Předčištěná voda se vrací do řeky výše nad místem 
odběru; jedná se o nepřímé opětovné využívání jako 
zdroje pitné vody 

Orange County, Kalifornie 
USA

100 Před svým opětovným využíváním, je předčištěná 
voda injektována do vodonosných vrstev; jedná se o 
nepřímé opětovné využívání jako zdroje pitné vody. 
Kapacita projektu má být zvýšena na 130 milionů 
galonů denně

Singapur 122 Předčištěná voda se opětovně využívá přímo pro 
nepitné účely a nepřímo pro přípravu pitné vody.

Tabulka 1. Přehled vybraných plánovaných projektů přímého a nepřímého opětovného 
využívání vody (upraveno podle odkazu [28])

Přínosy Problémy/obavy

Spolehlivé, dodatečné zdroje čisté vody  Obavy z možných dopadů na zdraví člověka 
a stav životního prostředí

Snížení znečištění u vypouštěných vod Mezery v poznatcích týkajících se různých 
směsí znečišťujících látek a nově vznikajících 
kontaminantů

Snížením znečištění u vypouštěných vod dochází 
k vyšší úrovni zachování vodních organismů 
a biodiverzity

Psychologické bariéry

Pokrok v oblasti poznatků vědy a techniky Technická, řídící a finanční schůdnost projektů 
opětovného využívání vody 

Tabulka 2. Přínosy a problémy opětovného využívání vody pro pitné účely
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zásadním předpokladem pro dosažení Cílů 
udržitelného rozvoje (SDG) č. 6 do roku 2030. 
Pokud se nepodaří těchto cílů dosáhnout, pak 
to bude znamenat, že zdraví a životní úroveň 
několika miliard  lidí  budou  postiženy  ve 
stejné míře,  jako  je  tomu doposud, nebo  se 
tento stav ještě více zhorší, protože současně 
s rostoucí populací se zdroje vody stávají stále 
více nedostatkové a také stále více znečištěné.
Bezpečné  využívání  řádně  vyčištěných 

odpadních vod jako zdroje pitné vody před-
stavuje zásadní možnost, jak zásobovat vodou 
stále rostoucí populaci. Shora uváděné příkla-
dy ukazují, že tisíce lidí mají přístup k čisté 
vodě  jen právě díky opětovnému využívání 
vody pro pitné účely. Jinou vodu by v mno-
ha případech ani  získat nemohli. Opětovné 
využívání vody pro pitné účely se stává stále 
naléhavějším  v  průběhu  suchých  období, 
kdy se právě díky tomuto využívání uživatelé 
vyhnuli přídělovému systému v zásobování 
vodou  tam, kde by bez  této alternativy  jiná 
možnost nebyla.
Opětovné využívání vody pro pitné účely 

představuje  spolehlivou  alternativu,  jak 
vyrobit  zdravotně nezávadnou pitnou vodu 
a současně zlepšit kvalitu vod v recipientech, 
zmírnit nedostatek zdrojů vody pro všechny 
potřebné účely a přispět k projektů SDG na 
zajištění  čisté  vody  a sanitačních  zařízení. 
V širším kontextu pak vede k celkovému zvý-
šení životní úrovně.  Jen  takové projekty ale 
nezajistí dosažení Cílů udržitelného rozvoje 
(SDG) č. 6,  ani veškerou čistou vodu, která 
bude potřeba  v  budoucnu  a nyní  ve  světě 
dochází. Jak již bylo uvedeno shora, opětov-
né využívání vody  je  součástí provázaného 
plánování hospodaření s vodou a příslušných 
rozvojových strategií. 
K nedostatku  vody  je  nutné přistupovat 

komplexně. V současnosti, a s výhledem do 
budoucna, kdy bude poptávka po čisté vodě 
ještě tíživější a vodní zdroje budou ještě vzác-
nější, než jsou nyní, bude nutné důsledně zva-
žovat všechny alternativy jak zajistit dodávky 
vody, včetně postupů pro opětovné využívání 
vody pro pitné účely.

Metodika přípravy studie
Příprava  této  studie  byla  založena  na  tří-
stranném metodickém přístupu. V prvé části 
šlo  o provedení  literární  rešerše  a rozborů 
k pochopení rozsahu problematiky v rozsahu 
faktorů určujících podíl  opětovného využí-
vání vody pro  zajištění dodávek čisté vody 
a sanitárních potřeb v rámci specifik Cílů udr-
žitelného rozvoje a několika dalších programů 
SDG, přímo  s  vodou nespojovaných,  avšak 
pozitivně  ovlivňujících  kvalitu  životních 
podmínek.  Po provedené  rešerši  a rozboru 
získaných informací se druhý přístup zamě-
řil na diskusi výsledků projektů opětovného 
využívání vody, které jsou v provozu již celá 
desetiletí  a které poskytly dotčené populaci 
celou řadů pozitivních přínosů v podobě zdra-
votně nezávadné vody a sanitačních zařízení, 
a také projektů,  které  byly  zastaveny kvůli 
obavám ze  zdravotních  rizik  a nedostateč-
ného zaangažování veřejnosti. Konečně třetí 
přístup  zahrnoval diskusi nedávných  inici-
ativ vedených s cílem posílit a diverzifikovat 
vodní  zdroje  dostupné na národní úrovni, 
které  jsou – například ve Spojených státech 
– prezentovány pro zdůraznění zásadní role 
opětovného využívání vody pro splnění Cílů 

udržitelného rozvoje v oblasti čisté vody a sa-
nitačních zařízení. 
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Mohla to byť dobrá konferencia

Miroslav Hutňan

Dnešná doba konferenciám nepraje. Teda 
nielen  konferenciám,  ale  vzhľadom na  za-
meranie  činnosti Asociácie  čistiarenských 
expertov SR sa obmedzenia súvisiace s pan-
demickou situáciou prejavili u nás takto. Na 
jeseň minulého  roka  sme  bez  obmedzení 
začali s prípravou konferencie Kaly a odpa-
dy 2020. Nakoniec, po zvažovaní viacerých 
možností,  padla  voľba  na miesto  konania 
konferencie – Senec, kde sa organizovala aj 
ostatná, na Slovensku organizovaná kalová 
konferencia,  s  termínom  19.–20.  3.  2020. 
Príprava  konferencie  úspešne  napredova-
la,  podarilo  sa  zostaviť  vcelku  zaujímavý 
program a do zborníka nám dodali príspevky 
takmer  všetci  autori. Menovky účastníkov 
boli vytlačené, stačilo vytlačiť stravné lístky 
a konferencia mohla začať. No v pondelok, 
9. 3. 2020 sme museli riešiť  jej presunutie. 
Najprv  sa  zatvorili  bratislavské univerzity, 
potom  aj  ostatné  školy  a  kultúrne  stánky. 
Najprv  všetko na dva-tri  týždne,  takže  op-
timistické  riešenie  v podobe presunu kon-
ferencie Kaly  a  odpady 2020 na 27.–28.  5. 
2020 bolo namieste. V krátkom čase sa však 
ukázalo, že v máji sa pri výmene odborných 
poznatkov  v Senci  nestretneme. V  októbri 
sme mali riadny termín plánovanej bienálnej 
konferencie Odpadové vody 2020 na Štrb-
skom Plese.  Preto  sme  sa  nevzdávali  a  po 
diskusiách programového  a  organizačného 
výboru oboch konferencií s ďalšími kolega-
mi  sme  sa,  stále  plní  optimizmu,  rozhodli 

pre  spoločné  zorganizovanie  konferencií 
Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020 
v termíne 14.–16. 10. 2020. Nepočúvali sme 
kuvičie hlasy pochybovačov, že situácia sa do 
októbra nezlepší, a pokračovali v organizácii. 
Záujemcov o prezentáciu svojich výsledkov 
aj o účasť na spojených konferenciách bolo 
dosť a opäť sa nám podarilo pripraviť zaují-
mavý program konferencie Odpadové vody 

2020. Priebežné diskusie s pracovníkmi hote-
la Patria ukazovali, že v auguste aj začiatkom 
septembra sa u nich konferencie konajú, aj 
keď  s  rúškami  a  šachovnicovým  sedením. 
Situácia sa však zhoršovala aj na Slovensku, 
aj v Čechách a prvé lastovičky v podobe in-
formácií od jednotlivcov, že majú zakázané 
služobné cesty, znižovania počtu účastníkov 
hromadných akcií na 200 a následne na 100 
a  vyfarbovania  okresov na  zeleno,  oranžo-
vo  a  červeno  z  nás  postupne  odčerpávali 
optimizmus.  Poslednou  informáciou,  ktorá 
zavážila,  bolo preradenie Česka Pandemic-
kou  komisiou  SR medzi  červené  krajiny. 
Dňa 14. 9. 2020 sme spoločnú konferenciu 
Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020 
zrušili. Autorom Odpadových vôd 2020 sme 
však ponechali   možnosť  publikovania  ich 
príspevkov v  zborníku konferencie. Drvivá 
väčšina autorov túto možnosť využila. A tak, 
aj  keď  sa  konferencie Kaly  a  odpady  2020 
a Odpadové vody 2020 nekonali, zrodili sa 
zborníky  z  týchto  konferencií.  Vzhľadom 
na mimoriadnu situáciu, ktorá v tomto roku 
nastala,  sa  organizátori  týchto  konferencií 
a výbor AČE SR rozhodli, že ponúkneme tieto 
zborníky všetkým záujemcom bezplatne. Sú 
zavesené na  stránke našej  asociácie www.
acesr.sk. Dúfame,  že  takto  aspoň  čiastočne 
zmiernime hlad odbornej verejnosti po infor-
máciách, ktorý nekonaním konferencií a se-
minárov určite pociťujú. Program spoločnej 
konferencie, ktorý rovnako nájdete na stránke 
Asociácie čistiarenských expertov SR, svedčí 
o tom, že to mohla byť dobrá konferencia.
Zároveň so zrušením konferencie v hoteli 

Patria sme však rezervovali termín konania 12. 
bienálnej konferencie Odpadové vody 2022 – 
19.–22. 10. 2022. Len čas ukáže, či sme boli 
príliš veľkí optimisti...

Miroslav Hutňan
za organizačný výbor  
spoločnej konferencie
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Bienální konference VODA

Vážení kolegové,

Bienální konference CzWA VODA má dlouhou tradici, z historie 
ji možná budete znát ještě pod názvem Odpadní vody. Poprvé byla 
uspořádána v Brně v roce 1995 a poté až do roku 2009 pokaždé mě-
nila místo svého konání. Od roku 2011 pak konference zakotvila na 
lázeňské promenádě v Poděbradech s mottem Do vodařiny vkládáme 
svá srdce a na srdce jsou Poděbrady. Klidné prostředí Poděbrad  si 
účastníci oblíbili, ale v roce 2019, kdy se konference zúčastnilo na 300 
odborníků, již místní konferenční centrum svými parametry přestalo 
stačit. Proto jsme se rozhodli hledat novou lokaci.
Po rozsáhlém průzkumu možností jsme nakonec pro další (letošní) 

ročník konference vybrali město, zmíněné již roku 981 v Kosmově 
kronice, zapsané do světového dědictví UNESCO, rodiště Bedřicha 
Smetany, krásnou Litomyšl. Pro tuto volbu nerozhodla pouze historie 
města a jeho genius loci, ale také moderní konferenční centrum, vstříc-
né jednání a řada možností jak pro společenské, tak i odborné akce.
Konference se bude konat přímo v zámeckém areálu, v konferenč-

ním centru Zámecké návrší. Hlavní sál je v areálu bývalé zámecké 
jízdárny, dále je k dispozici řada menších sálů a salónků pro paralelní 
a diskusní sekce. Součástí centra  je  i zámecké sklepení, využitelné 

např. pro  ty, kteří překročí vymezený čas prezentace.  Jednáme též 
o využití zámku a piaristického kostela pro společenské akce.
Program konference bude obsahovat všechna zásadní  asociační 

témata,  zejména  ta vlajková, mezi která patří  specifické polutanty, 
nakládání s kaly, recyklace vod, udržitelné hospodaření se srážkovými 
vodami, vodárenství a voda v krajině, čistírenství a v neposlední řadě 
řešení vodního hospodářství venkovských oblastí. Klasický přednáš-
kový program opět plánujeme doplnit o vyzvané klíčové přednášky, 
posterovou sekci s bleskovými prezentacemi a diskusní sekce. Chy-
bět nebude ani tradiční soutěž mladých o nejlepší ústní prezentaci 
a o nejlepší poster. Prezentace firem je možná formou sponzoringu 
akce či účastí na tradiční výstavě ve foyer konference.
Je tu ovšem jedno ale, a to, zda nám epidemická situace dovolí se 

setkat osobně. Pevně věřím, že ano, ale máme řešení i pro případný 
zákaz shromažďování, a to profesionální konferenční platformu, ve 
které bychom konferenci  realizovali distančně. Nebylo by  to ono, 
osobní setkávání nemůže nic nahradit, ale i na této variantě je možné 
najít pozitiva, např. snížené náklady na účast na konferenci.

S přáním pevného zdraví a ve víře, že se na podzim osobně setkáme

David Stránský

Počítáme s vodou: Exkurze za příklady 
hospodaření s dešťovou vodou v Praze 
3. 9. 2020
Dosavadní exkurze za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou 
vodou (HDV) se v rámci projektu Počítáme s vodou, realizovaného 
01/71 ZO ČSOP Koniklec s odbornými garanty z ČVUT, uskutečnily 
v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Dánsko). Avšak i u nás 
lze již nalézt řadu dobrých ukázek, jak ukázala exkurze v Praze.
Prvním navštíveným místem  byly Thomayerovy sady  v Pra-

ze 8 – Libni, které se rozkládají na tzv. Zámeckém vrchu za Libeň-
ským zámkem, podél slepého ramena řeky Vltavy a jejího přítoku 
Rokytky. Založil je zahradní architekt František Thomayer na počátku 
20. století. Park prošel v roce 2017 opravou celé cestní sítě včetně 
vyhlídek,  odpočívadel,  nového  jednotného mobiliáře  a zejména 

způsobu práce se srážkovým odtokem. Zpracovatelem vodohospo-
dářské části byl JV Projekt VH s.r.o., jehož majitel Ing. Jiří Vítek nás 
místem provázel.
Cílem odvodnění bylo  realizovat ho v  co nejvyšší míře přírodě 

blízkým způsobem při  respektování  charakteru místa. Co nejvíce 
srážkového odtoku z cest a ostatních zpevněných ploch parku, jako 
jsou plochy vyhlídek a odpočívadel, je proto odvedeno do přilehlého 
terénu, kde  se voda vsakuje přes půdní vrstvu porostlou vegetací 
a vypařuje do ovzduší. Zároveň bylo nutno zabránit vzniku eroze, jejíž 
riziko je vzhledem ke strmému terénu vysoké. Systém odvodnění je 
navržen na 5letý déšť. Jeho schéma přehledně ukazuje obr. 1.
Srážkový odtok z cest je odváděn povrchovými otevřenými žlábky 

(obr. 2) do mělkých zatravněných průlehů, které jsou součástí trav-
natých ploch. Některé průlehy mají pod sebou  ještě  retenční  rýhy 
vyplněné štěrkem pro zvýšení retenčního objemu a odtok z nich do 
jednotné kanalizace je regulován pomocí regulátoru odtoku umístě-
ného v regulační šachtě (obr. 3). U jiných průlehů se počítá pouze 
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Obr. 1. Schéma odvodnění Thomayerových sadů (JV Projekt VH s.r.o.)

Obr. 2. Srážkovou vodu k průlehům přivádějí povrchové žlábky, 
které jsou otevřené, aby šly dobře čistit (Foto: I. Kabelková)

Obr. 3. Průleh s regulační šachtou (a pan Vítek při výkladu) (Foto: 
N. Matić)

Obr. 4. Mělké průlehy s přetokem do okolního terénu (Foto: N. Matić)

s přetokem na trávu (obr. 4). Průlehy jsou velmi nenápadné a často 
slouží i jako místo odpočinku či hry (obr. 5).
K odvádění vody do okolního travnatého terénu se používá také 

další velice jednoduché řešení: obrubníky podél cest jsou na jedné 
straně  snížené a lemované  štěrkovou drenážní  rýhou  (obr. 6). Ob-
dobně jsou odvodněny i mlatové cesty (obr. 7). Elegantním řešením 
je umístění retenční nádrže. Hledali byste ji pod vyhlídkou? Zadržená 
voda se vypařuje díky spárám mezi prkny, která ji zakrývají, nebo je 
odváděna přetokem do okolního terénu (obr. 8–10). Pro zabránění ero-
ze soustředěným odtokem srážkových vod slouží kamenné kaskády. 
Kaskáda na obr. 11 odvádí odtok do průlehu v blízkosti velké vrby, 
kterou tak zásobuje vodou (obr. 12).
Zvýšený vsak měl rovněž podpořit dotaci studánky, avšak v době 

naší návštěvy byl pramen vyschlý (obr. 13). Erozní splachy má za-
chytit kamenná zídka pod svahem, jejímž zdivem by srážková voda 
měla protékat (obr. 14). 
Zde, ale i na některých dalších místech, se však ukázala malá zkuše-

nost dodavatele s realizací přírodě blízkých opatření: prostor za zídkou 
je příliš malý pro zachycení splachů; problematické je i umístění jedné 
z kamenných kaskád na trochu jiném místě, než bylo v návrhu, či 
použití jiné než předepsané travní směsi pro osetí některých průlehů.

Důležitá je rovněž údržba systému: žlábky by měly být pravidelně 
čištěny. Je otázkou, zda se tak skutečně děje… Co v parku chybí, jsou 
osvětové informační tabule, které by vysvětlovaly veřejnosti systém 
a principy použitého HDV. 
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Dále jsme navštívili moderní kancelářskou 
budovu  v  Praze  8  –  Karlíně,  postavenou 
v  letech 2017–2019 Skanska  a.  s. na místě 
bývalé opravny automobilů Praga a příznač-
ně nazvanou Praga Studios.  Provázeli nás 
Eva Nykodymová a facility manager objektu 
Jakub Zadák.
Budova získala certifikáty LEED Platinum 

a WELL Gold, které cílí na udržitelnost a na 
zdraví  budovy. Tomu přispívá  i významná 
úspora pitné vody  (cca 40 % dle kalkulace 
LEED)  díky  úsporným  armaturám  a díky 
hospodaření s dešťovou vodou. Dešťová voda 
ze střechy je akumulována v nádrži o objemu 
100 m3 v 1. podzemním podlaží a používá se 
na závlahu zeleně objektu (odhadem prý stačí 
na cca 30 % vody pro závlahu). Na střeše je v odpočinkové zóně verti-
kální zelená stěna, hmyzí hotel a včelí úly; část střechy je realizována 
jako extenzivní vegetační střecha (obr. 15, 16).
Zajímavým místem je komunitní zahrada (obr. 17), kde 63 m2 truh-

líků slouží zájemcům z řad nájemníků budovy k tomu, aby si mohli 
pěstovat libovolné rostliny – od květin po zeleninu. K dispozici mají 
rovněž zahradnické náčiní a vodu na zalévání. Zájem o truhlíky je prý 
na začátku sezony veliký a plodiny se údajně neztrácejí.
Když se v r. 2012 na místě proluky na rohu ulic Národní a Miku-

landská v Praze 1, na snad nejdražší pražské parcele (184 milionů 
korun) začala stavět nová budova, byli jsme všichni velmi zvědavi, 
jak dopadne. Výsledek, myslím, všechny překvapil. Palác DRN byl 
dokončen v roce 2017 a slouží jako polyfunkční budova s kancelářemi, 
restaurací, obchody a galerií.  Jméno budovy DRN odráží výraznou 
úlohu vegetace – na stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky 
osázené  okrasnými  travinami  a jarními  cibulovinami,  které  jsou 

Obr. 5. Organizátoři hry vůbec netušili, že pexeso vyložili na průlehu 
(Foto: I. Kabelková)

Obr. 6. Cesta se sníženým obrubníkem, přes nějž srážková voda 
odtéká do boční štěrkové drenáže (Foto: I. Kabelková)

Obr. 7. Odvodnění mlatových cest do štěrkové drenáže (Foto: N. 
Matić)

Obr. 8. Retenční protierozní nádrž pod vyhlídkou (Foto: I. Kabelková)

Obr. 9. Retenční nádrž pod vyhlídkou (Schéma: JV Projekt VH s.r.o.)

Obr. 10. Retenční nádrž pod vyhlídkou ve výstavbě (Foto: JV Projekt 
VH s.r.o.)
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Obr. 11. Kamenná kaskáda pro odvod srážkové vody (Foto: N. Matić) Obr. 12. Průleh u vrby (Foto: I. Kabelková)

Obr. 13. Pramen Libeňka (Foto: I. Kabelková)

Obr. 14. Zídka pro zachycení erozních splachů (Foto: N. Matić)

Obr. 15. Vertikální zelená stěna a hmyzí hotel na střeše Praga Studios 
(Foto: N. Matić)

Obr. 16. Včelí úly na extenzivní vegetační střeše Praga Studios (Foto: 
I. Kabelková)

Obr. 17. Komunitní zahrada u Praga Studios (Foto: I. Kabelková)
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Obr. 18. Pohled na Palác DRN a jeho vnější fasádu s truhlíky s okras-
nými travinami z Národní ulice (Foto: N. Matić)

Obr. 19. Atrium Paláce DRN s popínavými rostlinami na kamenném 
stromě a s truhlíky s travinami na vnitřní fasádě (Foto: N. Matić)

Obr. 20. Střešní zahrada Paláce DRN s platany (Foto: N. Matić)

Obr. 21. Pohled ze střechy Paláce DRN (Foto: N. Matić)

Obr. 22. Pohled z WC na střeše Paláce DRN (Foto: I. Kabelková) Obr. 23. Velmi dobře založený a udržovaný trávník v Čelakovského 
sadech (a socha Elišky Krásnohorské) (Foto: I. Kabelková)
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Obr. 24. Dlažební kostky se spárami umožňujícími vsak srážkové 
vody na cestičkách v Čelakovského sadech (a David Hora při vý-
kladu) (Foto: N. Matić)

Obr. 25. Jerlín ve výsadbové jámě se strukturálním substrátem 
zakryté stromovou mříží pro přívod dešťové vody (Foto: N. Matić)

Obr. 26. Jerlín v prokořenitelných buňkách zakrytých dlažbou se 
širokými spárami umožňujícími větší přívod srážkové vody než 
dlažba s užšími spárami ve vzdálenějších místech pěší zóny okolí 
Národního divadla (Foto: N. Matić)

Obr. 27. Revizní šachta společná pro prokořenitelný prostor všech 
stromů v pěší zóně u Národního divadla (Foto: I. Kabelková)

rozmístěné na ochozech kolem pěti pater (obr. 18, 19). Nájemníkům 
kanceláří slouží střešní zahrada (obr. 20).
Při  exkurzi nás provázela  zahradnice Hana Pollertová,  která  se 

o veškerou zeleň stará. A není to práce jednoduchá, protože zelená 
střecha  i truhlíky  jsou  vystaveny  extrémním podmínkám. Zeleň 
vyžaduje údržbu min. 1x týdně a roční náklady činí 225 tis. Kč. Pro 
zálivku zeleně se akumuluje dešťová voda a jen při déletrvajícím su-
chu je doplňována voda pitná. Závlaha je realizována jako kapková, 
přičemž vnitřní okruh je uzavřený. Do zálivkové vody jsou průběžně 
dávkovány živiny.
Střešní  zahrada  je  založena na 150 m3  střešního  substrátu  a je 

kombinací extenzivní a intenzivní střechy, která není jen rovná, ale 
i tvarovaná. Dominantou je několik platanů zasazených buď přímo 
v  substrátu, nebo v nádobách  (obr. 20). Ty vyžadují největší péči, 
protože – i když jsou izolované – nádoby se přehřívají a je nutno je 
chladit zaléváním. Střecha zadržuje srážkovou vodu a zpomaluje její 
odtok do kanalizace a zároveň slouží jako místo setkávání a odpočin-
ku, které má díky výparu ze zeleně příjemné mikroklima a hlavně 
úžasný výhled na Prahu (obr. 21). Už jste někdy viděli z okénka WC 
přímo na Národní divadlo  (obr. 22)? Není divu,  že  střechu ocenil 
Svaz zakládání a údržby zeleně v soutěži Zelená střecha roku 2018 
1. místem v kategorii veřejná intenzivní.
Posledním místem exkurze byly Čelakovského sady u Národního 

muzea,  které  spolu  s navazujícím veřejným prostorem byly nově 
upraveny po nedávné  rekonstrukci Národního muzea. Historicky 
i stavbou  byly  značně  zdevastovány,  zejména  zhutněním  či  na-
vážkami. Zajímavým faktem je, že v zadání úpravy nebylo vůbec 
hospodaření s dešťovou vodou. Autoři krajinářského řešení se ho 
však pokusili alespoň částečně zohlednit. S tím nás seznámil arbo-
rista David Hora z firmy Treewalker, s.r.o., který se na krajinářském 
řešení spolupodílel.
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Trávníky byly založeny sendvičovým způsobem na vrstvách písku 
a hlinito-písčitého substrátu. Jsou tak schopny zadržet velké množství 
srážkové vody a snižují povrchový odtok. Zároveň snesou vysokou zátěž 
užíváním. Ano, zde se smí po tomto krásném trávníku chodit (obr. 23).
Asfalt na cestičkách byl  změněn na dlažební kostky  se  spárami 

(obr. 24), které umožňují alespoň částečný vsak srážkové vody, i když 
jejich efekt pro přívalové srážky je nízký. To je i proto, že byl použit 
nevhodný podklad  (frakce 0/32 –  tedy  i s prachem), který vede ke 
kolmataci spár.
Cíleně probíhala výsadba nových stromů (jerlínů). Použity byly dvě 

technologie výsadby: jednak výsadba do nadstandardně velkých vý-
sadbových jam se strukturálním substrátem obsahujícím hrubý štěrk 
(frakce 32/64), jehož velké póry zajišťují kořenům dostatek vzduchu, 
jednak do prokořenitelných certifikovaných buněk. V obou případech 
je snahou přivádět ke stromům co nejvíce dešťové vody – stromovou 
mříží (obr. 25) či širokými spárami v dlažbě (obr. 26). Prokořenitelný 
prostor stromů v pěší zóně má společnou revizní šachtu, která slouží 
pro analýzu půdy a měření vlhkosti (obr. 27). A víte, proč stromy mají 
kolem sebe kovové prstence (obr. 25, 26)? Aby je neočurávali psi – psí 
moč jim totiž velmi škodí.

Pro stávající stromy se zlepšovaly stanovištní podmínky radiálním 
mulčováním původně velmi zhutněné půdy, která byla do hloubky 
30 cm odfoukána a nahrazena štěrkovým substrátem. Díky tomu se 
zvýšilo zadržování vody a stromy ji mohou lépe využívat.
Výklad D. Hory doplňovala  opět Hana Pollertová,  která  o sady 

pečuje. V sadech je zavedena kapková závlaha pitnou vodou, avšak 
za sucha je nutné dodatečné zalévání. Velmi důležité je intenzivně 
zalévat stromy první dva roky po výsadbě, kdy každý potřebuje asi 
100 l vody každé dva týdny. 
Čelakovského sady patří k nejlépe udržovaným plochám v Praze. 

Kéž by se to stalo standardem…

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
odborná garantka projektu POČÍTÁME S VODOU

ČVUT v Praze
Fakulta stavební

Thákurova 7
166 29 Praha 6

ivana.kabelkova@cvut.cz

K petici Voda je život
V senátním Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 
proběhlo 11. ledna 2021 veřejné slyšení k petici Voda je život. Jakkoliv 
vítáme aktivity veřejnosti a snahy o posunutí oboru, naprostá většina 
požadavků petentů je bezpředmětná. Volání po regulaci zisků z vody, 
zveřejňování informací zákazníkům, zajištění veřejné správy naklá-
dání s vodou nebo po ústavním zakotvení práva na vodu svědčí snad 
jen o neznalosti stavu, v jakém se obor nachází. Vše výše uvedené je 
již vyřešeno nebo se aktuálně řeší. Zcela proti požadovanému směru 
vývoje v oboru pak jde snaha o povinnou komunalizaci provozování, 
která by vedla velmi pravděpodobně k ještě větší atomizaci vlastníků 
a provozovatelů. 
Je  to  škoda, protože petice,  kterou podepsalo přes 30  tisíc  lidí, 

kvůli tomu ztrácí na váze a důvěryhodnosti. To bylo ještě umocněno 
odmítnutím petičního výboru se akce zúčastnit, protože jim nebylo 
kvůli  epidemiologickým opatřením umožněno  zúčastnit  se  v jimi 
požadovaném počtu. 
Výbor CzWA připravil  dva dokumenty. Společné  stanovisko  se 

SOVAK ČR se konsenzuálně vyjadřuje k jednotlivým bodům petice. 
Druhým dokumentem  je  obsáhlejší  komentář,  kterým se  snažíme 
senátorům a široké  veřejnosti  přiblížit  skutečné problémy oboru 
a záležitosti hodné řešení. Náš zástupce na veřejném slyšení vystoupil 
s nabídkou na detailní představení našich názorů např. podobnou 
formou, jakou byl velmi kvalitní seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí 
v roce 2019.
V těchto Listech zveřejňujeme společné stanovisko se SOVAK. Výše 

uvedený komentář Asociace najdete na našich webových stránkách 
a postupně jej k diskusi zveřejňujeme i na našich účtech sociálních 
sítí. Uvítáme každý názor a komentář k daným tématům.

Jiří Paul, místopředseda výboru

Společné stanovisko SOVAK ČR a Asociace pro vodu 
z. s. (CzWA) k petici „Voda je život“
Oba odborné spolky vítají každou iniciativu, která může posunout 
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v naší 
zemi kupředu. Zájem veřejnosti o problematiku vodárenství je zásad-
ní, protože jen informovaná veřejnost může být skutečným partnerem 
v diskusi o dalším směřování tohoto oboru, který zásadně ovlivňuje 
kvalitu života všech obyvatel ČR. 
V petici, bohužel, převažují požadavky nereálné, z odborného hledis-

ka nevhodné nebo zbytečné (již vyřešené), což některé dobré postřehy 
a názory zastiňuje a devalvuje. Je také zjevné, že řada petičních poža-
davků je dnes již splněna a petice tak reaguje spíše na některé historické 
problémy. Je možné, že si petenti z negativních lokálních zkušeností 
vytváří náhled na obor jako celek, což vede k chybným závěrům. 
K jednotlivým bodům petice:

1. Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce k zajištění 
zdrojů vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého 
odvětví.

  Obecný zákonodárný  rámec pro naplnění  tohoto bodu petice 
v naší  legislativě máme.  Je  zavedeno plánování  v oblasti  vod 
pokrývající vodní zdroje. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZVK) upravuje tvorbu Plá-
nů rozvoje VaK na úrovni krajů. ZVK rovněž ukládá povinnost 
zajištění zdrojů samofinancování pro každého vlastníka VaK. 

  Pravdou je, že zejména vlivem nastavené dotační politiky často 
převažují lokální (municipální) zájmy nad státem a kraji stanove-
nou koncepcí rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Na tento 
nešvar však petenti neupozorňují. Důraz na dodržování koncepcí 
a s tím i nutně spojené úpravy v poskytování dotací potřebné jsou 
a oba spolky jsou připravené se na takové úpravě v rámci odborné 
diskuse podílet.

2.  Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého 
občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo obča-
nům garantovat v Ústavě České republiky.

  O právu na přístup k pitné vodě probíhá v této době debata na 
půdě parlamentu v rámci projednávání nového ústavního záko-
na. Podle našich informací by tento zákon měl být schválen ještě 
v tomto volebním období.

3.  Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týka-
jících se vody.

  Voda v ČR není zbožím. Tzv. vodné je cenou za službu dodání 
pitné vody,  stočné pak cenou za odvádění a čištění odpadních 
vod. Cena v sobě zahrnuje od přímých nákladů až po náklady na 
obnovu infrastruktury. Plně se tím reflektuje i požadavek Rámcové 
směrnice o vodě. Způsob kalkulace ceny pro vodné a stočné  je 
dostatečně ošetřen regulací v oboru vodárenství.

  V této souvislosti by bylo vhodné podpořit povědomost odběra-
telů o tom, co všechno je nebo má být (myšlena zejména obnova) 
v ceně pro vodné a stočné.

4. Zapracování zásady, že zásobování vodou a čištění odpadních 
vod jsou prováděné ve veřejném zájmu, a proto jsou lidská 
práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.

  Tato  zásada  je  českým právním  řádem plně  implementována 
zejm. prostřednictvím ZVK. Veřejná správa má dostatečné mož-
nosti a prostředky zasáhnout v případech, kdy by tato zásada byla 
porušována. Provozování a vlastnění vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu  je  regulováno státem a je vyžadováno plnění 
zákonem stanovených povinností. Stát má v  rukou celou  řadu 
nástrojů, jak tuto zásadu kontrolovat i vymáhat. 

5.  Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností 
působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, 
tzn. neziskových společností.

  Mezi největší problémy vodárenství a čistírenství v republice patří 
tzv. atomizace oboru. V ČR je zhruba 7000 vlastníků vodovodů 
a kanalizací (VaK) a 3000 provozovatelů. Již dnes je z benchmar-
kingu provozovatelů a vlastníků VaK, který každoročně provádí 
ministerstvo zemědělství, zřejmé, že nejmenší vlastnické a provo-
zovatelské subjekty často neplní ani základní zákonné povinnosti. 
Municipalizace by podle dosavadních zkušeností vedla ke zvýšení 
počtu provozovatelů a prohloubení rozdílů v kvalitě služeb mezi 
odbornými (profesionálními) a méně odbornými provozovateli.

mailto:jana.kabelkova@cvut.cz
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  Tímto krokem by se navíc stát dostal do střetu s právem na svo-
bodné podnikání se všemi možnými právními dopady. Navíc sa-
motný institut veřejně prospěšné společnosti není žádnou zárukou 
kvality ani hospodárnosti poskytovaných služeb. Míra ziskovosti 
poskytování  služeb ve vodárenství  je  jasně definována pomocí 
cenové regulace. Požadavek na transformaci vodárenských spo-
lečností na „neziskové společnosti” je tak z pohledu skutečných 
problémů českého vodárenství kontraproduktivní.

  Namísto municipalizace a dalšího drobení by stát měl hledat cesty 
ke sjednocování vlastníků VaK a vytváření společných kalkulací 
tak, jak se to na mnoha místech ČR děje spontánně na základě 
dohod uzavřených mezi jednotlivými municipalitami. V důsledku 
těchto dohod tak existují tzv. solidární ceny vodného a stočného, 
které  garantují  stejné  ceny pro  různě velké  a tudíž nákladově 
nesrovnatelné municipality.

6.  Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu 
a charakter veřejné služby.

  Tato  zásada  je  českým právním  řádem plně  implementována 
(ZVK), výjimku tvoří pouze vodovody a kanalizace jednoúčelové 
a velmi malého rozsahu. 

7.  Začlenění  zásady,  že  vlastnictví,  správa  a kontrola  vody,  in-
frastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné 
správy do právních norem.

  Viz komentář k bodu 5. Kromě toho, voda a hospodaření s ní je 
v současnosti plně pod veřejnou správou. Vlastnictví vodovodů 
a kanalizací, jejich správa a provozovatelské služby poskytované 
odběratelům  jsou veřejnou  správou  regulovány a dozorovány. 
Cenu pro vodné a stočné stanovuje vlastník vodovodu a kanaliza-
ce pro veřejnou potřebu (v naprosté většině případů municipalita). 
Od doby, kdy tyto služby přestaly být státním monopolem (do 
r. 1994),  se kvalita  služeb  (i jakost dodávané vody) dramaticky 
zlepšila a je nyní na úrovni srovnatelné s vyspělými zeměmi světa. 
Tuto skutečnost petenti evidentně opomíjejí.

8.  Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek 
vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních 
složek státu.

  Zajištění  bezpečnosti  infrastruktury  je  povinností  vlastníka, 

který ji může převést na provozovatele. Zákon o ochraně veřej-
ného zdraví uložil provést na všech vodovodech tzv. rizikovou 
analýzu, která se pro každý  jednotlivý objekt věnuje  i otázkám 
bezpečnosti proti cizímu vniknutí nebo zásahu. Odborně vedené 
provozovatelské a vlastnické společnosti mají klíčové vodárenské 
objekty nepřetržitě monitorovány a často hlídány bezpečnostními 
agenturami. Zapojení bezpečnostních složek státu má smysl pouze 
v mimořádných situacích, jinak by se jednalo o zbytečnou zátěž 
pro státní aparát.

9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny po-
skytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách 
s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství 
ve veřejné službě je neakceptovatelné).

  Kalkulace i smlouvy jsou povinně zveřejňovány a jsou dostupné 
veřejnosti. Pokud tomu tak není, měla by tato povinnost být tvrdě 
vymáhána. Ceny a zásadní kalkulační položky jsou také dostupné 
na webovém portálu MZe.

  Transparentnost v oblasti vodárenství je zásadní pro zachování 
úplné  spotřebitelské  důvěry  v poskytování  dodávek  kvalitní 
pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Odborně vedené 
vodárenské společnosti v ČR jdou již dnes nad rámec dnešních 
zákonných  povinností  a běžně  zveřejňují  detailní  informace 
o kvalitě pitné vody a často i vypouštěné odpadní vody. Co se týče 
dalších informací, které mají být povinně zveřejňovány, bude se 
do české legislativy implementovat novela evropské Směrnice pro 
pitnou vodu. Na implementaci se budou podílet oba spolky, které 
již  teď se Státním zdravotním ústavem a Univerzitou Karlovou 
participují na projektu financovaném TAČR Kohoutkovou nebo 
balenou. Cílem projektu je mj. zjistit, jaké informace odběratelům 
chybí. 

10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho 
zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých 
aktivit soukromých subjektů a náprava často protiprávního 
stavu hospodaření s vodou a řízení vodáren.

  Pokud existuje podezření na  trestný čin,  fungují  orgány činné 
v trestním řízení. Ani zapojení zpravodajských služeb není vy-
loučeno, pokud to charakter a intenzita těchto aktivit vyžadují. 

Ideocon 2020: Virtuální setkání, reálné 
výsledky
Na podzim minulého roku měl proběhnout třetí Ideocon – setkání 

zástupců odborných skupin nad zásadními tématy, která asociace řeší. 
Z pochopitelných důvodů se toto setkání neuskutečnilo a hledala se 
cesta, jak jej nahradit.
Vlivem pandemie se v počítači snad každého z  nás zabydlelo vir-

tuální prostředí a dramaticky se zlepšily naše dovednosti a ochota jej 
využívat. Proto se naše úvahy začaly ubírat právě tímto směrem. Ne-
chtěli jsme totiž ztrácet čas čekáním na možnost se opět fyzicky potkat. 
Díky grantovému programu pro neziskové organizace  získala CzWA 
od společnosti Microsoft zdarma přístup k aplikaci MS Teams. Byl 
zřízen tým IDEOCON a každé téma má svůj komunikační kanál, kde 
lze chatovat, uskutečňovat on-line schůzky, ukládat dokumenty atd.
Ještě do konce roku proběhla tři on-line setkání. Cestu virtuálním 

prostorem prošlapalo začátkem listopadu téma Specifické polutanty. 
Setkání dopadlo nadmíru úspěšně, J. Nábělková a A. Benáková při-
pravily souhrn aktuálních poznatků a výzkumů k  tématu, pozvaly 
k  vystoupení R. Huškovou  se  zprávou  o novinkách  v Národním 
akčním plánu k bezpečnému používání pesticidních látek a následně 
moderovaly zhruba dvouhodinovou debatu. Na setkání bylo 30 členů 
a pozvaných hostů. 
Prosincového  jednání na  téma Opětovné využití  vody a kalu  se 

zúčastnilo více než 50 návštěvníků. Téma otevřel J. Wanner recyklací 
vody a na něj navázal s problematikou kalů M. Kos. Ani při tomto 
setkání virtuální prostor neomezil následnou aktivní diskusi.
Téma Venkov je v Ideoconu nové, ale svoje místo si, podle závaž-

nosti probíraných témat, jistě zaslouží. Historicky první setkání vedl 
K. Plotěný a s vodárenskou tématikou přispěl J. Paul. Účastníků byla 
sice necelá dvacítka,  ale  zato  z několika  různých  skupin a oborů. 
Téma má velký potenciál a určitě bude postupem času zájem vzrůstat.
V lednu aktivity kolem Ideoconu pokračovaly. V polovině měsíce 

svolala I. Kabelková a M. Suchánek jednání na téma Dešťové vody 
ve městech. Projednávala se aktuální problematika kolem hospoda-

ření se srážkovými vodami, odlehčovacích komor a také se otevřelo 
téma Smart cities. I při tomto setkání živě diskutovalo na tři desítky 
odborníků.
Před námi je uspořádání setkání na čistírenské téma (v minulých 

letech pod názvem Kvalita a vypouštěné vody z ČOV, principy sta-
novení limitů), které organizuje OS Řešení extrémních požadavků. 
Workshopy vedené přes MS Teams absolutně předčily očekávání. 

V tuto chvíli se do týmu Ideocon zaregistrovalo již 80 odborníků; jsou 
to hlavně naši členové a ke každému tématu několik pozvaných hostů 
mimo členskou základnu. 
Virtuální prostředí nemůže nahradit osobní kontakt,  ale přináší 

i výhody, které jsme dokázali využít. Jednání se konají v různých ter-
mínech, a proto se zájemci o více témat mohou účastnit všech, která 
je zajímají. Navíc se mohou připojit ze svých kanceláří nebo z domova 
a odpadá tak často náročná a dlouhá cesta. Kromě zápisů a podkladů, 
které jsou uloženy u každého tematického okruhu, jsou k dispozici 
i videa z proběhlých setkání, takže si je registrovaní zájemci mohou 
kdykoliv přehrát.
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K přidání do asociačních Teams je potřeba zaslat svůj přihlašovací 
e-mail na sekretariát czwa@czwa.cz. Pokud má o zapojení zájem ne-
člen CzWA, pak je vhodné doplnit své kontaktní údaje a poznámku, 
o jaké téma nebo témata se zajímá.
Naším cílem  je připravit pro  jednotlivá  témata vize a z nich vy-

cházející postupné kroky  a cíle. Ty bychom chtěli představit  a se 
širokou odbornou veřejností diskutovat v září v Litomyšli na bienální 

konferenci CzWA VODA 2021. Pevně věříme, že na konci tohoto roku 
budeme mít k dispozici u každého z témat strategický materiál slou-
žící asociaci nejen k nasměrování vlastní práce, ale i k prosazování 
postojů i mimo CzWA. 

Jana Šmídková
Jiří Paul

Nová směrnice o pitné vodě
Na sklonku loňského roku byla vydána nová evropská směrnice evrop-
ského parlamentu a rady (EU) 2020/2184 o jakosti vody určené k lid-
ské spotřebě. Hlavní záměry směrnice by se daly stručně vystihnout 
jako zvýšení kvality pitné vody, usnadnění přístupu k pitné vodě pro 
všechny a zvýšení důvěry Evropanů v nezávadnost a jakost pitné vody.
I když by to tak mohlo vypadat, není novela směrnice pro české 

vodárenství žádnou revolucí. Řadu z požadavků nejen že máme v naší 
legislativě, ale jsou rutinně plněny většinou odborně vedených vo-
dárenských společností. Například nové limity pro bór, chlorečnany, 
selen a uran  již máme u nás zavedené, a to přísněji, než stanovuje 
nově směrnice. 
Směrnice ale přinese i nové povinnosti, vesměs se jedná o důležité 

změny, které budou znamenat zvýšení bezpečnosti vody a lepší in-
formovanost zákazníků.
V současné době provádíme  rizikové  analýzy  vodovodů, nově 

k tomu přibudou rizikové analýzy povodí zdrojů vody a vybraných 
důležitých (tzv. prioritních) budov. Tím se v podstatě podchytí celý 
systém dodávky vody od zdroje až po zákazníka. Nově se zavádí kon-

trola některých ukazatelů kvality, jako halooctové kyseliny (vedlejší 
produkt dezinfekce),  perfluoroalkylové kyseliny nebo bisfenol A. 
U některých látek se teprve bude hledat metodika jejich sledování, 
tak je tomu například u mikroplastů.
Nová  směrnice ovlivní  zejména malé provozovatele. Povinně  se 

u nejmenších vodovodů bude provádět více odběrů, než tomu bylo do-
sud. Zároveň se začnou více hlídat a vykazovat ztráty vody, což bude 
pro méně odborně zdatné provozovatele novinka. Také povinnost zpří-
stupnit informace zákazníkům není u malých provozovatelů běžná. 
Povinnost implementace do naší legislativy do dvou let od vydání 

znamená také možnost změn příslušných zákonů i v jiných bodech. 
Je  tak možné, že se v rámci  tohoto procesu zavedou  i nějaké nové 
povinnosti. 
CzWA je členem projektového týmu Kohoutkovou nebo balenou, 

kde se spolu Univerzitou Karlovou a Státním zdravotním ústavem 
snaží zjistit důvody odmítání a nedůvěry odběratelů k pitné vodě. 
Výsledky tohoto projektu budou použity při úpravě české legislativy 
při implementaci evropské směrnice.

Jiří Paul

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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Oznámení o změně termínu konference
Protože  je  těžko předvídatelný vývoj v ČR v 1. pololetí  roku 2021 
v důsledku vládou nařízených restriktivních opatření plynoucích ze 
statistické metodiky MZd ČR (PES), rozhodl organizační výbor kon-
ference o přeložení termínu konání 9. konference Řešení extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod s podtitulem Blansko, BAT 
– 2021 na 1. čtvrtletí roku 2022. Omlouváme se všem přihlášeným 
přednášejícím za tuto změnu a doufáme, že svá témata představí na 
konferenci v novém termínu, kdy,  jak doufáme, nebude již apliko-
ván ani 1.  stupeň dle zmíněného statistického algoritmu, který by 
také konání společenské a odborné akce předpokládaného rozsahu 
neumožnil.

Za organizační výbor konference  
a odbornou skupinu OS REP CzWA

 
Ing. Jan Foller, předseda

foller@adchem.cz

mailto:czwa@czwa.cz
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22. 4. Voda 4.0 ve službách infrastruktury

5. ročník konference s podtitulem Akcelerace změn proběhne 
v Praze v hotelu Jalta. Pokud nebude možné konferenci konat 
v tento den, bude uspořádána v náhradním termínu, a to čtvrtý 
čtvrtek v nejbližším měsíci, kdy to půjde, s výjimkou července 
a srpna. 

Cíl konference: Cílem odborné konference je soustředit 
přednášky odborníků, kteří se zabývají teoretickými a praktickými 
otázkami životnosti a obnovy vodovodů, kanalizací a další 
vodohospodářské infrastruktury, včetně financování obnovy. 
Umožnit účastníkům semináře získat podrobnější informace díky 
přednáškám a následné diskuzi s autory a poukázat na nutnost 
výběru kvalitních, trvanlivých řešení s nejnižšími náklady po 
dobu životnosti. Zároveň analyzujeme přínosy čtvrté průmyslové 
revoluce pro životnost a obecně lepší fungování infrastruktury. 

Výzva autorům: Vyzýváme všechny autory, aby na adresu 
organizátora info@aquion.cz zaslali do 7. 3. 2021 finální verzi 
příspěvku.

Info: Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7,  
info@aquion,cz, 727 902 049

Modro-zelená infrastruktura jako investice do měst

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 se uskuteční mezinárodní konference 
POČÍTÁME S VODOU. Konferenci pořádá 01/71 ZO ČSOP 
Koniklec, uskuteční se online. 

Info: Ekocentrum Koniklec, Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3, 
tel.: 721 626 536, www.ekocentrumkoniklec.cz,  
marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz

mailto:info@aquion.cz
https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/
https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/
https://maps.google.com/?q=Vlkova+2725/34,+130+00+Praha+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vlkova+2725/34,+130+00+Praha+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vlkova+2725/34,+130+00+Praha+3&entry=gmail&source=g
http://www.ekocentrumkoniklec.cz
mailto:marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz


Ajťákem z donucení

Každá doba se něčím vyznačuje a lidstvo se s danou situací, i když 
nemusí být zrovna pozitivní, doposud vždy dokázalo vypořádat. 
Většinu z nás by před dvěma lety nenapadlo, že nás déle než rok 
bude „držet v šachu“ něco tak malého, jako je virus SARS-CoV-19 
mající v průměru 50–200 nanometrů. Tato situace je však realitou, 
která změnila naše životy. Osobně se snažím ve všem hledat to lepší. 
Samozřejmě tím nemyslím lidské utrpení. I tak lze na současné situaci 
najít mnohá pozitiva, která nám pomohou negativa překlenout a posílí 
naši společnost.

Podle zadání z listopadového čísla Vodního hospodářství se má 
zamyšlení týkat oboru. Omezení způsobená pandemií se mé práce 
dotkla ve všech směrech. Začátek krize mne zastihl při stáži na 
Univerzitě v Hullu, kterou jsem musel předčasně přerušit. Kdy a zda 
bude dokončena, ani po roce nevím. V každém případě se většinu 
práce podařilo dokončit on-line. Mám možnost ovládání univerzitních 
počítačů na dálku, dostal jsem údaje k virtuální soukromé síti (VPN), 
s kolegy jsme uskutečnili množství společných diskusí. Na druhou 
stranu nedokončená práce v laboratoři na mne stále čeká a doufám, 
že zamražené vzorky vydrží toto období bez újmy na kvalitě.

Z hlediska práce na Hydrobiologickém ústavu BC AV ČR, v.v.i., 
je pandemie znatelná především v nařízené práci z domova (home 
office). V průběhu roku jsme dostali několik výzev, abychom zůstali 
po určitou dobu doma, po kterém následovalo krátkodobé uvolnění. 
Osobní kontakt byl omezen na minimum, většina komunikace se 
odehrává telefonicky, po mailu, případně prostřednictvím speciálních 
programů (MS Teams, Zoom, Google Meet, Webex…). Z terénních 
prací jsme v roce 2020 zvládli dokončit všechny hlavní činnosti. Dr-
želi jsme se ve stále stejném složení a musím přiznat, že i ve volném 
čase jsem myslel na možnost, že pokud se nakazím, tak s vysokou 
pravděpodobností mohu následně nakazit kolegy (naštěstí se ani 
jedno nestalo). V uzavřených prostorách nosíme roušky dodnes, což 
v případě laboratoří hodnotím kladně, neboť omezují riziko kon-
taminace vzorků. Laboratorní zpracování v Čechách se stejně jako 
v Anglii neobešlo bez komplikací. Hlavním problémem je nedostatek 
sterilního materiálu typu pipetovacích špiček a některých chemikálií, 
které se využívají i pro PCR testování přítomnosti koronaviru, což má 

samozřejmě přednost. Pracovní semináře byly omezeny na minimum. 
Diskuse a schůzky se takřka výhradně odehrávaly v on-line prostředí. 
Jednání bylo vždy přímější a do jisté míry i efektivnější. Program MS 
Teams umožňuje pořízení záznamu (pro kolegy, kteří se zúčastnit 
nemohli) i prezenční listiny (pro svolavatele). Stále zůstaly nezbytné 
osobní podpisy na dokumentech, k čemuž si nosím vlastní propisku. 

Zrušeny byly plánované zahraniční cesty. Plánované konference 
byly časově oddáleny či přesunuty do on-line prostředí. Snad pa-
radoxně se mi s kolegy ze zahraničí spolupracuje lépe, vzájemně se 
podporujeme, porovnáváme restrikce v různých státech. Sdílíme 
nejen pracovní informace, ale i prosté otočení kamery z okna bytu 
vede k navození dobré nálady. Vedle pracovních setkání příležitostně 
provozujeme i „on-line hospodu“, kdy se doma pohodlně usadíme do 
křesel a „společně“ probíráme běžné záležitosti.

V loňském roce jsme měli naplánováno pořadatelství XVII. Rybář-
ské a ichtyologické konference. V organizačním týmu jsme dlouze 
diskutovali nad možnostmi pořádání, posunutí termínu či zrušení. 
Nakonec bylo rozhodnuto na pořádání on-line konference. Mile nás 
překvapilo minimální množství zrušené účasti, několik účastníků 
odvolalo své příspěvky a zúčastnili se pasivně. Z hlediska organizace 
jsme věnovali více času přípravám a testům spojení, než bylo vlastní 
trvání konference. Naprosto klíčové bylo ověření technického vybave-
ní – funkčnosti kamer, mikrofonů, přenosové rychlosti, zvuků z okolí, 
nastavení konkrétní verze programu. Tato časová alokace se však 
jednoznačně vyplatila a velmi děkujeme účastníkům za dodržování 
pokynů. Dalším milým překvapením byly diskuse i mezi účastníky 
navzájem, ať formou chatu, tak hovory v diskusní virtuální místnosti. 
Samozřejmostí bylo vrácení části konferenčního poplatku, což naši 
administrativu zaměstnalo na poměrně dlouhou dobu. Celkově hod-
notím konferenci za uskutečněnou se ctí a těším se na další ročník 
snad již prezenční formou. 

Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích jsme v letním semestru stihli v době uvolnění uspořádat terénní 
Hydrobiologickou exkurzi prezenční formou výjezdu. V zimním se-
mestru byla takřka všechna výuka přesunuta do on-line prostředí. Stu-
dentům byl zakázán pobyt na kolejích, pokud aktivně nepracují na své 
práci. Cesty do zahraničí byly zrušeny a kolegové vracející se z ciziny 
se museli řídit platnými vládními předpisy (které se často měnily). 
Některá laboratorní praktika byla zrušena či probíhala v náhradních 
termínech. Cvičení probíhala přednášením s interaktivními prvky 
typu sdílené tabule (InVision), doplněné komentováním připravených 
videí (vlastní i z www.youtube.com) a dalšími prvky. Forma přednášek 
zůstala převážně zachována podle klasického rozvrhu. Značný rozdíl 
byl v získání zpětné vazby, kdy místo pohledu do publika bylo třeba 
vznést konkrétní otázky. Výzvou bude blížící se zkouškové období, 
kde osobně zastávám výhradně prezenční formu.

Věřím, že se situace v blízkém budoucnu uklidní a na dobu sou-
časnou budeme vzpomínat s pokorou. Převážný přesun do on-line 
prostředí vede k nenahraditelné ztrátě osobních kontaktů a omezení 
přátelské atmosféry. V pracovní době trávím více času v sedě, což 
musím následně kompenzovat večerním běháním. Věřím, že naše spo-
lečnost bude stmelena, vážím si každého, kdo přispívá k pozitivnímu 
řešení situace. Z pracovního hlediska se obávám omezení financí pro 
vědu a výzkum, snad se tak nestane. Méně cestování bude snad pří-
nosné pro omezení produkce skleníkových plynů a především, pokud 
by podobná situace měla v budoucnu nastat, budeme připravenější.

Petr BlabolilOn-line přednáška během konference



PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ FILTRACE VODY

www.aquaglobal.cz

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ 
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE 
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ PITNÉ, 
TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY.
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