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zdravotně technických instalací (ZTI), 
systémů hospodaření s dešťovou vodou 
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metodiky pro aplikaci modrozelené 
infrastruktury (MZI) pro města i stát 

… vymýšlí unikátní technická řešení, ale  
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která stojí na vodě, resp. na její ochraně  
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urbanizovaných území na změnu klimatu 
prostřednictvím MZI a přináší spolupráci 
s MŽP, MPO, SFŽP, MHMP, MMB, 
MMOL, IPR, KAM, MAPPA atd. 

… snaží šířit povědomost o potřebě MZI 
ve městech, a tak o tom píší články, 
přednáší na konferencích, univerzitách, 
učí a školí na seminářích 

… zabývají výzkumem a modelují, testují, 
zkoumají a hledají materiály, nástroje  
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zdravé vody, která bude nadosah 
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nemovitosti, areály i města 

• Plány adaptace měst na změnu klimatu 
prostřednictvím MZI: 
o koncepce HDV s vazbou na 

generely odvodnění 
o pravidla pro koordinaci MZI 

s ostatními obory ve stavebnictví – 
stavební standardy pro MZI 

o pravidla pro aplikaci MZI do 
územního plánování měst s indexy 
MZI 

o dokumentace odvodnění staveb  
a areálů s využitím dotací ze SFŽP 
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na zdravá a 
bezpečná města 

symbol cesty 
k MZI 
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Retardace, zpomalování, omezování

V závěrečném slově přinášíme informace o zprávě o stavu a výhle-
dech evropského životního prostředí, kterou vydala Evropská agentura 
pro životní prostředí. Diplomatickou mluvou se v něm sděluje, že 
situace je nedobrá. Vyhlašují se programy a cíle. Jsou na ně vydávány 
velké prostředky finanční i lidské. Ale skutek utek. 
Programy se mi zdají nedomyšlené, dělané jen navenek. Trpký úsměv 

ve mně vzbuzoval dotační program na podporu rychle rostoucích dřevin. 
Ti, kdo ho vyhlašovali, asi nikdy netopili dřevem. Já ano. Proto vím, že 
taková vrba roste jako z vody, ale byt nevytopí. Smrk roste pomaleji, ale 
vyhřeje. A takový buk, co přibývá po kouskách, to je zázrak! Zajímalo 
by mě, jestli někdo uvažoval s tím, že množství narostlé dřevní hmoty 
není úměrné výhřevnosti. Dále: jezdívám kolem areálu na výrobu dře-
věných pelet. Polotovar – štěpky jsou skladovány v ohromných haldách 
pod širým nebem, tedy zkrápěné deštěm. Před vlastní výrobou jdou do 
sušičky, tedy se spotřebovává energie. To mi rozum nebere. 
Poněkud trpké pocity mám i, když dnes a denně slyším a čtu o cir-

kulární ekonomice. Vadí mi na ní  to, že neřeší životnost produktů 
a snižování spotřeby. Je hezké cirkulovat nějaký výrobek, ale neměl by 
sloužit jednu sezonu. Neměly by se tedy vyrábět věci fórové, neměli 
bychom být marketingem tlačeni k tomu, že musíme mít nové zboží, 
oblečení, auto, mobil… Šlak mě může trefit, když v obchodech si lidé 
dávají banány do pytlíků. Jsem si vědom, že fekálie už nejsou jako 
kdysi, že jsou plné nepřirozených svinstev, přesto neměly by být sna-
hy z kalů cirkulárně vyrábět substrát pro zemědělství než energetický 
zdroj? Zkrátka měla by se důsledněji oddělovat složka biologická od 
syntetické. A nevyrábět aušusy.
Kdysi  jsem hovořil  s pánem, který vzpomínal na  to,  jak  se  jeho 

dědeček za první republiky vyučil zahradníkem. Za výúčnou dostal 
dvě pozinkované konvice, které mu sloužily po několik desetiletí až do 
důchodu. Tato historka se mi pravidelně vybaví, když slyším mantry 
o cirkulární  ekonomice. Takže cirkulární  ekonomiku všemi deseti, 
ale je třeba přidat adjektivum retardující, zpomalující cirkulární eko-
nomika. Tedy mimo jiné i vyrábět festovní zboží. Nalevo je konev po 
dvouletém používání. Napravo je motyčka snad sto let stará, kterou 
mí předkové používali v sezoně den co den. 
„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti 

ráčil!“ říkával Karel Havlíček Borovský. Kéž bychom se snažili o ná-
pravu věcí lidských od srdce, ne proto, že jsou na to či ono vypsány 
granty, dotace. Prosím o retardovanou,  zpomalující,  omezující  cir-
kularitu (a na to návazně omezovanou spotřebu). Dosud povětšinou 
slyším jen retardované, zpomalené, omezené kecy.

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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Retardace, zpomalování, omezování

V závěrečném slově přinášíme informace o zprávě o stavu a výhle-
dech evropského životního prostředí, kterou vydala Evropská agentura 
pro životní prostředí. Diplomatickou mluvou se v něm sděluje, že 
situace je nedobrá. Vyhlašují se programy a cíle. Jsou na ně vydávány 
velké prostředky finanční i lidské. Ale skutek utek. 
Programy se mi zdají nedomyšlené, dělané jen navenek. Trpký úsměv 

ve mně vzbuzoval dotační program na podporu rychle rostoucích dřevin. 
Ti, kdo ho vyhlašovali, asi nikdy netopili dřevem. Já ano. Proto vím, že 
taková vrba roste jako z vody, ale byt nevytopí. Smrk roste pomaleji, ale 
vyhřeje. A takový buk, co přibývá po kouskách, to je zázrak! Zajímalo 
by mě, jestli někdo uvažoval s tím, že množství narostlé dřevní hmoty 
není úměrné výhřevnosti. Dále: jezdívám kolem areálu na výrobu dře-
věných pelet. Polotovar – štěpky jsou skladovány v ohromných haldách 
pod širým nebem, tedy zkrápěné deštěm. Před vlastní výrobou jdou do 
sušičky, tedy se spotřebovává energie. To mi rozum nebere. 
Poněkud trpké pocity mám i, když dnes a denně slyším a čtu o cir-

kulární ekonomice. Vadí mi na ní  to, že neřeší životnost produktů 
a snižování spotřeby. Je hezké cirkulovat nějaký výrobek, ale neměl by 
sloužit jednu sezonu. Neměly by se tedy vyrábět věci fórové, neměli 
bychom být marketingem tlačeni k tomu, že musíme mít nové zboží, 
oblečení, auto, mobil… Šlak mě může trefit, když v obchodech si lidé 
dávají banány do pytlíků. Jsem si vědom, že fekálie už nejsou jako 
kdysi, že jsou plné nepřirozených svinstev, přesto neměly by být sna-
hy z kalů cirkulárně vyrábět substrát pro zemědělství než energetický 
zdroj? Zkrátka měla by se důsledněji oddělovat složka biologická od 
syntetické. A nevyrábět aušusy.
Kdysi  jsem hovořil  s pánem, který vzpomínal na  to,  jak  se  jeho 

dědeček za první republiky vyučil zahradníkem. Za výúčnou dostal 
dvě pozinkované konvice, které mu sloužily po několik desetiletí až do 
důchodu. Tato historka se mi pravidelně vybaví, když slyším mantry 
o cirkulární  ekonomice. Takže cirkulární  ekonomiku všemi deseti, 
ale je třeba přidat adjektivum retardující, zpomalující cirkulární eko-
nomika. Tedy mimo jiné i vyrábět festovní zboží. Nalevo je konev po 
dvouletém používání. Napravo je motyčka snad sto let stará, kterou 
mí předkové používali v sezoně den co den. 
„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti 

ráčil!“ říkával Karel Havlíček Borovský. Kéž bychom se snažili o ná-
pravu věcí lidských od srdce, ne proto, že jsou na to či ono vypsány 
granty, dotace. Prosím o retardovanou,  zpomalující,  omezující  cir-
kularitu (a na to návazně omezovanou spotřebu). Dosud povětšinou 
slyším jen retardované, zpomalené, omezené kecy.

Ing. Václav Stránský

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

163 00 Praha 6 - Řepy

www.g-servis.cz
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• dekontaminační jednotky
• plastová výroba

30
let na trhu



 Zpracování fugátu nitrifikací a následným tepelným 
zahuštěním jako cesta vedoucí k lepšímu využití 
fermentačního zbytku produkovaného v rámci provozu 
zemědělských bioplynových stanic (Švehla, P.; Míchal, P.; 
Benáková, A.; Vargas Cáceres, L. M.; Procházka, J.; 
Rosenberg, T.; Humpál, F.; Blabolil, J.; Klimuškin, Š.; 
Tlustoš, P.)................................................................................... 2

 Monitoring farmaceutík na slovenských ČOV  
(Szabová, P.; Mackuľak, T.; Vojs-Staňová, A.;  
Grabicová, K.; Varjúová, D.; Bodík, I.) ..................................... 8

 Účinnost vodárenských technologií při úpravě vyčištěné 
odpadní vody pro její znovuvyužití (Vobecká, E.;  
Pečenka, M.; Hrubý, T.; Nováková, Z.;  
Říhová Ambrožová, J.; Srb, M.; Wanner, J.) ........................... 12

 Různé
–  Povodí Moravy provedlo generální opravu MVE Těšov 

(Man, M.) ..................................................................................18
–  Lesy ČR informují o programu Vracíme vodu lesu 

(Hofmeister, T.) .........................................................................18
–  K článkům Ing. Jana Follera v čísle 10/2020 a Michala 

Šperlinga v čísle 1/2021 o kořenových ČOV (Plotěný, K.; 
Just, T.; Barešová, E.) ................................................................ 20

–  Několik poznámek k recenzi pana Ing. Tomáše Justa, 
uveřejněné v časopise Vodní hospodářství č. 3  
z března 2021 (Zuna, J.) ........................................................... 22

–  Reakce na úvodník pana šéfredaktora Ing. Václava  
Stránského ve VH č. 2/2021 s názvem „Předvídatelné, 
srozumitelné, stabilní a opodstatněné“ (Kendík, A.; 
Binhacková, A.; Duda, J.; Pokorný, D.; Punčochář, P.) ............. 23

–  Informace z DNA a eDNA zajímají celý svět (Blabolil, P.) ...... 25
 Firemní prezentace
–  Bilancujeme 30 roků od založení firmy (Pokorný, M.) ..............1
–  Jak zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů? Norská výzva 

podporuje nové technologie (Früblingová, L.) .........................17

Krajinný inženýr
 Rekonstrukce přehrážky na Jahodovém potoce aneb  

umíme propojit staré s novým? Příspěvek k hrazení  
bystřin ve středním Povltaví (Kysela, M.) .............................. 28

 Popovický rybník na Chotýšance (David, V.) ......................... 30
 Seminář Právo v praxi krajinného inženýra VII  

(Fialová, J.) ............................................................................... 32

®

vodní
hospodářství

4/2021

CONTENTS

OBSAH

 The Liquid Phase of Digestate Treatment Using  
Nitrification and Subsequent Thermal Thickening  
as a Way to Better Utilization of Digestate (Svehla, P.;  
Michal, P.; Benákova, A.; Caceres, L. M. V; Prochazka, J.; 
Rosenberg, Humpal, F.; Blabolil, J.; Klimuskin, S.;  
Tlustos P.).................................................................................... 2

 Monitoring of pharmaceuticals at Slovak WWTPs  
(Szabova, P.; Mackulak, T.; Vojs-Stanova, A.;  
Grabicova, K.; Varjuova, D.; Bodik, I.) ..................................... 8

 Efficiency of water supply technologies in the treatment  
and cleaning of wastewater for reuse (Vobecka, E.;  
Pecenka, M.; Hruby, T.; Novakova, Z.;  
Rihova Ambrozova, J.; Srb, M.; Wanner, J.) ........................... 12

 Miscellaneous .................................................. 18, 20, 22, 23, 25
 Company section .................................................................. 1, 17

Landscape engineer
 Miscellaneous .............................................................. 28, 30, 32

ŘADA KOMPAKTNÍCH FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ 

SINAMICS G120X 
pro čerpadla 
a ventilátory

   široký rozsah výkonů od 0,75 po 630 kW
   čistící funkce, detekce kavitace, detekce úniku média, 

režim pomalého napouštění potrubí
   letmý start, požární mód, vynechání až 4 rezonančních pásem
   barevný operační panel v českém jazyce, modul pro 

bezdrátové nastavení

vodarenstvi.cz@siemens.com, +420 732 446 709
siemens.cz/voda

voda_inzerce_G120X.indd   1 31.03.2021   10:59:10

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.



vh 4/2021 1

Bilancujeme 30 roků od založení firmy
„Dávno, dávno již tomu…“, kdy se roku 1990 naše dějiny začaly měnit 
závratně rychle. Začala tzv. „Malá privatizace“. Již v lednu roku 1991 
se uskutečnily první aukce. Ovšem ještě před tímto datem tehdejší 
Národní výbory začaly vydávat povolení k podnikatelské činnosti 
s názvem „Rozhodnutí o registraci“.

Tak se stalo, že dne 5. 6. 1990 Národní výbor města Brna pod č.j. 
4199/MH/90/K1 vydal rozhodnutí s obchodním názvem Ing. Pokor-
ný – Fontána IČO 10538461. Předmětem podnikání 
„Inženýrská činnost a výroba aparátů pro úpravny 
a čistírny odpadních vod“. Trvalé místo podnikání 
Lísky 332, 624 00 Brno. Ta adresa byla poněkud 
kuriózní, neboť se jednalo o vinný sklípek na vino-
hradě s vinařským lisem a s místností pro posezení. 
Na druhou stranu tento začátek i místo podnikání 
s ohledem na předmět činnosti v sobě určitou vi-
nařskou symboliku nesl, neboť kvasící procesy vinného moštu přece 
jen nacházejí jistou podobu s čistírenskou technologií, byť jejich 
výsledkem jsou přece jen poněkud odlišné moky.

Po necelých třech letech, kdy se podnikatelská činnost odehrávala 
v pronajatých prostorách různých institucí, došlo k založení společ-
nosti s ručeným omezeným FONTANA R jako pokračovatele zmíněné 
registrace.

Výrobní začátky nebyly vůbec jednoduché, neboť nebylo co resti-
tuovat a banky o malé úvěry příliš nestály. Někdy se montovalo v ga-
ráži, jindy na dvoře, některé kooperace byly až na Karlovarsku a jiné 
dokonce ve věznici. Na nákup materiálu pro výrobu prvních česlí do 
ČOV Limbach bylo třeba dát dohromady částku ve výši 100 tis. Kč, 
což se nakonec s pomocí „tichého společníka“, dnes spolumajitele 
firmy Ing. Antonína Fialy, podařilo. Od té doby se průběžně stavělo, 

Letecký pohled na výrobní areál, zima 2021

Interiér nové skladové haly o ploše 1300 m2

Polotovary česlí ve výrobní hale č. 3

kooperovalo, nabízelo, spořilo a prodávalo. Někdy s úvěrem, později 
pouze za své až do dnešní podoby. Ne vždy se vše podařilo, mnohdy 
se i tratilo, ale vždy se snahou vyhovět zákazníkovi. Na titulní straně 
je fotografie současné podoby celého areálu.

Při příležitosti 30. výročí založení firmy došlo k dostavbě výrobní-
ho areálu v Říčanech u Brna, kde začátkem devadesátých let firma 
zakoupila první hospodářské pozemky. Postupným přikoupením sou-
sedících parcel, za současné výstavby dalších vzájemně propojených 
výrobních a skladových hal, vznikl areál o ploše téměř 1 hektaru.

Zastavěná plocha činí 0,5 ha a zahrnuje celkem 
9 hlavních objektů s 8 mostovými jeřáby o nosnosti 
2,5 až 10 tun. Více než 2 000 m2 nezastavěné plochy 
tvoří zeleň včetně záchytného poldru na dešťovou 
vodu. Strojní vybavení odpovídá potřebám firmy 
pro max. míru nezávislosti. Zahrnuje potřebné 
obráběcí stroje od soustruhů až po horizontální 
vyvrtávačku, tvářecí stroje, jako ohraňovací lis, 

válcové zakružovačky plechů i profilů, stroje na dělení tenkých i tlus-
tých plechů a profilů, plazmové dělení, vysokotlaký paprsek, různé 
způsoby svařování a další. Jedna z hal slouží pouze pro chemickou 
pasivaci nerezových svařenců včetně neutralizační jednotky. Areál je 
vybaven vlastní požární nádrží a ústřednou s napojením na hasičský 
záchranný sbor.

Technicko-ekonomické zázemí firmy o ploše přesahující 300 m2 je 
situováno v budově IBC nedaleko historického centra Brna. Zde je 
také k dispozici 250 m2 kryté parkovací plochy pro vozidla firemní 
i vozidla spolupracovníků. Jádro technického pracoviště tvoří devět 
konstruktérů zpracovávajících širokou paletu nabízených výrobků. 
Využití PC s moderním softwarovým vybavením umožňuje nejen 
rychlou nabídkovou činnost, ale i návazné účetní zpracování a evi-

denci veškerých zakázek od vzniku firmy. To 
výrazně napomáhá servisní činnosti a úzké-
mu propojení s výrobou.

Za uplynulých 30 roků firma vyrobila 
na 9 500 ks různých výrobků pro čistírny 
a úpravny vod, z nichž téměř polovina byla 
exportována na všechny kontinenty světa. 
Celková cena prodaných výrobků dosahuje 
částky 2,37 mld. Kč. Poděkování patří nejen 
všem spolupracovníkům současným, ale 
i těm, kteří pro firmu pracovali v letech mi-
nulých. Rovněž tak všem zákazníkům, kteří 
nám dávají opakovaně důvěru i rady, jak naše 
výrobky vylepšit.

Lze si jen přát, aby další tři desítky let byly 
ve znamení pokračujícího zdokonalování 
samotných výrobků, výrobní základny i tech-
nologického vybavení. Důraz bude nepo-
chybně kladen na udržení dobrých vztahů se 
stávajícími zákazníky, na posilování stability 
firmy tak, aby se firma stala pevnou součástí 
strojírenské tradice naší země.

Ing. Miloš Pokorný
fontanar@fontanar.cz

mailto:fontanar@fontanar.cz
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Zpracování fugátu 
nitrifikací a následným 
tepelným zahuštěním 
jako cesta vedoucí 
k lepšímu využití 
fermentačního zbytku 
produkovaného v rámci 
provozu zemědělských 
bioplynových stanic
Pavel Švehla, Pavel Míchal, Andrea Benáková, 
Liz Mabel Vargas Cáceres, Jan Procházka, Tomáš Rosenberg, 
František Humpál, Jan Blabolil, Šimon Klimuškin, 
Pavel Tlustoš

Abstrakt
Nakládání s fermentačním zbytkem vznikajícím při provozu ze-
mědělských bioplynových stanic představuje významný problém. 
Zvláště problematické je hledání cest k racionálnímu využití kapal-
né frakce fermentačního zbytku, tzv. fugátu. Při manipulaci s ním 
dochází k ohrožování životního prostředí a zároveň ke snížení 
efektivity recyklace živin v zemědělských systémech. Na pracovišti 
KAVR ČZU byla vyvinuta metoda zpracování fugátu postupem ni-
trifikace a následného tepelného zahuštění nitrifikovaného fugátu. 
Aplikovatelnost této metody v praxi je dlouhodobě testována. Pří-
spěvek shrnuje dosavadní poznatky v této oblasti.

Klíčová slova
zemědělské bioplynové stanice – fermentační zbytek – fugát – nitrifi-
kace – tepelné zahušťování

Úvod
V nedávné minulosti bylo v ČR vybudováno velké množství zeměděl-
ských bioplynových stanic (BPS), přičemž nakládání s fermentačním 
zbytkem (digestátem), vznikajícím jako vedlejší kapalný produkt 
provozu BPS v řadě případů nebylo při plánování stavby detailně 
promyšleno. V některých případech proto dochází k hromadění fer-
mentačního zbytku a poměrně komplikovaně se hledají cesty k jeho 
racionálnímu využití. Fermentační zbytek je velmi heterogenní ma-
teriál, a proto je v řadě případů přímo v objektech BPS separován na 
pevnou frakci – separát, a kapalnou frakci – fugát [1].

Fugát obsahuje relativně velké množství přístupných živin. Kon-
centrace N-amon může dosahovat i několik g/l. Zároveň je v něm ve 
významném množství obsažen i draslík, fosfor a další živiny. To ho 
předurčuje k využití v rostlinné výrobě. Současnou běžnou praxí 
nakládání s fugátem je jeho relativně dlouhodobé skladování a ná-
sledná aplikace na zemědělskou půdu. Tento způsob využití fugátu 
je však spojen s celou řadou problémů. Při skladování fugátu i při 
jeho aplikaci na půdu hrozí významné ztráty dusíku způsobené těká-
ním amoniaku do ovzduší [2, 3]. Tím dochází nejen ke kontaminaci 
životního prostředí, ale také ke ztrátě základní živiny. Přes relativně 
vysoký obsah živin fugát obsahuje velké množství „balastní“ vody, 
což zvyšuje nároky na objem skladovacích prostor i finanční nároky 
spojené s přepravou tohoto materiálu na zemědělskou půdu. V nepo-
slední řadě tato skutečnost vede vzhledem k velké frekvenci pojezdů 
zemědělské techniky i k nežádoucímu zhutňování zemědělské půdy.

Optimalizovat využití živin obsažených ve fugátu je možno růz-
nými přístupy, které jsou zpravidla založeny na zakoncentrování 
živin či jejich získání v relativně čisté podobě. Známé jsou fyzikálně-
-chemické metody vedoucí k získání amonného dusíku, popřípadě 
k současnému získávání amonného dusíku a fosforu – například 

stripování amoniaku, srážení struvitu či sorpce na biochar či jiné 
materiály [4, 5, 6, 7]. Bylo potvrzeno, že významnou část živin obsa-
žených ve fugátu je možno převést do biomasy zelených řas, kterou 
je možno dále využívat [8, 9]. Všechny uvedené postupy jsou ale 
více či méně selektivní, tedy umožňují využít pouze vybrané živiny 
a jejich efektivita je navíc zpravidla omezená. Fugát, který je zbaven 
základních živin, se ve většině případů stává těžko využitelným 
a v podstatě odpadním materiálem. Nezbývá pak často jiné řešení, 
než ho přímo v areálu bioplynové stanice nebo v objektu logisticky 
dostupné čistírny odpadních vod zpracovávat jako odpadní vodu. 
Čištění takové odpadní vody je přitom velice problematické, neboť 
obsahuje velké množství špatně sedimentujících nerozpuštěných 
látek. Extrémně vysoké bývají hodnoty CHSK při poměrně nízké 
hodnotě BSK, velká část organických látek obsažených ve fugátu je 
totiž v podstatě inertní vůči biologickému rozkladu. Poměrně vysoký 
může být i zbytkový obsah sloučenin dusíku a fosforu. Za těchto 
podmínek zůstává velká část cenných látek obsažených původně 
v surovém fugátu nevyužita.

Pokud chceme využít všechny látky obsažené v surovém fugátu 
včetně vody, přichází v úvahu v zásadě aplikace membránových 
procesů nebo tepelné zahušťování fugátu. Membránové procesy ve-
dou k zahuštění chemických látek, původně obsažených ve fugátu, 
do koncentrátu, permeát je relativně čistou vodou, jejíž vlastnosti 
závisí na použité membráně a na dalších podmínkách procesu [1, 
10]. Přestože byly v posledních letech vyvinuty speciální varianty 
membránových procesů pro zpracování fermentačního zbytku, resp. 
fugátu, založené například na tzv. membránové destilaci [11, 12], ap-
likace membránových procesů pro tak heterogenní materiál, kterým 
je fugát, je stále velice technicky a ekonomicky složitým procesem. 

Tepelné zahušťování je po energetické stránce velice náročným 
procesem. Uvážíme-li však, že řada zemědělských bioplynových 
stanic provozovaných v ČR nenachází dostatečné uplatnění pro teplo 
produkované kogeneračními jednotkami, stává se variantou (alespoň 
ve srovnání s dalšími postupy připadajícími v úvahu pro zpracování 
fugátu) vcelku reálnou [13, 14, 15]. Významným problémem však je 
těkavost amoniaku a z ní plynoucí tendence této formy dusíku pře-
cházet při tepelném zahušťování do destilátu. Vysoký obsah N-amon 
v destilátu je nežádoucí z pohledu dalšího využití destilátu. Zároveň 
je převedením amoniaku do destilátu o živiny ochuzen tepelně zahuš-
těný fugát, jehož hodnota jako komplexního hnojiva je tím významně 
snížena. Intenzita přestupu amoniakálního dusíku do destilátu může 
být efektivně snížena okyselováním fugátu přídavkem minerálních 
kyselin [13]. To však významně prodražuje proces zpracování fugátu 
a zároveň v konečném důsledku může po aplikaci fugátu v rostlinné 
výrobě podporovat okyselování půdy.

Alternativním postupem pro předúpravu fugátu před jeho tepel-
ným zahuštěním je převedení amoniakálního dusíku na oxidované 
formy (N-NO3

-, popřípadě N-NO2
-) s využitím činnosti nitrifikačních 

organismů [16, 17]. Oxidované formy dusíku jsou (za předpokladu 
vyloučení intenzivnějšího průběhu denitrifikace) z pohledu úniku 
do atmosféry ve srovnání s N-amon stabilní formou dusíku. Navíc, 
v důsledku nitrifikace probíhající v prostředí fugátu dochází k po-
klesu pH, který může dramaticky snížit intenzitu těkání amoniaku 
i v případě, že významná část dusíku zůstane po zpracování fugátu 
v nitrifikačním reaktoru ve formě N-amon. Aplikace metody zpraco-
vání fugátu založené na nitrifikaci amoniakálního dusíku obsaženého 
v surovém fugátu a následném tepelném zahuštění nitrifikovaného 
fugátu využívajícím přebytečné teplo produkované v rámci provozu 
BPS může z výše nastíněných důvodů minimalizovat ztráty dusíku 
při manipulaci s fugátem. Prakticky všechny živiny obsažené v su-
rovém fugátu by měly být zakoncentrovány do tepelně zahuštěného 
nitrifikovaného fugátu majícího charakter komplexního kapalného 
hnojiva. Předpokládá se, že destilát bude možno využít jako pro-
cesní vodu, například pro optimalizaci obsahu sušiny v substrátu 
vstupujícím do anaerobního reaktoru bioplynové stanice. Na rozdíl 
od většiny jiných metod připadajících v úvahu pro zpracování 
fugátu tato technologie neprodukuje odpadní vodu. Nitrifikaci je 
navíc možno za účelem minimalizace ztrát dusíku realizovat i bez 
následného tepelného zahuštění.

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat dosavadní výsledky výzkumu 
v oblasti aplikace dvoustupňové úpravy fugátu spočívající v nitrifi-
kaci a následném tepelném zahuštění. Shrnuty jsou závěry plynoucí 
z laboratorních experimentů i z monitoringu funkce poloprovozního 
zařízení pro nitrifikaci fugátu instalovaného v objektu reálné bioply-
nové stanice. 
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Metodika
Veškeré experimenty probíhaly s fugátem odebraným v objektu 
zemědělské BPS zpracovávající kravský hnůj (cca 70 % vlhké hmo-
ty), kukuřičnou siláž (20 %) a travní hmotu (cca 10 %) jako hlavní 
substráty pro výrobu bioplynu. Separace fermentačního zbytku na 
fugát a separát je v rámci této BPS zajištěna mechanickým šnekovým 
separátorem. Koncentrace N-amon v použitém fugátu dosahuje 2–6 g/l 
při sušině 3–8 % a celkové hodnotě CHSK 25–80 g/l. Analytické roz-
bory vzorků byly prováděny ve shodě s postupy uvedenými v práci 
Horáková et al. [18].

Laboratorní simulace nitrifikace fugátu
Simulace procesu nitrifikace fugátu v laboratorních podmínkách 
probíhá s využitím laboratorních modelů biologického reaktoru, 
které byly vytvořeny z plexiskla. Pracovní objem reaktorů činil 
5 l. Za reaktorem byla vždy zařazena dosazovací nádrž o objemu 
1,0 l. K inokulaci systému nitrifikující biomasou byl využit vratný 
aktivovaný kal odebraný z regenerační zóny biologického stupně 
čištění odpadních vod v objektu městské čistírny odpadních vod. 
V okamžiku zahájení provozu reaktoru byl celý objem reaktoru napl-
něn aktivovaným kalem o koncentraci (NL) cca 10 g/l. Reaktory byly 
provozovány jako simulace aktivačního systému v režimu směšovací 
aktivace [19]. Provzdušňování aktivační směsi bylo zajištěno akva-
ristickým vzduchovacím motorkem. Přečerpávání tekutin v rámci 
modelu bylo realizováno pomocí peristaltických čerpadel. Zatížení 
reaktorů dusíkem se v průběhu provozu reaktorů pohybovalo mezi 
0,12 a 0,80 kg/(m3·d). Tomu odpovídá hydraulická doba zdržení fugátu 
reaktoru v rozsahu 4–18 dnů. 

Poloprovozní simulace nitrifikace fugátu
Poloprovozní ověření závěrů plynoucích z laboratorních testů probíhá 
v areálu zemědělské BPS sloužící jako zdroj fugátu pro laboratorní 
experimenty. V objektu této bioplynové stanice je provozována jed-
notka pro nitrifikaci fugátu, která se skládá z nitrifikačního reaktoru 
o pracovním objemu až 1 m3 a z dosazovací nádrže o objemu 200 l. 
K inokulaci reaktoru nitrifikující biomasou byl stejně jako v případě 
laboratorních testů využit aktivovaný kal odebraný v regenerační 
zóně biologického stupně městské ČOV. Jednalo se však o jinou ČOV 
než v případě inokulace laboratorních reaktorů. Při zahájení provozu 
byl reaktor naplněn kalem do objemu 600 l. K postupnému nárůstu 
pracovního objemu na 1000 l došlo v důsledku postupného přidávání 
zpracovávaného fugátu. Průtok zpracovávaného fugátu byl v okamži-
ku zahájení experimentů nastaven na 50 l za den při zatížení reaktoru 
dusíkem cca 0,15 kg/(m3·d), hodnota pH byla s využitím měřícího 
a regulačního systému GRYF XBP a dávkování roztoku NaOH nasta-
vena na 6,0 ± 0,1, koncentrace kyslíku přesahovala 4 mg/l. Reaktor 
byl po technologické stránce provozován analogicky jako laboratorní 
modely, přičemž pro transport tekutin v rámci modelu byla využita 
peristaltická čerpadla. Vzduch zajišťující aerobní podmínky v reaktoru 
byl do systému vháněn pomocí membránového dmychadla Secoh 
JDK-S-500. Fugát vstupující do poloprovozního reaktoru byl v pra-
videlných intervalech odebírán přímo ze separátoru fermentačního 
zbytku provozovaného v rámci bioplynové stanice a před vstupem do 
reaktoru byl uchováván v IBC nádrži o objemu 1 m3. Stejná nádrž byla 
použita i pro akumulaci fugátu zpracovaného v nitrifikačním reaktoru. 
Do této nádrže byl odtok ze systému odváděn z dosazovací nádrže. 
Nitrifikační reaktor poloprovozní jednotky je zachycen na obr. 1.

Detekce nitrifikačních organismů ve vzorcích biomasy 
z laboratorních modelů nitrifikačního reaktoru 
a z poloprovozní jednotky
Za účelem lepšího pochopení průběhu procesu v použitých biologic-
kých systémech byly provedeny mikrobiologické rozbory zaměřené 
na identifikaci nitrifikačních organismů. Nitrifikační bakterie byly 
detekovány pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) podle 
práce Nielsena et al. [20]. Pro detekci amoniak oxidujících bakterií 
(Ammonia Oxidising Bacteria, AOB) byla využita směs sond NSO190 
a NSO1225 specifická pro betaproteobakterie oxidující amoniak 
(β-AOB), dále sonda Cluster6a192 specifická pro Nitrosomonas oli-
gotropha, sonda NSE1472 specifická pro druhy Nitrosomonas euro-
pea, Nitrosomonas halophila, Nitrosomonas eutropha, sonda NEU 
specifická pro většinu halofilních a halotolerantních Nitrosomonas 
spp., sonda NSMR76 specifická pro Nitrosomonas marina, sonda 
Nmv specifická pro Nitrosococcus mobilis a sonda Nsv443 specifická 
pro rod Nitrosospira. Pro dusitany-oxidující bakterie (Nitrite Oxidi-

sing Bacteria, NOB) byla použita směs sond Ntspa662 a Ntspa712 
specifická pro rod Nitrospira, Nspmar62 specifická pro Nitrospira 
marina, sonda NIT3 specifická pro rod Nitrobacter, sonda Ntoga122 
specifická pro rod Nitrotoga, sonda Ntlc804 specifická pro Nitrolancea 
holandica. Rovněž byla použita sonda Ntspa476 specifická pro Ca. 
Nitrospira nitrosa a Ca. Nitrospira nitrificans, které jsou považovány 
za tzv. commammox mikroorganismy (schopné kompletní oxidace 
amoniaku na dusičnany).

Laboratorní simulace tepelného zahušťování fugátu
Laboratorní simulace tepelného zahušťování probíhala se vzorky 
fugátu, který byl zpracován v laboratorních modelech nitrifikačního 
reaktoru popsaných výše. Experimenty byly provedeny ve třech sé-
riích. Vzorky fugátu o objemu 200 ml byly v rámci jednotlivých sérií 
zahuštěny na 50 % původního objemu (série 1), 40 % původního 
objemu (série 2), resp. 33 % původního objemu (série 3). Zbývajících 
50, 60, resp. 67 % původního objemu fugátu přešlo do destilátu. 
K tepelnému zahuštění byla využita odparka BÜCHI Rotavapor R-215 
s vakuovou pumpou V-700 a regulátorem podtlaku V-850. Odpařová-
ní probíhalo za sníženého tlaku (300 mBar) s využitím vodní lázně 
temperované na 95 °C.

Kvantifikace ztrát dusíku při skladování fugátu
Laboratorní experimenty zaměřené na kvantifikaci ztrát dusíku při 
skladování fugátu byly realizovány v nádobách s pracovním obje-
mem 750 ml. Testy byly provedeny se surovým fugátem, nitrifikova-
ným fugátem a fugátem zpracovaným v soustavě nitrifikace – tepelné 
zahuštění. S cílem kvantifikace ztrát dusíku těkáním amoniaku při 
skladování surového fugátu byly čtyři skleněné kádinky označené 
S1-S4 naplněny surovým fugátem. Další čtyři označené N1-N4 byly 
naplněny nitrifikovaným fugátem získaným v laboratorních mode-
lech popsaných výše a sloužily ke kvantifikaci ztrát dusíku způsobe-
ných při skladování nitrifikovaného fugátu procesem denitrifikace. 
V každé variantě byly simulovány různé podmínky skladování, 
přičemž teplota ve variantách S1, S2, N1 a N2 odpovídala labora-
torní teplotě (25±2 °C). Varianty S3, S4, N3 a N4 byly skladovány 
v termostatované skříni při teplotě 10,0±1,0 °C. Fugát ve variantách 
S2, S4 a N2 a N4 byl kontinuálně promícháván rychlostí 100 otáček 
za minutu. Popsané experimenty byly prováděny po dobu 100 dnů 
(S1-S4, N3 a N4), u variant N1 a N2 byla doba trvání testů vzhledem 
k průběhu experimentů prodloužena na 250 dní. Ztráta dusíku v % 
byla pro jednotlivé varianty vypočtena porovnáním koncentrace 
Nanorg na začátku a na konci experimentu. Vzhledem k tomu, že 
v případě nitrifikovaného fugátu byly změny v koncentraci Nanorg 
na úrovni analytické chyby stanovení, bylo k určení ztráty dusíku 
v těchto případech použito navíc ještě porovnání počátečních a ko-
nečných koncentrací Nanorg vypočtených z lineární regrese závislosti 
měřené koncentrace na době experimentu.

Obr. 1. Fotografie poloprovozního nitrifikačního reaktoru pro 
zpracování fugátu (1 – zásobník vstupního fugátu; 2 – čerpadla pro 
transport fugátu a dalších tekutin; 3 – vlastní nitrifikační reaktor; 
4 – dosazovací nádrž; 5 – membránové dmychadlo)
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Výsledky a diskuse

Závěry plynoucí z laboratorních testů zaměřených 
na nitrifikaci fugátu
Výsledky laboratorních testů zaměřených na nitrifikaci fugátu byly 
již prezentovány v rámci starších publikací [17, 21, 22]. Proto se za-
měřujeme pouze na shrnutí závěrů z nich plynoucích. Bylo zjištěno, 
že za předpokladu důsledné kontroly a regulace podmínek v nitri-
fikačním reaktoru je možno úspěšně realizovat nitrifikační proces 
i v extrémních podmínkách panujících v prostředí fugátu. Na rozdíl 
od inovativních biologických metod aplikovaných v poslední době 
pro čištění odpadních vod specifického složení, které jsou založeny 
na procesech ANAMMOX či zkrácené nitrifikace [23, 24, 25], je vzhle-
dem k toxicitě dusitanů [26] žádoucí udržet v systému maximální 
aktivitu nitritačních (AOB) i nitratačních (NOB) organismů. Vzhledem 
k opravdu extrémním podmínkám panujícím ve fugátu (vysoké kon-
centrace N-amon, vysoké hodnoty CHSK, poměrně vysoká hodnota 
pH, významný obsah různých v podstatě inertních nerozpuštěných 
látek atd.) je však toto poměrně velkou výzvou. Paradoxně se dostává-
me do situace, že k hromadění dusitanů, tak žádanému a často velice 
komplikovaně dosažitelnému při aplikaci uvedených moderních 
biologických postupů odstraňování dusíku z odpadních vod, dochází 
při práci s fugátem naprosto samovolně. Jak již bylo uvedeno výše, 
to je však při zpracování fugátu naprosto nežádoucí a je třeba hledat 
vhodnou strategii pro zamezení tohoto jevu. 

V rámci dlouhodobých pokusů bylo zjištěno, že reaktor pro nitrifika-
ci fugátu je možno úspěšně zaočkovat aktivovaným kalem odebraným 
v biologickém stupni čištění odpadních vod, přičemž se osvědčila 
strategie založená na minimalizaci obsahu N-amon a N-NO2

- v reak-
toru v okamžiku zahájení provozu reaktoru. Regulací pH je za těchto 
podmínek možno poměrně snadno stabilizovat proces a zamezit 
výkyvům v koncentraci FA (free ammonia, volný amoniak) a FNA 
(free nitrous acid, volná kyselina dusitá) a tak podpořit činnost AOB 
i NOB bez intenzívnější akumulace N-NO2

- v průběhu nitrifikace. 
Testy potvrdily, že při překročení inhibičních limitů koncentrace FA 
a FNA pro aktivitu NOB uváděných v literatuře [27] může docházet 
v reaktoru k masivní akumulaci dusitanového dusíku. Zatímco in-
hibice působením FA se v daných podmínkách zpravidla jevila jako 
přechodná, působení FNA mělo výrazně dlouhodobější charakter. 
Prakticky úplné konverze N-amon (více než 95 %) bylo dosaženo i při 
zatížení reaktoru okolo 0,7 kg/(m3·d). Zároveň bylo zjištěno, že postup-
nou úpravou podmínek v nitrifikačním reaktoru je možno vyselektovat 
kulturu schopnou vysoké aktivity i při hodnotě pH 4,5, přestože se 
v literatuře uvádí, že hodnota pH pod 6,0–6,5 může nitrifikační proces 
inhibovat [28]. To je pozitivní zjištění vzhledem k možnosti snížení 
nároků na dodávku alkalizačního činidla i z pohledu případných ztrát 
dusíku v případě vyšších zbytkových koncentrací N-amon v nitrifiko-
vaném fugátu. V rámci dlouhodobého výzkumu bylo prokázáno, že 
nitrifikace s N-NO3

- jakožto dominantním konečným produktem může 
efektivně probíhat i v extrémních podmínkách panujících ve fugátu. 
Zastoupení toxických dusitanů je možno minimalizovat racionálním 
přístupem k řízení provozu nitrifikačního reaktoru, který umožňuje 
i maximalizaci účinnosti konverze N-amon.

Dosavadní výsledky simulace nitrifikace fugátu 
v poloprovozních podmínkách
Průběh nitrifikačního procesu v reaktoru, který je součástí poloprovoz-
ní jednotky pro zpracování fugátu, zatím v zásadě potvrzuje závěry, 
ke kterým vedl provoz laboratorních reaktorů. I v tomto případě se 
ukázalo, že zásadní roli pro aktivitu nitrifikačních organismů hraje 
aktuální koncentrace FA a zejména FNA, resp. koncentrace N-amon 
a N-NO2

- s přihlédnutím k aktuální hodnotě pH v systému. Velice 
významný je samozřejmě také vliv zatížení reaktoru dusíkem, resp. 
nutnost zamezit v daných podmínkách přetížení jednotlivých skupin 
zainteresovaných mikroorganismů substrátem. 

Průběh nitrifikace v prvních dnech provozu reaktoru
Vývoj koncentrace základních forem dusíku v odtoku z reaktoru je 
zachycen na obr. 2, koncentrace FA a FNA je zaznamenána na obr. 3. 
Od zahájení provozu docházelo k postupnému nárůstu koncentrace 
N-NO3

- jakožto preferovaného finálního produktu nitrifikace. Součas-
ně ale rostla v odtoku i koncentrace N-amon. Ta dosahovala po devíti 
dnech 170 mg/l při koncentraci FA 0,27 mg/l, po 15 dnech dokonce 
470 mg/l (koncentrace FA činila 1,52 mg/l). Koncentrace N-NO2

- do-
sahovala 9. dne 13 mg/l při koncentraci FNA 0,05 mg/l. Poté začala 

koncentrace N-NO2
- významně narůstat, přičemž 15. dne dosáhla již 

320 mg/l při koncentraci FNA 0,59 mg/l. 23. den stoupla koncentrace 
N-NO2

- dokonce na 1200 mg/l při koncentraci FNA 4,32 mg/l. V této 
fázi začala v odtoku z reaktoru v důsledku hromadění dusitanů do-
konce klesat koncentrace N-NO3

-. 
Hromadění N-amon v reaktoru v prvních dnech jeho provozu 

naznačuje, že AOB nebyly schopny beze zbytku odstraňovat ze sys-
tému svůj substrát. To mohlo být v daných podmínkách způsobeno 
tím, že zatížení reaktoru dusíkem (0,15 kg/(m3·d)) bylo příliš vysoké. 
Důvodem ale mohla být i skutečnost, že hodnota pH dosahující 
v prvních dnech při nastavené hodnotě 6,0±0,1 reálně 6,3–6,6 byla 
pro neadaptované mikroorganismy AOB příliš nízká [28]. V každém 
případě hromadění N-amon v reaktoru způsobilo i při relativně nízké 
hodnotě pH překročení inhibičního limitu FA vůči NOB, který činí 
0,1–1,0 mg/l [27], viz obr. 3. To bylo patrně ve spojitosti s poměrně 
vysokým zatížením reaktoru dusíkem prvotním důvodem hromadění 
N-NO2

- od 15. dne. Nárůst koncentrace N-NO2
- pak inhibiční tlak vůči 

NOB dramaticky zvýšil, neboť byly silně překročeny inhibiční limity 
FNA. Tento sled událostí patrně vyvolal v podstatě úplné zastavení 
aktivity NOB.

Obr. 2. Vývoj koncentrace jednotlivých forem dusíku v nitrifikačním 
reaktoru poloprovozní jednotky po zahájení jejího provozu

Obr. 3. Koncentrace toxických forem dusíku v nitrifikačním reaktoru 
poloprovozní jednotky a jejich srovnání s inhibičními limity dle 
Anthonisen et al. [27]

Obr. 4. Vývoj účinnosti převedení N-amon na oxidované formy 
(E (ox)) a zastoupení N-NO3

- mezi konečnými produkty nitrifikace 
(N-NO3

- (%)) po stabilizaci procesu
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Strategie pro obnovení aktivity nitrifikačních organismů po 
masívním nahromadění dusitanů v reaktoru
23. den se přikročilo ke snížení průtoku fugátu na ¼ a tím k adekvát-
nímu snížení zatížení reaktoru. Zároveň byla nastavená hodnota pH 
změněna z 6,0±0,1 na 7,0 ± 0,1 za účelem přiblížit se optimálním 
podmínkám pro AOB a NOB [28] a za účelem snížení inhibičního 
vlivu FNA. Následkem tohoto zásahu došlo k minimalizaci kon-
centrace N-amon v reaktoru. Ta již v dalším období nepřesahovala 
10 mg/l. Aktivita AOB byla tedy za daných podmínek dostatečná 
pro zpracování prakticky veškerého N-amon a inhibiční vliv FA 
byl tedy prakticky potlačen. Aktivita NOB však byla stále prakticky 
nulová, koncentrace N-NO2

- neklesala, naopak mírně rostla. Maxima 
(2300 mg/l) dosáhla 64. den experimentu. Za účelem dalšího snížení 
vlivu FNA byla požadovaná hodnota pH dále zvyšována, přičemž 37. 
den byla nastavena na 8,2. Přestože koncentrace FA ani FNA v této fázi 
provozu reaktoru nedosahovaly inhibiční hodnoty (obr. 3), aktivita 
NOB nebyla obnovena. Proto byl 57. dne provozu reaktor reinokulo-
ván 50 l aktivovaného kalu z regenerační zóny městské ČOV. Tento 
zásah nevedl k okamžité změně v zastoupení jednotlivých forem 
dusíku, koncentrace N-NO2

- byla 64. den dokonce nejvyšší za celou 
dobu experimentu (viz výše). Nicméně, byl patrně hlavním důvodem 
pozvolného poklesu koncentrace N-NO2

- pozorovaného od 71. dne. Od 
82. dne provozu reaktoru již byla koncentrace N-NO2

- prakticky nulo-
vá. Pokles koncentrace N-NO2

- umožnil v období mezi 77. a 89. dnem 
postupné snížení nastavené hodnoty pH z 8,2 až na hodnotu 7,0. 

Je tedy zřejmé, že při zapracování nitrifikačního reaktoru je zapo-
třebí vyvarovat se byť i jen přechodného nahromadění FA a zejména 
FNA v systému. K tomu může v závislosti na aktuální hodnotě pH a na 
teplotě vést zejména přetížení systému, při kterém nejsou dostatečně 
rychle odstraňovány substráty pro AOB a NOB, tedy N-amon, resp. 
N-NO2

-. K hromadění N-amon či N-NO2
- v reaktoru mohou samozřej-

mě vést i různé další vlivy inhibující aktivitu AOB, resp. NOB (nedo-
statečný přísun kyslíku, extrémní hodnoty pH, přítomnost toxických 
látek atd.). V každém případě se jeví jako nezbytné při zapracování 
nitrifikačního reaktoru pro zpracování fugátu sledovat ve velice krát-
kých intervalech aktuální koncentrace N-amon a N-NO2

- a při jejich 
nárůstu do řádu desítek mg/l ihned činit opatření spočívající v regu-
laci zatížení reaktoru dusíkem a dalších parametrů procesu. Přestože 
byly parametry reaktoru při jeho zapracování pečlivě nastaveny na 
základě výsledků laboratorních experimentů, je potřeba počítat s pro-
měnlivostí chování reaktoru při zahájení jeho provozu v závislosti 
na vlastnostech použitého inokula a v závislosti na dalších místních 
podmínkách. 

Průběh nitrifikace po vyřešení prvotních problémů
Provoz poloprovozního reaktoru po 87. dnu dokazuje, že nitrifikační 
proces v prostředí fugátu může být za předpokladu minimalizace in-
hibičního působení FA a FNA velice stabilní s N-NO3

- jako dominantní 
formou dusíku v odtoku. Jakmile došlo k vymizení N-NO2

- z odtoku 
z reaktoru (87. den provozu), bylo možno snížit nastavenou hodnotu 

pH (82. den na 7,8; 87. den na 7,0; 132. den na 6,5; 165. den na 6,0). 
Přes tyto změny nedocházelo dlouhodobě k akumulaci N-NO2

- ani 
N-amon v odtoku. Do 206. dne provozu systému nepoklesla účin-
nost převedení N-amon na oxidované formy dusíku pod 98,5 % při 
zastoupení N-NO3

- mezi produkty nitrifikace přesahujícím 99,3 %.
Provozní hodnota pH byla i nadále snižována. Tento pokles byl 

realizován postupně v jednotlivých krocích, při kterých byla nastave-
na hodnota 6,0; 5,5; 5,0 a 4,5 (obr. 4). Současně docházelo postupně 
k nárůstu zatížení reaktoru dusíkem až na 0,27 kg/(m3·d). Z obr. 4 je 
zřejmé, že bezprostředně po změnách v pH, resp. v zatížení reaktoru, 
docházelo přechodně k akumulaci N-amon v odtoku a tím i k poklesu 
účinnosti převedení N-amon na oxidované formy až na cca 83 %. Nic-
méně zastoupení N-NO3

- nikdy nepokleslo pod 98,9 %. Tyto výsledky 
tedy potvrzují dříve učiněné závěry laboratorního výzkumu.

Zastoupení nitrifikačních organismů ve sledovaných 
vzorcích
V průběhu provozu laboratorních modelů i poloprovozní nitrifikační 
jednotky bylo odebráno několik vzorků biomasy pro analýzy pomocí 
fluorescenční in situ hybridizace. Přestože v době odběru vzorků 
první i druhý stupeň nitrifikace ve sledovaných systémech efektivně 
probíhal, pomocí FISH analýzy nedošlo k detekci žádných sledo-
vaných skupin nitrifikačních bakterií prvního ani druhého stupně 
(AOB ani NOB). To může být způsobeno velkým množstvím inertních 
nerozpuštěných částic, které jsou ve zpracovávaném fugátu obsaženy. 
Testovaný materiál má z těchto důvodů významně jiné vlastnosti 
než například aktivovaný kal, pro který jsou použité metody běžně 
aplikovány. Není tedy vyloučeno, že sledované mikroorganismy jsou 
ve vzorcích v určitém množství přítomny, nicméně dochází k jejich 
„překrytí“ inertním materiálem. Dalším možným vysvětlením může 
být skutečnost, že se nitrifikace fugátu účastní bakterie, které nemusí 
být zařazené v použitých sondách. Tomu by mohly nasvědčovat i ex-
trémní podmínky ve sledovaných systémech, které se diametrálně liší 
od podmínek panujících například v aktivovaném kalu. V každém 
případě je třeba v rámci navazujícího výzkumu hledat způsoby, jak 
úspěšně detekovat nitrifikační bakterie v biomase odebrané z nitrifi-
kačního reaktoru zpracovávajícího fugát. 

Výsledky laboratorních experimentů zaměřených na tepelné 
zahušťování nitrifikovaného fugátu 
Laboratorní simulace tepelného zahušťování nitrifikovaného fugátu 
byla již podrobně diskutována v rámci starších publikací [29, 30, 
31]. Proto se zde omezíme pouze na stručné shrnutí jejích výsledků. 
Koncentrace celkového dusíku v tepelně zahuštěném nitrifikovaném 
fugátu dosahovala v závislosti na podmínkách procesu až 17,9 g/l 
(tab. 1). V destilátu přitom její hodnoty nepřesahovaly 5 mg/l (tab. 2). 
Poměrně nízká byla i hodnota CHSK kvantifikující organické látky 
obsažené v destilátu. Bylo tedy potvrzeno, že prakticky veškerý dusík 
zůstává po tepelném zahuštění v zahuštěném nitrifikovaném fugátu. 
Tím bylo jednoznačně prokázáno, že dvoustupňová úprava fugátu spo-

čívající v biologické nitrifikaci a následném 
tepelném zahuštění nitrifikovaného fugátu 
vede kromě vzniku materiálu bohatého na 
živiny zároveň také k produkci relativně čisté 
vody, využitelné například k ředění substrátu 
používaného k výrobě bioplynu v anaerobním 
reaktoru bioplynové stanice.

Přes velice nízké koncentrace celkového 
dusíku v destilátu je však potřeba upozornit 
na skutečnost, že v jednotlivých sériích pře-
šlo 17–36 % N-amon původně obsaženého 
v nitrifikovaném fugátu do destilátu. Z toho 
plyne riziko významnějšího transferu dusí-
ku v případě nižší účinnosti nitrifikačního 
stupně, než tomu bylo v rámci provedených 
testů (N-amon představoval pouze cca 0,2 % 
z celkového dusíku obsaženého v nitrifikova-
ném fugátu před jeho zahuštěním).

Kvantifikace ztrát dusíku při 
skladování nitrifikovaného fugátu 
a jejich porovnání se situací při 
skladování surového fugátu
Souhrn výsledků testů zaměřených na kvan-
tifikaci ztrát dusíku při skladování fugátu 

Parametr (jednotka) Série 1 Série 2 Série 3

pH (-) 6,4±0,05 5,8±0,10 5,8±0,10

VL (g/l) 97,2±5,25 120,3±6,31 143,5±8,10

N-NO3
- (mg/l) 11 500±86 14 590±285 16 850±569

N-NO2
- (mg/l) 2,0±0,1 1,0±0,1 1,6±0,6

N-amon (mg/l) 15,4±2,6 14,0±1,5 14,2±3,8

Ntot (g/l) 12,0±0,10 15,4±0,31 17,9±0,62

Parametr (jednotka) Série 1 Série 2 Série 3

pH (-) 8,3±0,10 8,0±0,10 7,9±0,10

EC (mS/m) 0,03±0,007 0,02±0,002 0,01±0,003

N-NO3
- (mg/l) 1,1±0,3 1,9±0,4 1,2±0,6

N-NO2
- (mg/l) 0,03±0,01 0,03±0,02 0,06±0,03

TAN (mg/l) 3,1±0,5 3,0±0,6 4,0±1,3

Ntot (mg/l) 4,2±0,2 4,9±1,0 5,3±0,7

CHSK (mg/l) 180±4 110±3 100±3

Tab. 1. Základní charakteristiky zahuštěného nitrifikovaného fugátu získaného v rámci 
jednotlivých sérií

Tab. 2. Základní charakteristiky destilátu získaného v rámci jednotlivých sérií



vh 4/20216

je k dispozici v tab. 3. Bylo zjištěno, že při 
skladování surového fugátu za daných pod-
mínek může v důsledku těkání amoniaku již 
po 100 dnech dojít ke ztrátě až 96 % dusíku, 
přičemž jedním z faktorů, které zvyšují riziko 
ztrát dusíku, je míchání skladovaného fugátu. 
K tomu může v reálných podmínkách vést 
například intenzivnější proudění vzduchu 
nad hladinou volně uloženého fugátu. Oproti 
tomu při skladování nitrifikovaného fugátu 
nepřesahovaly ztráty dusíku 6 %, přestože 
doba skladování byla prodloužena na 250 
dnů, a to ani v případě promíchávání objemu 
skladovaného nitrifikovaného fugátu. Takové 
hodnoty jsou blízké úrovni chyby stanovení 
množství dusíku ve zkoumaných vzorcích, 
o čemž svědčí i skutečnost, že v některých 
případech byly po 250 dnech zaznamenány nižší ztráty dusíku než 
po 100 dnech (tab. 3), a to i v případě využití lineární regrese ke 
kvantifikaci ztrát. 

Experimenty zaměřené na ztráty dusíku při dlouhodobém sklado-
vání tepelně zahuštěného nitrifikovaného fugátu naznačují, že po 250 
dnech by ztráty dusíku neměly přesáhnout 15 %.

Bylo tedy zjištěno, že intenzita ztrát dusíku při skladování nitrifi-
kovaného fugátu, způsobených denitrifikací, je mnohonásobně nižší 
než intenzita ztrát dusíku při skladování surového fugátu, způsobe-
ných těkáním amoniaku. Přestože z mnoha úhlů pohledu panovaly 
při simulaci skladování nitrifikovaného fugátu ideální podmínky pro 
denitrifikační organismy (hodnota CHSK kvantifikující organické látky 
velice vysoká v řádu tisíců mg/l, koncentrace rozpuštěného kyslíku 
maximálně v řádu desetin mg/l), reálná intenzita denitrifikačních 
procesů byla vzhledem k minimálnímu poklesu obsahu Nanorg velice 
nízká. To bylo patrně způsobeno tím, že téměř veškerý rozložitelný 
organický substrát již byl degradován v anaerobním reaktoru biolo-
gické stanice a následně v aerobním nitrifikačním reaktoru, přičemž 
organické látky obsažené ve skladovaném nitrifikovaném fugátu již 
byly vůči biologickému rozkladu prakticky inertní. V každém případě 
jsou zjištěné ztráty dusíku při simulaci skladování nitrifikovaného 
fugátu maximálně v několika jednotkách % velice povzbudivé. Navíc, 
na rozdíl od aplikace surového fugátu, nebude díky stabilitě N-NO3

- 
docházet prakticky k žádným ztrátám dusíku přímo při aplikaci 
nitrifikovaného fugátu na zemědělskou půdu.

Prvotní ekonomická rozvaha zaměřená na potenciální 
využití postupu v provozních podmínkách
Odhad nákladů spojených s instalací zařízení pro tepelné zahušťování 
fugátu v provozních podmínkách bude možno seriózně připravit až po 
vyhodnocení poloprovozních testů, které v současné době probíhají. 
Nicméně, dosud provedené poloprovozní experimenty zaměřené 
na nitrifikaci fugátu již umožňují provést prvotní kalkulaci nákladů 
spojených s touto částí procesu zpracování fugátu. 

Je zřejmé, že celkové náklady spojené s instalací provozního zaří-
zení pro nitrifikaci fugátu budou v závislosti na místních podmín-
kách velice variabilní. V rámci následujících úvah předpokládáme 
vybudování a provozování takového systému v případě, že hodláme 
zpracovávat veškerou produkci fugátu z hypotetické BPS o instalo-
vaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 
při průměrné koncentraci N-amon ve fugátu 3,0 g/l. Celkový objem 
nitrifikačního reaktoru bude na základě dosavadních výsledků 
výzkumu činit 120 m3, hydraulická doba zdržení fugátu v reaktoru 
bude 6 dnů a cílové zatížení nitrifikačního reaktoru dusíkem bude 
dosahovat 0,5 kg/(m3·d).

Významné investiční náklady budou v případě instalace systému 
pro nitrifikaci fugátu spojeny s výstavbou vlastního nitrifikačního 
reaktoru. Nejvýznamnější složkou investičních nákladů pak bude 
pořízení dmychadel pro aeraci nitrifikačního reaktoru a zařízení pro 
distribuci tohoto vzduchu do nádrže (potrubí pro rozvod vzduchu, 
aerační elementy). Nároky na výkon dmychadel budou silně ovliv-
něny místními podmínkami, zejména funkcí separátoru digestátu, 
chemickým složením fugátu a provozní teplotou. S investičními 
náklady bude spojeno také pořízení systému pro distribuci vzduchu 
a aeračních elementů. V závislosti na místních podmínkách nelze 
vyloučit nutnost výstavby samostatné odhlučněné a tepelně izolované 
budovy, kde budou umístěna dmychadla („dmychárny“). Investiční 
náklady budou samozřejmě spojeny také s instalací měřícího a regu-

lačního systému pro provoz reaktoru (měření a regulace hodnoty pH 
a koncentrace kyslíku v reaktoru, provoz neutralizační jednotky pro 
dávkování vápna, dávkování fugátu) a vlastní neutralizační stanice. 
V případě nutnosti vyhřívat reaktor v zimních měsících za účelem 
udržení potřebné rychlosti nitrifikačního procesu pak pochopitelně 
přibydou náklady na rozvod tepla z kogenerační jednotky dané BPS do 
nitrifikačního reaktoru. Celkové investiční náklady spojené s instalací 
nitrifikačního reaktoru v rámci výše popsané modelové BPS se mohou 
v závislosti na místních podmínkách pohybovat v rozmezí od cca 6,30 
do cca 17,15 mil. Kč. Potřebné investiční náklady je možno redukovat 
zejména optimalizací funkce separátoru fermentačního zbytku, resp. 
minimalizací obsahu nerozpuštěných látek ve fugátu. Ta má potenciál 
snížit nároky na dodávku kyslíku do nitrifikačního reaktoru, a tedy 
i na výkon dmychadel. Důležitá je také uspokojivá účinnost anaerob-
ního rozkladu organických látek v reaktoru BPS, neboť zvýšený obsah 
biodegradabilní organické hmoty ve fermentačním zbytku, potažmo 
ve fugátu, bude zvyšovat nároky na výkon dmychadel. V řadě přípa-
dů je možno investiční náklady snížit i využitím stávajících prostor 
(například části uskladňovacích nádrží pro fermentační zbytek, resp. 
pro fugát) pro výstavbu nitrifikačního reaktoru. 

Provozní náklady budou také velice variabilní a závislé na míst-
ních podmínkách, zejména na fyzikálně-chemických vlastnostech 
zpracovávaného fugátu. Mohou být spojeny s případným dávkováním 
vápna či jiného činidla pro regulaci pH v reaktoru (cca 170–1700 Kč 
za den) a odpěňovače pro minimalizaci vzniku pěny v nitrifikačním 
reaktoru (cca 100–2000 Kč za den). Další provozní náklady budou 
spojeny s nutností dodávky elektrické energie pro aeraci nitrifikač-
ního reaktoru a případně také tepelné energie pro vyhřívání tohoto 
reaktoru. Zde je ale potřeba zdůraznit, že elektrická i tepelná energie 
je produkována přímo v objektu BPS, přičemž u tepelné energie se 
počítá s tím, že je volně k dispozici, neboť pro ni aktuálně není jiné 
využití. Dle dostupných materiálů je možno odhadnout stálou spo-
třebu elektrické energie (spojené zejména s provozem dmychadel) 
na cca 33–100 kW. V rámci BPS o instalovaném výkonu 0,5 MW tak 
může v souvislosti s provozem zařízení pro zpracování fugátu dojít 
ke spotřebě cca 7–20 % elektrické energie generované danou BPS. Za 
předpokladu, že by na energii spotřebovanou v tomto systému bylo 
možné dále čerpat „zelený bonus“, což se jeví jako pravděpodobné, 
by denní ztráta způsobená uvedenou spotřebou energie dosahovala 
cca 830–2500 Kč. V případě, že by „zelený bonus“ nebylo možné čer-
pat, je potřeba počítat s cca čtyřnásobným nárůstem ztráty. Provozní 
náklady mohou být do určité míry kompenzovány úsporou vzniklou 
snížením spotřeby dusíkatých hnojiv v rámci zemědělského podniku 
provozujícího danou BPS, neboť se předpokládá, že aplikací systému 
se zamezí ztrátě dusíku v úrovni cca 55 % z množství původně obsa-
ženého ve fugátu. Tyto úspory mohou při ceně dusíku cca 20 Kč/kg 
(http://www.agrozetaservis.cz/aktualni-cenik-zemedelskych-hnojiv) 
dosahovat v podmínkách zmíněné modelové BPS cca 660 Kč za den.

V rámci ekonomických rozvah je potřeba také zohlednit environ-
mentální aspekt navrhované technologie. Ta má potenciál zabránit 
únikům významného množství NH3 do atmosféry. V současné době 
není tomuto problému orgány státní správy věnována významnější 
pozornost. Nicméně, v blízké budoucnosti lze předpokládat vznik 
legislativních předpisů, které přinesou určité limity pro znečišťování 
ovzduší emisemi vznikajícími při nakládání s produkty živočišné 
výroby i při provozu bioplynových stanic. V takovém případě by 
prezentované řešení přineslo možnost úspory financí související 
s potenciálními sankcemi za nesplnění zmíněných limitů. V případě 

varianta ztráta Nanorg 
(%)

ztráta Nanorg  
(vypočteno z lineární regrese, %)

N-amon
(% Nanorg)

N-NO3
-

(% Nanorg)
N-NO2

-

 (% Nanorg)

S1 86,83 - 99,95 0,00 0,05

S2 91,03 - 99,95 0,00 0,05

S3 87,41 - 99,94 0,00 0,06

S4 96,18 - 99,89 0,00 0,11

N1* 5,57/5,06 3,62/4,62 0,50/0,35 99,38/99,56 0,12/0,09

N2* 7,22/0,13 4,79/3,18 0,16/0,12 99,81/99,86 0,03/0,02

N3 7,02 5,80 0,37 99,59 0,04

N4 3,05 3,67 0,17 99,82 0,01

Tab. 3. Ztráty dusíku v průběhu skladování surového a nitrifikovaného fugátu a zastoupení 
jednotlivých forem dusíku v Nanorg.

*První hodnota kvantifikuje ztrátu za 100 dnů; druhá za 250 dnů
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zavedení opatření pro ochranu ovzduší a vyhlášení limitů pro emise 
znečišťujících látek je navíc možno předpokládat možnost čerpání 
dotací na opatření vedoucí k minimalizaci znečišťování. To by patrně 
zásadním způsobem ovlivnilo ekonomickou rozvahu zaměřenou na 
potenciální instalaci systému pro zpracování fugátu nitrifikací.

Závěry
V případě snahy o řešení problémů spojených s velkou produkcí 
fermentačního zbytku v objektech zemědělských bioplynových sta-
nic neexistuje podle názoru autorů tohoto příspěvku „jednoduché 
a levné“ řešení. Všechny dosud realizované, resp. známé metody 
vedoucí k racionálnějšímu využití fermentačního zbytku a k mini-
malizaci negativních dopadů manipulace s ním na stav životního 
prostředí jsou poměrně složité, nákladné a v řadě případů je navíc 
jejich přínos k ochraně životního prostředí sporný. „Jednoduchým 
a levným“ řešením není rozhodně ani technologie diskutovaná v rámci 
tohoto příspěvku. V současné době nelze předpokládat její uplatnění 
jakožto řešení vedoucí ke zlepšení ekonomické bilance zemědělské-
ho podniku provozujícího BPS. Z tohoto pohledu jsou ekonomické 
benefity plynoucí z instalace zařízení v současné době nedostatečné. 
Na druhou stranu je zřejmé, že problémy plynoucí z velké produkce 
fermentačního zbytku je potřeba řešit. Postup prezentovaný v rámci 
tohoto příspěvku se přes potenciální technické problémy a nemalou 
ekonomickou náročnost výstavby a provozu testované technologie jeví 
jako relativně perspektivní přinejmenším z pohledu smysluplnosti 
jeho dalšího zkoumání a vylepšování. 

Výše popsané experimenty, resp. jejich výsledky jednoznačně pro-
kazují, že postup zpracování fugátu založený na nitrifikaci N-amon 
obsaženého ve fugátu a následném tepelném zahuštění nitrifikova-
ného fugátu může vyřešit v podstatě všechny problémy spojené s na-
kládáním s fermentačním zbytkem. Ztráty dusíku při dlouhodobém 
skladování nitrifikovaného fugátu jsou v podstatě na úrovni analytické 
chyby stanovení sloučenin dusíku ve vzorcích, přičemž ani po tepel-
ném zahuštění nitrifikovaného fugátu nedochází k dramatickému 
nárůstu těchto ztrát. V podstatě všechny živiny obsažené v původ-
ním fugátu zůstávají v tepelně zahuštěném nitrifikovaném fugátu, 
přičemž destilát obsahuje množství sloučenin dusíku i organických 
látek přinejmenším srovnatelné s obsahem těchto látek v permeátu 
získaném v rámci pokročilých membránových postupů aplikovaných 
pro zpracování fugátu, resp. fermentačního zbytku. Význam může 
mít i samostatná aplikace dílčích testovaných procesů (samostatné 
nitrifikace či samostatné tepelné zahuštění fugátu). 

Důležitým úkolem pro navazující výzkum v poloprovozním měřít-
ku je detailní zhodnocení ekonomiky provozu zařízení pro tepelné 
zahuštění fugátu. Zároveň bude zapotřebí hledat cesty vedoucí k mi-
nimalizaci investičních i provozních nákladů spojených s provozem 
celé soustavy nitrifikace/tepelné zahuštění aplikované jakožto postup 
zpracování fugátu.

Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu 
podporovaného MZe ČR v rámci NAZV, registrační číslo projektu 
QK1710176. Autoři děkují poskytovateli dotace za finanční podporu 
výzkumu.
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Abstract
The handling of the digestate generated during the operation of 
agricultural biogas plants represents a significant problem. The 
search for the reasonable use of the liquid phase of the digestate 
seems to be a particularly large challenge. During the liquid phase of 
digestate handling, the environment is endangered. Simultaneously, 
the nutrients recycling effectivity is decreased. At the Department 
of Agrienvironmental Chemistry and Plant Nutrition of the Czech 
University of Life Sciences, a liquid phase of digestate treatment 
method based on nitrification and subsequent thermal thickening 
was developed. The applicability of the method in practice has 
been tested on a long-term basis. The paper summarises the present 
knowledge in this field.
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Monitoring farmaceutík 
na slovenských ČOV
Petra Szabová, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs-Staňová, 
Kateřina Grabicová, Dóra Varjúová, Igor Bodík

Abstrakt
Táto štúdia sa zaoberá analýzou niektorých vybraných farmaceutic-
kých látok v odpadových vodách Slovenska. Sledované boli rôzne 
antibiotiká, kardiovaskulárne látky, analgetiká, psychoaktívne 
látky, drogy a ďalšie iné. V tomto článku sa spracovali údaje z vy-
konaných analýz na 15 čistiarňach odpadových vôd na Slovensku 
z rokov 2016–2019. Nami vybrané látky (v počte 165) pritekali 
na ČOV v celkovom množstve 11 277 kg ročne. Najväčší podiel 
na látkovom množstve na vstupe tvorili legálne drogy ako kofeín 
a kotinín a zo skupiny kardiovaskulárnych látok to bol valsartan. 
Prítomnosť jednotlivých látok na výstupe bola analyzovaná len na 
8 ČOV Slovenska. Odtokové množstvo nami sledovaných látok na 
výstupe z 8 ČOV bolo približne 870 kg/rok. Účinnosť odstraňovania 
nami vybraných farmaceutík na 8 ČOV bola asi 88,7 %.

Kľúčové slová
farmaceutika – monitoring – odpadové vody – slovenské ČOV – od-
straňovanie liečiv

1. Úvod
Až do minulého storočia si príroda vedela poradiť s narastajúcim 
množstvom odpadových vôd a prakticky úplne odstraňovala znečis-
tenie, ktoré človek produkoval a vypúšťal do riek. Koncom 20. storočia 
však už ani najmodernejšie čistiarenské technológie si nedokázali 
poradiť s novým druhom znečistenia – mikropolutantmi. Tieto látky 
sa dnes používajú vo veľkých množstvách v bežnom dennom živote 
a patrí sem široké spektrum organických látok ako napr. produkty 
osobnej hygieny, liečivá, drogy, farbivá, stabilizátory, hormóny, retar-
déry horenia, priemyselné aditíva, siloxany a množstvo iných látok. 
Ide o stovky až tisícky rôznych organických látok, ktoré sa dlhodobo 
postupne dostávajú v malých koncentráciách do odpadových vôd, 
nie sú efektívne odstraňované na ČOV, prechádzajú do povrcho-
vých a podzemných vôd, pričom niektoré z nich sú už prítomné aj 
v pitných vodách. Jednou z najpočetnejších skupín mikropolutantov 
v splaškových odpadových vodách sú farmaceutické látky (liečivá). 

Aktuálne štatistiky uvádzajú, že v roku 2019 bolo na Slovensku vy-
daných asi 157 mil. balení liekov, čo predstavuje asi 29 balení na oso-
bu a rok. Predajná cena vydaných liekov dosiahla sumu 1,903 mld. €, 
čo predstavuje náklad na jedného občana SR asi 352 €, pričom asi 
76 % z tejto sumy bolo hradených zdravotnými poisťovňami, zvyšok 
si pacienti hradili sami. V roku 2019 sa najviac predpisovali lieky na 
kardiovaskulárny systém (26,7 mil. balení), nervový systém (14,3 mil. 
balení), tráviaci trakt a metabolizmus (9,0 mil. balení). Z konkrétnych 
liekov vydaných na recept a hradených z verejného zdravotného po-
istenia bolo najčastejšie predpisované analgetikum Novalgin 500 mg 
tbl flm 20x500 mg (1,2 mil. balení) a Agen 5 tbl flm 30x5 mg (870 tisíc 
balení) zo skupiny na liečbu kardiovaskulárneho systému. Najčastejšie 
kupovaným liekom bez receptu bol Paralen 500 tbl 24x500 mg (2,3 mil. 
balení) a Muconasal Plus sol 1x10 ml (1,1 mil. balení) [1].

2. Farmaceutika v odpadových vodách
Z uvedených údajov je zrejmé, že obrovské množstva liečiv (presnejšie 
aktívnych chemických látok v danom lieku) sú ročne konzumované 
obyvateľstvom. Len paracetamolu, ktorý je obsiahnutý v lieku Paralen 
500 (iba pre 24 tbl balenie) sa ročne skonzumuje asi 27,6 ton ročne, 
aktívnej látky z Novalginu (sodná soľ metamizolu) sa ročne spotre-
buje asi 12 ton a tak by sme to mohli počítať pre ďalšie a ďalšie lieky 
a vyšli by nám šialené čísla – stovky ton liečiv konzumujeme ročne 
na Slovensku, vo svete sú to tisíce ton konzumovaných liečiv...a to 
ešte neberieme do úvahy liečivá pre veterinárne použitie, ktoré sa 
nedostavajú priamo do kanalizačných systémov v mestách. 

V minulosti sa často mylne predpokladalo, že použitý liek sa 
v tele človeka úplne rozloží, spotrebuje a v minimálnom množstve 
sa z tela vylučuje. To čiastočne platí pre niektoré prírodné liečivá, 
pre súčasné syntetické liečivá to obvykle neplatí a často sa vylučujú 
z tela človeka v nezmenenej alebo iba čiastočne metabolizovanej 
forme močom, fekáliami alebo aj kožou. V súčasnosti je ešte stále 
nedostatok jednoznačných informácií o vplyve liečiv na vodné or-
ganizmy, o ich potenciálnom riziku na čistiarenské procesy v ČOV, 
na biocenózu v povrchových a podzemných vodách, na zvieratá, na 
človeka. V rámci tzv. predbežnej opatrnosti sa však snažíme na tieto 
látky pozerať ako na potenciálne nebezpečné, čo sa premietlo už aj 
do aktuálnej EU legislatívy [2, 3]. 

Údaje o liečivách v odpadových vodách sú vo svete už pomerne do-
stupné a známe, hlavne za posledných 20 rokov. Ide o jednu z najrých-
lejšie sa rozvíjajúcich výskumných tém za posledné roky. Kým v roku 
2000 je v databáze Web of Science pre kľúčové slová „pharmaceuticals 
+ wastewater“ iba 9 publikácii, v roku 2019 to bolo už 1057 prác.

Na prítomnosť liečiv a drog v odpadových vodách sa môžeme dívať 
z dvoch hľadísk:
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• z hľadiska ich spotreby obyvateľstvom. Tento pohľad možno cha-
rakterizovať ako sociálno-zdravotný a je zaujímavý pre potreby 
sociológov, lekárov a polície, lebo sa zameriava na spotrebované 
množstvo liečiv a drog v spoločnosti, trendy v spotrebe, porovna-
nia medzi mestami a pod. Tento pohľad dal podnet na vznik tzv. 
wastewater-based epidemiology (WBE), ako užitočného prostriedku 
na definovanie správania sa obyvateľov vo vzťahu ku konzumácii 
liekov, drog a pod. [4, 5]. V tejto oblasti sme publikovali viaceré 
práce, ktoré definujú spotreby liečiv a drog nielen na Slovensku, 
ale aj vo svete [6, 7].

• z hľadiska ich koncentrácií vo vodách. Tento pohľad nám pomáha 
identifikovať ich reálnu prítomnosť vo vodách, látkové množstvá, 
v závislosti od koncentrácie prípadné vplyvy na vodné organizmy, 
na čistiace procesy a pod., teda environmentálny pohľad. Koncentrá-
cie liekov a drog vo vodách sú však ovplyvnené typom kanalizácie, 
balastnými a dažďovými vodami, prítomnosťou priemyslu a pod.
Cieľom tohto príspevku je podať informáciu o koncentráciách, resp. 

látkových množstvách vybraných liečiv a drog v odpadových vodách 
na Slovensku, o ich účinnosti odstraňovania na komunálnych čis-
tiarňach, ako aj o množstvách, ktoré vstupujú do povrchových tokov 
Slovenska.

2.1 Monitoring liečiv a drog v odpadových vodách 
na Slovensku
Monitoring liečiv v odpadových vodách sa realizuje už v mnohých 
krajinách sveta, na Slovensku sme tento trend zachytili pomerne 
zavčasu a od roku 2013 spracovávame množstvo údajov k tejto pro-
blematike [7, 8]. S analytickou podporou Jihočeskej univerzity České 
Budějovice (FROV Vodňany) sa analyzovali a vyhodnocovali stovky 
vzoriek odpadových vôd v 25 mestách na Slovensku, čo poskytlo 
pomerne presnú predstavu o prítomnosti týchto látok v odpadových 
vodách, o účinnosti ich odstraňovania na čistiarňach, o množstvách 
naviazaných v kaloch a o ich množstvách, ktoré vstupujú do povr-
chových vôd na Slovensku. 

Pre účely tohto príspevku sme štatisticky spracovali výsledky z ČOV 
v Bratislave (ÚČOV, Petržalka a Devínska N.V), vo všetkých krajských 
mestách (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Nitra, Trna-
va) a vybrané okresné mestá, ktoré sme dlhodobo sledovali (Poprad, 
Piešťany, Dunajská Streda, Komárno a Sereď). Počet pripojených oby-
vateľov na uvedených čistiarňach predstavoval spolu asi 1,5 mil. oby-
vateľov, s celkovým prietokom odpadových vôd asi 460 000 m3/deň, 
pričom sa reálne spolu odobralo takmer 300 vzoriek odpadových vôd 
na vstupoch do čistiarní a vyše 70 vzoriek na výstupoch. Technológia 
čistenia odpadových vôd na sledovaných čistiarňach bola prakticky 
rovnaká: hrubé predčistenie, mechanický stupeň (usadzovacia nádrž), 
aktivácia s nitrifikáciou a denitrifikáciou a chemickým zrážaním 
fosforu, pričom na všetkých linkách sú vytvorené aj podmienky na 
zvýšené (anaeróbne) biologické odstraňovanie fosforu. Primárny aj 
prebytočný kal (po spoločnom alebo separátnom zhustení) sa podro-
bujú anaeróbnej stabilizácii kalu s produkciou bioplynu.

Na jednotlivých ČOV boli odoberané 24-hodinové zlievané vzorky 
odpadových vôd na vstupe do sledovaných ČOV. Vzorky boli odobe-
rané automatickými odberovými zariadeniami v 15–60-minútovom 

intervale (ČOV > 100 000 EO s prietokovo-proporcionálnym režimom) 
obvykle v časovom rozsahu 07:00 – 07:00 hod, pričom vzorky boli 
odoberané iba za bezdaždivého obdobia. Vzorky boli následne zmra-
zené (-20 oC) a uschované na odvoz do špecializovaného laboratória 
Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach (pracovisko Vodňa-
ny). Transportované vzorky boli v laboratóriu rozmrazené pri bežnej 
teplote. Následne boli k 10 ml homogenizovanej a filtrovanej (filter 
GFC, 0,45 μm) vzorke pridané izotopovo značené interné štandardy. 
Takto pripravené vzorky boli analyzované v systéme SPE-LC-MS/MS.

Vo vzorkách odpadových vôd sme analyzovali počas celého obdobia 
vyše 160 farmaceuticky aktívnych látok z mnohých terapeutických 
skupín ako napr. antibiotiká (31 druhov), psychoaktívne látky a drogy 
(30), antihistaminiká (11), hypertenziká (15), lieky proti rakovine (4), 
proti hubám a plesniam (9), na Parkinsonovu chorobu (3), antidiabe-
tické (3) lieky a pod. Okrem toho boli predmetom sledovania aj mnohé 
metabolity, ktoré vznikajú rozkladom uvedených liečiv v ľudskom tele, 
resp. kanalizačnom systéme. Do celkového štatistického hodnotenia 
sme vybrali iba tie farmaceutika, ktoré boli prítomné aspoň v troch 
odobratých vzorkách odpadových vôd v sledovanom meste a aspoň 
v troch mestách.

2.1.1. Liečiva a drogy na prítoku do komunálnych ČOV

Na základe nameraných koncentrácií jednotlivých látok v odpadových 
vodách a nameraného prietoku odpadovej vody v daný deň bolo 
možné zistiť denné látkové množstvo liečiv a drog na vstupe do sledo-
vaných čistiarní. Tieto údaje sme následne sumarizovali a štatisticky 
spracovali podľa jednotlivých liečiv a čistiarní. 

Sumárne denné látkové množstvo všetkých liečiv, ktoré boli 
analyzované na sledovaných čistiarňach predstavovalo hodnotu 
30,9 kg/deň (11 277 kg/rok). Pre jednotlivé skupiny liečiv sú hodnoty 
ich látkových množstiev znázornené graficky – obrázok 1. Ako je 
zrejmé, na vstupe do ČOV dominujú legálne drogy (kofeín a metabolit 
nikotínu – kotinín), ktoré tvorili asi 56 % látkového množstva všetkých 
sledovaných látok. V skutočnosti sú však tieto hodnoty oveľa vyššie 
(ďalšie stovky iných liečiv v odpadových vodách, iné mestá a obce 
a pod.). Zjednodušenou extrapoláciou uvedeného sumárneho látkové-
ho množstva na celkový počet obyvateľov Slovenskej republiky je táto 
hodnota až 41 148 kg/rok nami sledovaných liečiv a drog prítomných 
v splaškových odpadových vodách.

Antibiotiká
Antibiotiká sú liečivá, ktoré sú obvykle užívané v časovo obmedzenom 
rozsahu, napriek tomu boli niektoré látky prítomné v odpadových 
vodách vo veľmi vysokých koncentráciách vo všetkých sledova-
ných vzorkách. Svedčí to o pomerne častom (v mnohých prípadoch 
zbytočnom) predpisovaní týchto liekov, čo môže viesť k zvyšovaniu 
rezistencie baktérií na tento typ látok [9].

Zo skupiny antibiotík bolo v odpadových vodách štatisticky zhod-
notených spolu 17 liečiv a 3 metabolity s dostatočným množstvom 
vzoriek a koncentračných rozsahov. Celkové látkové množstvo antibio-
tík, ktoré pritekalo na nami sledované čistiarne predstavovalo takmer 
600 kg/rok. Z tohto množstva najviac antibiotík (až 111 kg/rok) bolo na 
prítoku na Ústrednú čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) v Bratislave. 
Na nitriansku ČOV ročne pritekalo 92,5 kg antibiotík, v Trnave bolo 
celkové látkové množstvo antibiotík 85,0 kg/rok. Z hľadiska množ-
stva antibiotík prítomných v splaškových odpadových vodách veľmi 
vysoké hodnoty vykazoval klaritromycín (117 kg/rok) a azitromycín 
(47,0 kg/rok). 

Zo sledovaných antibiotík boli najvyššie sumárne koncentrácie 
zaznamenané v Trenčíne (12 359 ng/l) a v Nitre (10 470 ng/l), najniž-
šie v Žiline (1447 ng/l) a Poprade (1655 ng/l). Najvyššie koncentrácie 
boli pozorované pri látkach klaritromycín a azitromycín, ktoré sa vo 
väčšine vzoriek pohybovali v stovkách až tisícoch ng/l – tabuľka 1. 
Zaujímavou je aj pomerne vysoká koncentrácia N4-acetylsulfame-
toxazolu (celoslovenský priemer – 639 ng/l), ktorý je metabolitom 
sulfametoxazolu a je v odpadových vodách vo výrazne vyšších kon-
centráciách ako jeho materská látka. Najvyššiu koncentráciu medzi 
antibiotikami vykazoval ciprofloxacín (priemer 2200 ng/l), avšak jeho 
početnosť výskytu bola pomerne nízka (v niektorých mestách iba v 1–2 
vzorkách – celkový výskyt iba v 30-tich vzorkách).

Kardiovaskulárne látky
Druhou terapeutickou skupinou liečiv, ktoré boli sledované v odpado-
vých vodách sú kardiovaskulárne lieky. Sú to liečivá, ktoré sa užívajú 
dlhodobo a to pomerne početnou skupinou obyvateľstva. Celkovo 

Obrázok 1. Celkové látkové množstvá všetkých jednotlivých skupín 
liečiv v kg/rok na vstupe do ČOV
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bolo analyzovaných 16 liečiv z tejto skupiny 
a jeden metabolit. 

Celkové látkové množstvo farmaceutík 
používaných na liečenie kardiovaskulárnych 
chorôb vykazoval v sledovaných splaško-
vých vodách hodnotu 1428 kg/rok. Najväčšie 
množstvo týchto látok bolo analyzovaných 
na vstupe na ÚČOV v Bratislave (392 kg/rok). 
Veľmi vysoké množstvá týchto liečiv pritekali 
aj na ČOV v Košiciach (celkovo 249 kg/rok), 
v Nitre (177 kg/rok) a v Trnave (130 kg/rok).

Spolu na sledovaných čistiarňach bolo zo 
všetkých analyzovaných liečiv patriacich do 
skupiny kardiovaskulárnych látok najvyššie 
sumárne množstvo definované pre liečivo val-
sartan – 595 kg/rok. Obzvlášť vysokú hodnotu 
vykazoval aj metabolit metoprololu, kyselina 
metoprololová (208 kg/rok). Vysoké množstvá 
boli analyzované aj pre telmisartan (174 kg/
rok) a eprosartan (172 kg/rok), pričom epro-
sartan bol prítomný v odpadových vodách iba 
v 11 z 15 sledovaných miest. 

Sumárne najvyššie koncentrácie kar-
diovaskulárnych liekov boli zaznamenané 
v Nitre (20 488 ng/l) a v Trnave (12 552 ng/l), 
na druhej strane najnižšie koncentrácie 
boli v Poprade (3 249 ng/l) a v Dunajskej 
Strede (3 820 ng/l). Najvyššie koncentrácie 
v jednotlivých vzorkách vykazoval valsartan 
a telmisartan, ktorých celoslovenské priemery 
presahovali 1000 ng/l, pričom napr. v Nitre 
sa valsartan pohyboval bežne aj v desaťtisí-
cových koncentráciách. Vysoké koncentrácie 
(priemer 1191 ng/l) dosahoval aj eprosartan, 
ale vyskytoval sa iba v niektorých mestách. 
Výrazne vyššiu koncentráciu ako materská 
látka metoprolol vykazoval jeho metabolit 
kyselina metoprololová (celoslovenský prie-
mer 1363 ng/l), pričom jeho maximálna koncentrácia bola 6800 ng/l 
v Nitre. Tieto údaje potvrdzujú informácie o tom, že kardio-lieky sú 
najviac predpisované lieky na Slovensku a teda aj vo vodách sa na-
chádzajú v najvyšších koncentráciách [1]. 

Analgetiká, drogy a psychoaktívne látky
Najpočetnejšou skupinou liečiv boli analgetiká, drogy a psychoaktívne 
látky, kde sme sledovali spolu až 43 liečiv, resp. ich metabolitov. Prie-
merne ročné látkové množstvo týchto liečiv na 15 čistiarňach bolo až 
843 kg/rok. Najviac z tohto množstva však tvorí látka karbamazepín 
a jej metabolity (celkovo 277 kg/rok). Druhou najviac prítomnou 
látkou je nelegálna droga metamfetamín (pervitín), ktorej prítomnosť 
v sledovaných odpadových vodách bola asi 115 kg/rok. Zo všetkých 
sledovaných miest boli najvyššie množstvá látok z tejto skupiny 
stanovené na ÚČOV v Bratislave (235 kg/rok), na ČOV v Košiciach 
(109 kg/rok) a na ČOV v Trnave (80,9 kg/rok). 

V najvyšších koncentráciách bol prítomný karbamazepín spolu 
s jeho metabolitmi, pričom ich priemerná sumárná koncentrácia bola 
až 1800 ng/l. Už tradične vysoké koncentrácie aj z celosvetového hľa-
diska vykazujú na Slovensku nelegálne drogy a hlavne metamfetamín 
(pervitín), pričom jeho priemerné koncentrácie v Bratislave (1333 ng/l) 
patria medzi najvyššie na svete [4].

Ostatné látky
Celkové látkové množstvo všetkých ostatných látok (napr. antihista-
miniká, antidiabetiká, kontrastné látky, legálne drogy a iné), ktoré boli 
analyzované na sledovaných slovenských ČOV je 8407 kg/rok. Z tohto 
mimoriadne vysokého čísla len látka kofeín predstavuje 4351 kg/rok 
a kotinín 2007 kg/rok. Vysokú hodnotu látkového množstva vykazo-
vala aj kontrastná látka jopromid (870 kg/rok) aj napriek tomu, že bola 
analyzovaná len na ČOV v 11 mestách. 

Z hľadiska koncentračných hodnôt ostatných analyzovaných 
liečiv dominovalo predovšetkým antiastmatikum teofylín (celoslo-
venský priemer 3067 ng/l) a jeho metabolit teofylín neg. (1253 ng/l), 
ďalej nesteroidny protizápalový diklofenak (celoslovenský priemer 
1210 ng/l), resp. antihistaminikum fexofenadín (841 ng/l). Z analyzo-
vaných látok, ktoré nie sú charakterizované ako liečivá vykazovala 
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- - ng/l kg/rok %

Antibiotiká

klaritromycín 66 8 148 11,9 79 (70 – 93)

azitromycín 23 8 94 8,67 69 (22 – 93)

sulfapyridín 66 8 67 6,57 71 (50 – 86)

sulfametoxazol 66 8 60 5,90 61 (15 – 84)

trimetoprim 66 8 79 6,54 57 (32 – 71)

Kardiovaskulárne liečivá

valsartan 66 8 377 31,3 89 (76 – 98)

telmisartan 65 8 550 43,0 43 (0 – 84)

irbesartan 66 8 333 29,7 40 (13 – 65)

metoprolol 66 8 217 17,6 47 (13 – 68)

bisoprolol 66 8 126 12,9 52 (16 – 70)

Analgetiká, drogy a psychoaktívne látky

karbamazepín 66 8 327 28,0 23 (0 – 62)

tramadol 72 8 383 37,0 34 (0 – 67)

metamfetamín 72 8 125 12,7 84 (74 – 91)

THC-COOH 72 8 7,3 0,84 95 (80 – 99)

venlafaxín 72 8 143 13,5 40 (7 – 65)

Ostatné látky

jopromid 14 3 3301 140 29 (0 – 93)

teofylín 43 8 677 42,2 79 (55 – 99)

diklofenak 66 8 454 36,3 63 (36 – 88)

fexofenadín 66 8 399 31,1 58 (26 – 88)

cetirizín 65 8 173 13,5 54 (21 – 93)

Tab. 2. Základné údaje o dominantných liečivách na výstupoch 
z ôsmich sledovaných ČOV

Tab. 1. Prehľad vybraných liečiv s najvyššou koncentráciou v odpadových vodách
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Antibiotiká

klaritromycín 290 15 699 1190 (Nitra) 4942 (Trenčín )

azitromycín 290 15 311 497 (Prešov) 2816 (Nitra)

sulfapyridín 290 15 234 542 (Trenčín) 1986 (Trenčín) 

sulfametoxazol 290 15 190 398 (BA DNV) 1318 (Trenčín)

trimetoprim 290 15 148 560 (Nitra) 2400 (Nitra)

Kardiovaskulárne liečivá

valsartan 290 15 3 480 11 390 (Nitra) 45 000 (Nitra)

telmisartan 264 15 1 043 2 422 (Nitra) 8 400 (Nitra)

irbesartan 265 14 552 1 060 (Nitra) 3100 (Prešov)

metoprolol 290 15 454 1 180 (Trenčín) 5 200 (Trenčín)

bisoprolol 290 15 287 603 (Prešov) 2000 (Košice)

Analgetiká, drogy a psychoaktívne látky

karbamazepín + mtb. 290 15 1800 3260 (Trnava) 4600 (Trenčín)

tramadol 298 15 644 1365 (Prešov) 5500 (Prešov)

metamfetamín 271 15 645 1333 (Bratislava) 3300 (Sereď)

THC-COOH 270 15 387 1230 (BA DNV) 6700 (Bratislava)

venlafaxín 298 15 327 1267 (Trenčín) 5948 (Trenčín)

Ostatné látky

jopromid 106 11 7560 45 960 (Nitra) 190 000 (Nitra)

teofylín 146 13 3067 6022 (Nitra) 22 000 (D.Streda)

diklofenak 290 15 1210 2375 (Trenčín) 7400 (Nitra)

fexofenadín 290 15 841 2076 (Nitra) 15 000 (D.Streda)

cetirizín 239 14 458 1406 (Trenčín) 17 000 (Trenčín)
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mimoriadne vysoké koncentrácie látka jopromid (7560 ng/l), kotinín 
(10 325 ng/l) a úplne najvyššie hodnoty boli zaznamenané u kofeínu 
(priemer 26 720 ng/l).

2.1.2 Liečiva a drogy na odtoku z ČOV

Prítomnosť liečiv na výstupe z jednotlivých čistiarní nebola tak často 
sledovaná ako v surovej odpadovej vode. V rokoch 2016 – 2019 sme 
monitorovali odtoky iba z 8 komunálnych ČOV s celkovým počtom 
912 600 pripojených obyvateľov a so sumárnym prietokom asi 
268 500 m3/deň (boli to čistiarne ÚČOV Bratislava, Petržalka, Piešťany, 
Dunajská Streda, Trnava, Sereď, Nitra a Žilina). Spolu bolo odobratých 
a analyzovaných 72 vzoriek odpadových vôd na výstupe z týchto ČOV. 
Celkové látkové množstvo všetkých sledovaných látok na odtoku bolo 
2,38 kg/deň čo predstavuje asi 870 kg ročne.

Sumárne možno ďalej konštatovať, že celková účinnosť odstraňo-
vania nami sledovaných liečiv na horeuvedených ôsmich čistiarňach 
predstavovala hodnotu asi 89 % (pokles z prítoku 7 666 kg/rok na 
odtok 870 kg/rok). Najvyššiu účinnosť na odstraňovanie nami ana-
lyzovaných liečiv vykazovala ÚČOV Bratislava (93 %), nasledovala 
ČOV Žilina (92 %) a ČOV Petržalka (91 %). Ostatné čistiarne dosa-
hovali účinnosti medzi 70 – 87 %. V tabuľke 2 sú uvedené základné 
údaje o dominantných liečivách, ktoré sa vyskytovali na výstupoch 
zo sledovaných ČOV.

Antibiotiká
Na výstupe zo sledovaných čistiarní dominovali prakticky tie isté 
antibiotiká ako v surovej vode, samozrejme v oveľa nižších látko-
vých množstvách a koncentráciách. Suma koncentrácií jednotlivých 
antibiotík na sledovaných ČOV bola v priemere 758 ng/l, čo predsta-
vovalo látkové množstvo antibiotík na výstupe 67,2 kg/rok (účinnosť 
odstraňovania – 82 %). 

Dominantným, podobne ako na vstupoch do ČOV, bol klaritromy-
cín, ktorého priemerná koncentrácia predstavovala hodnotu 148 ng/l, 
látkové množstvo na ôsmich sledovaných bolo 11,9 kg/rok a priemerná 
účinnosť jeho odstraňovania bola asi 79 %. V skupine antibiotík vy-
kazoval ešte vysoké odtokové koncentrácie N4-acetylsulfametoxazol 
(metabolit sulfametoxazolu), ktorý mal priemernú koncentráciu 
68,1 ng/l, čo predstavovalo 7,05 kg/rok. Účinnosti odstraňovania 
jednotlivých antibiotík sa pohybovali od 22 % (sulfametazín) až po 
88 % (N4-acetylsulfametoxazol). Anomáliu vykazovalo antibiotikum 
klindamycín, ktoré takmer na všetkých sledovaných ČOV vykazovalo 
vyššiu koncentráciu na výstupe ako na vstupe. Ide o jav, ktorý pre túto 
látku už bol pozorovaný vo svete viackrát a vysvetľuje sa dekonjugá-
ciou t.j. spätnou syntézou pôvodnej materskej látky v podmienkach 
ČOV z metabolitov, ktoré podliehali rozkladu v kanalizačnej sieti [10].

Kardiovaskulárne látky
Podobne ako to bolo pri antibiotikách, aj v tejto skupine liečiv do-
minovali látky, ktoré sa na vstupe do ČOV vyskytovali v najvyšších 
koncentráciách (tabuľka 1 a 2). Celkové látkové množstvo týchto látok 
na výstupe zo sledovaných ČOV predstavovalo hodnotu 188 kg/rok, 
čo vzhľadom na prítok na ČOV (896 kg/rok na 8 ČOV) znamenalo 
účinnosť odstraňovania 79 %.

Najvyššiu výstupnú koncentráciu dosahoval telmisartan – priemerne 
550 ng/l (v Nitre však na výstupe bežne nad 1000 ng/l). Jeho vysoké 
koncentrácie na odtoku boli spôsobené pomerne nízkou účinnosťou 
odstraňovania – v priemere 43 %. Podobne nízke účinnosti vykazovali 
aj irbesartan (40 %), metoprolol (47 %) aj bisoprolol (52 %). Navyše aj 
metabolit kyselina metoprololová vykazoval vysoké odtokové koncen-
trácie – v priemere až 481 ng/l (pričom na odtoku ČOV Trnava to bolo 
v priemere 1123 ng/l). Kardiovaskulárne liečivá sú teda látky, ktoré 
vďaka najvyššej koncentrácii na vstupoch do ČOV a pomerne nízkej 
účinnosti odstraňovania na ČOV patria medzi skupinu liečiv, ktorá 
najviac prispieva k znečisteniu povrchových tokov Slovenska liečivami.
Analgetiká, drogy a psychoaktívne látky
Zo skupiny analgetík, resp. psychoaktívnych liečiv dominovali na 
odtoku tramadol (383 ng/l a 37 kg/rok) a karbamazepín (327 ng/l 
a 28 kg/l), pričom karbamazepín sprevádzalo na odtoku aj jeho šesť 
metabolitov vo vysokých koncentráciách (spolu 767 ng/l). Obidve 
tieto liečivá vykazovali veľmi nízke účinnosti odstraňovania na ČOV, 
tramadol – 34 %, karbamazepín – 23 %, čo korešponduje aj s údajmi 
zo zahraničných zdrojov [11, 12]. Týmto látkam ešte konkuroval na 
odtokoch venlafaxín (143 ng/l a 13,5 kg/rok), prípadne v menšej miere 
aj citalopram (72 ng/l) a oxazepam (43 ng/l). Ostatné látky neprekročili 
na odtoku koncentráciu 10 ng/l.

Najčastejšie používané drogy boli na odtokoch zo sledovaných ČOV 
v pomerne nízkych koncentráciách. Najvyššie hodnoty dosahoval 
metamfetamín (priemerne 125 ng/l – 12,7 kg/rok – 85 % účinnosť) 
a MDMA (25 ng/l – 2,06 kg/rok – 68 %), metabolit kokaínu benzoylec-
gonín (17 ng/l – 1,26 kg/l – 89 %) a THC-COOH (7,3 ng/l – 0,83 kg/rok 
– 95 %), ostatné drogy boli obvykle na odtoku pod limitom detekcie. 

Ostatné látky
Zo všetkých sledovaných látok dosahoval na odtoku najvyššie hodnoty 
jopromid (3301 ng/l – 140 kg/rok – 29 %). Táto kontrastná látka však 
bola identifikovaná iba na troch odtokoch z ČOV, napriek tomu, že 
na vstupoch bola na 10 ČOV. Obe legálne drogy boli na sledovaných 
ČOV odstraňované s vysokou účinnosťou, napriek tomu ich odtokové 
koncentrácie boli ešte stále vysoké: kofeín (2164 ng/l – 98,5 kg/rok – 
92 %); kotinín (311 ng/l – 45,4 kg/rok – 71 %). 

Z ostatných liečiv vykazovali najvyššie koncentrácie antiastmati-
kum teofylín (677 ng/l – 42,2 kg/rok – 79 %), nesteroidný protizápalový 
diklofenak (454 ng/l – 36,3 kg/rok – 63 %) a obe často predpisované 
antihistaminiká fexofenadín (399 ng/l – 31,1 kg/rok – 58 %) a cetirizín 
(173 ng/l – 13,5 kg/rok – 55 %). Ostatné látky dosahovali na odtoku 
priemernú koncentráciu pod 25 ng/l. 

Záver
Článok podáva informácie o vstupných koncentráciách (ng/l) 
a množstvách (kg/rok) jednotlivých látok a taktiež aj informácie o ich 
odtokových koncentráciách, látkových množstvách a o účinnostiach 
odstraňovania farmaceutík a drog z odpadových vôd. Z celkového 
množstva všetkých liečiv a drog analyzovaných na pätnástich ČOV na 
Slovensku (11 277 kg/rok) najväčší podiel tvorili legálne drogy (kofeín 
a kotinín). Sumárne látkové množstvo všetkých sledovaných látok 
na odtoku z ôsmich ČOV na Slovensku (ÚČOV Bratislava, Petržalka, 
Piešťany, Dunajská Streda, Trnava, Sereď, Nitra a Žilina) predstavo-
valo hodnotu asi 870 kg/rok, čo zodpovedá priemernej účinnosti na 
týchto 8 čistiarňach asi 89 %. Aj keď by sa zdalo, že táto hodnota je 
pomerne vysoká (vyššia ako bežné odstraňovanie dusíka a fosforu), 
každá sledovaná zlúčenina bola odstraňovaná s rôznou účinnosťou na 
rôznych čistiarňach (napr. karbamazepín 0–62%). Takto široký rozsah 
účinnosti odstraňovania je pozorovaný aj vo svetovej literatúre a nie 
sú jasné príčiny týchto rozdielov (teplota, pH, koncentrácie kyslíka 
a pod.). Je zrejmé, že v tejto oblasti ešte bude potrebné venovať veľa 
energie na vyriešenie mnohých nejasností v oblasti odstraňovania 
liečiv z odpadových vôd.
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Abstract
This study is focused on the analysis of some selected pharmaceu-
tical substances in wastewater in Slovakia. Various antibiotics, 
cardiovascular substances, analgesics, psychoactive substances, 
drugs and others were monitored.  This article processed data from 
analyses performed at 15 wastewater treatment plants in Slovakia 
between 2016–2019. The total amount of analysed substances (165) 
that flowed to the WWTPs was 11,277 kg per year. Legal drugs such 
as caffeine and cotinine accounted for the largest share of the input 
substances, and valsartan was one of the cardiovascular substances. 
The presence of individual substances at the outlet was analyzed 
only at 8 Slovak WWTPs.  The outflow amount of the substances 
monitored by us at the outlet of those 8 WWTPs was approximately 
870 kg/year. The total removal efficiency of our selected pharmaceu-
ticals at the 8 WWTPs was about 88.6%.

Key words
pharmaceuticals – monitoring – wastewater – Slovak WWTPs – med-
ication removal
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Abstrakt
Odtok z čistíren odpadních vod je jedním ze stabilních zdrojů vody 
pro pitné i nepitné účely v případě nedostatku vody v období sucha. 
Proto je snaha najít další využití pro tento typ vod a nevypouštět 
je do recipientu bez jejich recyklace. V rámci řešení projektu TA 
03030080: „Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hos-
podářství měst budoucnosti“ byly laboratorně testovány vybrané 
technologie pro terciární čištění odtoku z městské čistírny odpadních 
vod. Na základě zjištěných výsledků byla navržena poloprovozní 
jednotka a během jejího testování probíhala optimalizace jednotli-
vých technologických stupňů. Dosavadní výsledky z poloprovozního 
zařízení umístěného na městské čistírně odpadních vod jsou vyhod-
noceny především z pohledu mikrobiologických parametrů a účin-
nosti jednotlivých technologií na odstranění tohoto druhu znečištění.

Klíčová slova
odpadní vody – znovuvyužití – vodárenské technologie

1. Úvod
Nastalé klimatické změny, které se projevují především nerovnoměr-
ností srážek v průběhu roku, dlouhými obdobími bez srážek a nad-

průměrnými teplotami, mají za následek pokles hladiny podzemních 
vod a nedostatek vod povrchových. Celosvětově je tak diskutováno 
téma sucho, se kterým souvisí nutnost hledání dalších zdrojů. Velké 
množství vody je využíváno zejména pro nepitné účely; pro zalévání 
městské zeleně, zavlažování sportovních hřišť, mytí silnic, v země-
dělství atd. Pro tyto účely je možné využívat nejen vodu podzemní 
a povrchovou, ale také např. vyčištěnou odpadní vodu. Ta představuje 
stálý zdroj vody i v období sucha, ve velkém množství je produková-
na ve všech zalidněných oblastech, ale po vyčištění je převážně bez 
dalšího využití vypouštěna do recipientu. Je zřejmé, že požadovaná 
kvalita vody se bude lišit dle způsobu aplikace, a proto je důležité najít 
takovou technologii, kterou bude možné dočišťovat odpadní vodu na 
požadovanou kvalitu pro konkrétní využití, a to za přijatelných eko-
nomických nákladů. V celosvětovém měřítku je již v některých státech 
vyčištěná odpadní voda opětovně využívána [1, 2, 3, 4]. 

V rámci řešení projektu byly vybrány a odzkoušeny technologie, 
které se běžně používají při úpravě pitné vody. V průběhu roku 2018 
a v první polovině roku 2019 probíhalo laboratorní testování zvole-
ných technologií. Jednalo se o koagulaci, pískovou filtraci, membrá-
novou ultrafiltraci, filtraci přes granulované aktivní uhlí a hygienické 
zabezpečení UV zářením a chlornanem sodným. Pro hygienizaci vody 
je možné zvolit i jiná činidla, mezi které patří např. oxid chloričitý či 
další sloučeniny na bázi chloru. Chlornan sodný má silné oxidační 
účinky, jednoduše se aplikuje, dlouhodobý účinek zabraňuje sekun-
dárnímu znečištění vody a v neposlední řadě má velkou baktericidní 
účinnost. Nevýhodou však je krátká skladovatelnost roztoku, maxi-
málně dva měsíce. Může také docházet ke vzniku vedlejších produktů 
chlorace, jako jsou trihalogenmethany, halogenoctové kyseliny nebo 
látky charakterizované sumárním parametrem AOX. Proto byl pro 
další testování zvolen chlornan sodný pro jeho snadnou dostupnost 
a vhodné použití v poloprovozním zařízení. Dále byla upravená voda 
akumulována po dobu 90 minut pro zjištění případného zhoršení kva-
lity. Na základě těchto laboratorních testů byla navržena poloprovozní 
jednotka, která je v provozu od září 2019. Testování této kontejnerové 
jednotky probíhalo do konce roku 2020. Jako zdroj vody pro terciární 
úpravu byl zvolen odtok z městské mechanicko-biologické čistírny 
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Vzorek PK 22 ⁰C  
(KTJ/ml)

PK 36 ⁰C  
(KTJ/ml)

Koliformní bakterie 
(MPN/100 ml)

E. coli  
(MPN/100 ml)

Intestinální 
enterokoky  

(KTJ/100 ml)

Clostridium 
perfringens 

+(KTJ/100 ml)
Surová voda 34 000 6 000 20 050 2 220 710 100

Koagulace 13 000 4 000 2 005 384 88 0

Písková filtrace 17 200 30 2 420 185 7 0

Chlorace 10 0 0 0 0 0

Akumulace 0 0 0 0 0 0

Vzorek
CHSKMn P-PO4

3- Pcelk Namon N-NO3
- Fe AOX

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l
Surová voda 10,03 1,15 1,35 5,45 14,16 0,29 110

Koagulace 7,20 0,48 0,51 6,85 13,54 6,81 -

Písková filtrace 4,95 0,03 0,07 5,43 13,30 0,26 -

Chlorace 5,73 0,02 0,06 4,57 13,99 0,31 150

Akumulace 5,98 0,03 0,08 5,00 14,48 0,26 140

Tab. 1. Fyzikálně-chemické ukazatele (laboratorní testování – koagulace, písková filtrace 
a hygienické zabezpečení chlornanem sodným)

Tab. 2. Mikrobiologické ukazatele (laboratorní testování – koagulace, písková filtrace a hygienické zabezpečení chlornanem sodným)

odpadních vod. Cílem je najít vhodnou úpravu vyčištěné odpadní 
vody, aby mohla být dále využívána pro nepitné účely a zhodnotit 
ekonomické aspekty celého procesu.

2. Laboratorní testování
Při výběru vhodných technologií pro úpravu vyčištěné odpadní vody 
byly provedeny vsádkové testy. Nejprve byla testována koagulace, 
přičemž pomocí koagulačních testů bylo zvoleno vhodné koagulační 
činidlo a jeho dávka. Byl testován síran železitý a síran hlinitý a řada 
pomocných organických flokulantů (ZETAG 4120, ZETAG 4145, 
Superfloc, Magnafloc LT31 a LT37). Z koagulačních testů vyplynu-
lo, že vhodnějším koagulantem je síran železitý v optimální dávce 
26,9 mg/l železa. Dle výsledků byl zvolen flokulant ZETAG 4115 
v dávce 1 ml/l 0,001% roztoku. Pomocí testů agregace, byla zvolena 
vhodná doba pomalého míchání dostatečná k sedimentaci vytvoře-
ných agregovaných vloček. Agregační testy potvrdily nejvhodnější 
dobu pro pomalé míchání 10 minut s následnou desetiminutovou 
sedimentací. Tento čas je pro tvorbu vloček a jejich sedimentaci dosta-
čující. Stupeň agregace α = 0,922 se blíží 1, což znamená, že dochází 
k dostatečné tvorbě agregovaných vloček schopných sedimentace. 

Dále byly testovány různé druhy filtrací: písková, membránová 
a přes granulované aktivní uhlí. Upravovaná voda byla akumulována 
po dobu 90 minut. Pískový filtr byl naplněn podložnou vrstvou písku 
se zrnitostí PR 1,6–4 a hlavní filtrační vrstvou písku o zrnitosti 1–2 
s výškou vrstvy 1 m. Membránová filtrace byla tvořena ultrafiltračním 
modulem s dutými vlákny. 

Sledované kvalitativní parametry vody byly zvoleny na základě 
požadavků daných mezinárodními standardy pro recyklaci vyčištěné 
odpadní vody, jelikož žádná legislativa v České republice neupravuje 
opětovné využívání tohoto typu vody. Kvalita vody z hlediska mik-
robiologie byla sledována pomocí ukazatelů počty kolonií při 22 °C 
(PK 22 °C), počty kolonií při 36 °C (PK 36 °C), koliformní bakterie, 
Escherichia coli, intestinální enterokoky a Clostridium perfringens. 
Z chemických parametrů se jednalo o ukazatele CHSKMn, NL, zákal, 
KNK4,5, Namon, N-NO3

-, P-PO4
3-, Pc, zbytkové Fe, AOX a pH. Zbytkové že-

lezo bylo stanovováno z důvodu ověření správné dávky koagulačního 
činidla [5, 6]. Parametr AOX stanovovaný ve vzorcích vody charakteri-
zuje zastoupení adsorbovatelných organických halogenovaných látek. 
Při průchodu vody technologií by se mohly organické látky přirozeně 
se vyskytující ve vodě transformovat na halogenované formy, které by 
mohly zhoršovat kvalitu upravené vody. Sorpční stupeň, který je sou-
částí technologie poloprovozní jednotky, zachytí organické znečištění, 
a proto po chloraci vody tyto halogenované sloučeniny nevznikají.

V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny výsledky fyzikálně-chemických 
a mikrobiologických ukazatelů po koagulaci upravované vody, která 
byla následně přefiltrována přes pískový filtr a hygienicky zabez-
pečena. Pro koagulaci byl zvolen síran železitý 10x ředěný v dávce 
26,9 mg/l železa. Chlorace probíhala chlornanem sodným v dávce 
0,005 mg/l aktivního chloru. Hodnoty fyzikálně-chemických para-
metrů jsou dostatečné pro další úpravu vody bez větších technických 
problémů. Z tabulky 2 je patrný rozptyl hodnot mikrobiologických 
ukazatelů. Počty kolonií při 22 °C a při 36 °C byly ve vstupní vodě 
v koncentraci desítek a jednotek tisíc KTJ/ml. 
Po dezinfekci vody je mikrobiální znečištění 
vody téměř eliminováno. Koliformní bakterie 
a Escherichia coli jako ukazatele fekálního 
znečištění se vyskytují ve vstupní vodě 
v koncentraci 20 000 a 2 200 MPN/100 ml, 
přičemž po koagulaci a pískové filtraci byly 
zredukovány o jeden řád. Po hygienickém 
zabezpečení vody jsou odstraněny téměř ze 
100 %. Ani během akumulace upravené vody 
nedocházelo ke zhoršení kvality vody a nárůs-

tu sledovaných mikrobiálních parametrů. Intestinální enterokoky byly 
analyzovány z důvodu možné indikace čerstvého fekálního znečiště-
ní, naopak parametr Clostridium perfringens indikuje dlouhodobější 
mikrobiální znečištění. Oba tyto ukazatele se vyskytovaly ve vstupní 
vodě v řádu stovek KTJ/100 ml. Po stupni koagulace byly odstraněny 
o řád v případě enterokoků, Clostridium perfringens bylo odstraněno 
úplně. Ani v následujících stupních nedošlo k jejich nárůstu.

Přestože se koagulace prokázala jako vysoce účinná technologie pro 
snížení organického znečištění (vyjádřené jako CHSKMn), v samotné 
poloprovozní jednotce je instalována pouze tzv. inline koagulace. 
Dávka koagulačního činidla je cca desetkrát menší, neprobíhá fáze 
pomalého míchání ani sedimentace. Upravovaná voda je po nadáv-
kování koagulačního činidla rychle promíchána a protéká lamelovou 
usazovací nádrží. Tato varianta byla zvolena z důvodu menších 
ekonomických a prostorových nároků, zároveň zajišťuje dostatečnou 
kvalitu dočištěné odpadní vody.

V laboratorních podmínkách byly dále odzkoušeny různé typy 
filtrací, mezi které patřila filtrace písková, membránová a filtrace přes 
granulované aktivní uhlí. Všechny technologie byly testovány v růz-
ných uspořádáních a vždy následovalo hygienické zabezpečení vody 
(chlorací a/nebo UV zářením). Chlorace byla zajištěna chlornanem 
sodným či oxidem chloričitým. Oxid chloričitý byl v rámci testování 
vyráběn reakcí chloritanu sodného s hydrogensíranem sodným. Při 
jeho použití není tak velké riziko vzniku trihalogenmethanů jako při 
použití chloru. Je ale třeba ho připravovat v místě použití, z bezpeč-
nostních důvodů není vhodné ho přepravovat. Přestože hygienizace 
oxidem chloričitým probíhala s velkou účinností, nadále byl z důvodu 
jednoduchosti pro praktické využití zvolen chlornan sodný v koncen-
traci 0,005 mg/l aktivního chloru.

Dalším testovaným uspořádáním byla varianta s koagulací, písko-
vou a membránovou filtrací, filtrací přes GAU a hygienickým zabez-
pečením jak UV zářením, tak chlornanem sodným. V tabulce 3 jsou 
uvedeny výsledky fyzikálně-chemických ukazatelů po koagulaci upra-
vované vody, která probíhala již s koncentrací koagulačního činidla 
desetkrát menší než v případě uvedeném v tabulce 1. Parametr AOX 
v tabulce 1 a 3 charakterizuje množství adsorbovatelných organicky 
vázaných halogenů, které mohou vznikat během chlorace. Organické 
látky jsou na filtru s granulovaným aktivním uhlím zachyceny, proto 
dále nedochází k jejich transformaci v halogenované formy a hodnoty 
AOX jsou desetkrát nižší. Filtr s GAU byl také použit z důvodu záchytu 
mikropolutantů a odstranění případného zápachu vody, tzn. zlepšení 
senzorických vlastností. Po chloraci vody dochází ke značnému úbyt-
ku koncentrace amonných iontů v důsledku chloraminace.

V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky mikrobiologických ukazatelů. 
Počty kolonií při 22 °C a při 36 °C byly ve vstupní vodě v koncentraci 
stovek až desítek tisíc KTJ/ml. Po membránové filtraci došlo k odstra-
nění o dva řády v případě počtu kolonií při 22 °C, o jeden řád v pří-
padě počtu kolonií při 36 °C. Lehký nárůst mikrobiálního znečištění 
po stupni filtrace přes granulované aktivní uhlí mohl být způsoben 
zarůstáním filtru. Proto byl pro další laboratorní testování častěji prán 
destilovanou vodou. Po hygienickém zabezpečení vody jsou PK při 22 
a 36 °C téměř eliminovány. Koliformní bakterie a Escherichia coli byly 
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Obrázek 1. Schéma poloprovozního zařízení

Obrázek 2. Poloprovozní jednotka

ve vstupní vodě v koncentraci 3 500 a 600 
MPN/100 ml. Již po membránové filtraci byly 
odstraněny téměř ze 100 %. Ani během aku-
mulace upravené vody nedocházelo k nárůstu 
těchto parametrů. Intestinální enterokoky byly 
zjištěny pouze ve vstupní vodě a po koagulaci. 
Clostridium perfringens nebylo v upravované 
vodě zjištěno.

3. Poloprovozní jednotka
Na obrázku 1 je uvedeno schéma navrženého 
poloprovozního zařízení a na obrázku 2 sa-
motná poloprovozní jednotka. Na vstupu a vý-
stupu ze zařízení a na výstupu z akumulační 
nádrže jsou umístěna čerpadla, která jsou 
osazena kontinuálními průtokoměry. Kontinu-
álně je také na vstupu a výstupu měřen zákal, 
hodnota pH a teplota vody. Na vstupním 
potrubí je možné dávkovat do upravované 
vody koagulační činidlo, pomocný organický 
flokulant a chlornan sodný (případně jiný 
prostředek pro hygienické zabezpečení vody) 
pro předchloraci. Následuje písková filtrace, 
membránová filtrace a filtrace přes granulo-
vané aktivní uhlí. Před akumulační nádrží je 
instalována UV lampa společně s dávkováním 
chlornanu sodného pro hygienické zabezpe-
čení upravené vody. Za každým technologic-
kým stupněm jsou umístěna odběrová místa 
a je možné zvolit různé varianty uspořádání 
daných technologií. 

Pískový filtr v poloprovozní jednotce je tvo-
řen tlakovou nádobou s tryskovým mezidnem. 
Filtr je naplněn podložnou vrstvou písku se 
zrnitostí PR 1,6–4 (výška 20 cm) a hlavní fil-
trační vrstvou písku o zrnitosti 1–2 s výškou vrstvy 1 m. Fáze filtrace 
je nastavena na 16 hodin či na maximální tlakovou ztrátu 6,2 bar. 
Praní pískového filtru je protiproudé a skládá se ze tří fází: první je 
praní vzduchem, poté následuje kombinovaná fáze praní vzduchem 
a vodou, poslední fáze je praní vodou.

Základem ultrafiltračního modulu v poloprovozní jednotce je 
membrána HydraCap Max. Ta je tvořena systémem dutých vláken 
z polyvinylidenfluoridu. Velikost vláken je 0,8–1,2 mm a velikost pórů 
je 0,08 μm. Membrána je provozována v režimu „out-in“, upravovaná 
voda proudí z vnější strany kapilár dovnitř v režimu filtrace. Během 
fáze praní voda proudí v opačném směru. Jednotlivá ultrafiltrační 
vlákna jsou pevně umístěná ve filtračních modulech s definovanou 
membránovou plochou. Moduly jsou umístěny ve svislé poloze pro 
zajištění důkladného odvzdušnění a možnosti snadné kontroly inte-
grity ultrafiltrační membrány. Ultrafiltrační modul pracuje v režimu 
„dead-end“ filtrace, kdy okamžitý průtok filtrátu z membrány je 
shodný s aktuálním průtokem vstupní vody na membránu (žádná část 
vody není v době filtrace odváděna do odpadu). Po filtrační fázi, kdy 
dojde k poklesu TMP, nastává mechanické čištění vzduchem. Prostor 
membrány se provzdušňuje, vypouští a dojde k opětovnému napuš-
tění vodou. Dojde k uvolnění nánosů na membráně a k jejich odtoku 
do odpadu. Fáze mechanického čištění vzduchem je v poloprovozní 
jednotce nastavena jedenkrát za 15 minut. Fáze filtrace a fáze čištění 

vzduchem tvoří jeden filtrační cyklus. Po uplynutí určitého počtu 
filtračních cyklů nastává fáze chemického praní. Chemické praní se 
rozlišuje na praní oxidační/kombinované (hydroxid/chlornan sodný + 
hydroxid) a kyselé (kyselina chlorovodíková). Počet filtračních cyklů je 
v průběhu optimalizace procesu ultrafiltrace postupně navyšován. Po-
kud dojde k nárůstu transmembránového tlaku na havarijní hodnotu 

Vzorek PK 22 ⁰C (KTJ/ml) PK 36 ⁰C (KTJ/ml) Koliformní bakterie 
(MPN/100 ml)

E. coli  
(MPN/100 ml)

Intestinální 
enterokoky  

(KTJ/100 ml)

Clostridium 
perfringens  
(KTJ/100 ml)

Surová voda 153 000 20 100 3 550 630 90 0

Koagulace 166 000 19 300 2 909 292 70 0

Písková filtrace 44 000 29 900 2 420 38 0 0

Ultrafiltrace 1 970 1 540 2 0 0 0

GAU 7 450 11 100 0 0 0 0

UV 0 1 0 0 0 0

Chlorace 0 30 0 0 0 0

Akumulace 0 0 0 0 0 0

Vzorek
CHSKMn P-PO4

3- Pcelk Namon N-NO3
- Fe AOX

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l μg/l
Surová voda 9,76 0,45 0,45 5,75 18,61 0,51 51

Koagulace 8,45 0,41 0,44 6,24 19,09 3,86 -

Písková filtrace 8,07 0,10 0,16 5,50 20,01 1,27 -

Ultrafiltrace 5,89 0,04 0,06 5,45 18,50 0,31 -

GAU 0,25 0,44 0,45 5,25 19,38 0,22 < 10

UV 0,58 0,40 0,40 5,12 18,03 0,24 < 10

Chlorace 0,10 0,42 0,43 1,13 19,24 0,44 15

Akumulace 0,08 0,40 0,41 1,09 17,40 0,31 24

Tab. 3. Fyzikálně-chemické ukazatele (laboratorní testování – koagulace, písková filtrace, 
ultrafiltrace, sorpce a hygienické zabezpečení UV lampou a chlornanem sodným)

Tab. 4. Mikrobiologické ukazatele (laboratorní testování – koagulace, písková filtrace, ultrafiltrace, sorpce a hygienické zabezpečení 
UV lampou a chlornanem sodným)
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2,2 bar, nastane odstavení poloprovozní jednotky. Poté je třeba spustit 
tzv. nápravné praní, během kterého je modul membrány napuštěn 
kyselinou/hydroxidem. Po určité době působení chemikálie následuje 
proplach vodou a provoz ultrafiltrace může být znovu spuštěn.

Filtr s GAU je v poloprovozní jednotce řešen tlakovou nádobou 
s tryskovým mezidnem. Nádoba je naplněna vrstvou granulovaného 
aktivního uhlí do výšky 1 m. Jedná se o objemovou filtraci, kdy voda 
protéká vrstvou filtračního materiálu. Náplní je granulované aktivní 
uhlí Chemviron Carbon Filtrasorb F300 s velikostí částic 8x30 mesh, 
s koeficientem stejnozrnnosti 1,9, s jodovým číslem min. 950 mg/g 
a s hodnotou BET 950 m2/g. Primárním významem umístění aktivního 
uhlí do poloprovozní jednotky je jeho využití jako sorpčního stupně 
(odstranění tzv. mikropolutantů a případně zlepšení organoleptických 
vlastností vody). Fáze praní probíhá však převážně vodou, praní 
vzduchem se používá s menší četností. 

Pro hygienické zabezpečení upravované vody bylo zvoleno UV 
záření a chlorace. Metoda UV záření nijak nemění fyzikální vlastnosti 
vody, nejsou do vody přidávány žádné chemikálie, neovlivňuje pach 
a chuť vody, nemění její složení a nevznikají žádné vedlejší produkty 
dezinfekce s případným negativním dopadem při pozdějším použití 
vody. Působí však pouze v místě použití. Proto je do vody dávkován 
chlornan sodný pro další hygienické zabezpečení vody, konkrétně 
o dávce 5 mg/l.

4. Výsledky poloprovozní jednotky a diskuse
Po každém technologickém stupni jsou v průběhu optimalizace pro-
cesu periodicky odebírány vzorky vody a jejich kvalita je laboratorně 
analyzována. Terénně je na vstupu a výstupu z jednotky měřen zákal 
a po hygienickém zabezpečení vody a po akumulaci je měřen volný 
chlor. Kontinuálně je v poloprovozní jednotce na vstupu a výstupu 
měřen i zákal, hodnota pH a teplota. Hodnota pH je konstantní a dosa-
huje hodnoty 7,09 na vstupu a 7,25 na výstupu. Průměrná teplota vody 
je 16 °C. Zákal se pohybuje v rozmezí od 1,97 do 5,93 NTU na přítoku 
a od 0,13 do 2,46 NTU na výstupu z jednotky. Maximální hodnoty jsou 
ovlivněny měnící se kvalitou vstupní vody, klimatickými podmínkami 
či účinností samotných technologií. V tabulce 5 a 6 jsou shrnuty vy-
brané průměrné výsledky fyzikálně-chemických a mikrobiologických 
parametrů po jednotlivých technologických mezistupních za období 
od listopadu 2019 do září 2020. Hygienické zabezpečení vody pro-
bíhalo dávkováním chlornanu sodného v dávce 5 mg/l a pomocí UV 
lampy. Navržené technologie byly vybrány především z důvodu nutné 
eliminace mikrobiálního znečištění a případného zdravotního rizika 
při opětovném využívání vody. Parametr Clostridium perfringens byl 
významně snižován již po pískové a zejména membránové filtraci, 
po hygienickém zabezpečení vody byl eliminován téměř ze 100 %. 
Kultivovatelné organismy při 22 a 36 °C  byly ve vyčištěné odpadní 
vodě v průměrných hodnotách cca 200 000 KTJ/ml a 130 000 KTJ/ml. 
Po hygienickém zabezpečení jsou kultivova-
telné organismy odstraňovány s téměř 100% 
účinností. 

Dále byla testována varianta se zařazenou 
sorpcí přes granulované aktivní uhlí (GAU) 
místo ultrafiltrace. Tabulka 7 uvádí výsledky 
průměrných hodnot fyzikálně-chemických 
parametrů. Koncentrace CHSKMn po průchodu 
sorpčním stupněm klesá z průměrné hodnoty 
7,52 mg/l na hodnotu 2,44 mg/l. Koncentrace 
AOX je po průchodu sorpčním stupněm 
snížena z průměrné hodnoty 27 μg/l pod mez 
stanovitelnosti. To značí snížení koncentrace 
organických látek, které by mohly být po 
stupni dezinfekce nachlorovány a mohly by 

Vzorek
CHSKMn P-PO4

3- Pcelk Namon N-NO3
- zákal Cl2  

(volný)

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l NTU mg/l

Surová voda 8,48 1,02 1,42 5,22 14,71 5,25 -

Koagulace 8,58 0,91 1,15 4,77 18,82 - -

Písková filtrace 8,77 0,76 1,05 3,36 17,98 - -

Ultrafiltrace 7,18 0,74 0,84 3,22 15,79 - -

Dezinfekce 7,17 0,76 0,85 3,45 17,31 - 0,18

Akumulace 7,56 0,73 0,89 3,00 17,78 0,85 0,05

Tab. 5. Fyzikálně-chemické ukazatele (poloprovozní testování – koagulace, písková filtrace, 
ultrafiltrace a hygienické zabezpečení UV lampou a chlornanem sodným)

tak vznikat jejich halogenované formy. Z tabulky 8 jsou patrné prů-
měrné hodnoty mikrobiologických parametrů. Koncentrace parametrů 
počty kolonií při 22 °C a 36 °C se pohybovaly v průměrných hodno-
tách 98 000 KTJ/ml a 67 750 KTJ/ml ve vstupní vodě. Po průchodu 
sorpčním stupněm bylo znečištění eliminováno v případně parametru 
počet kolonií při 22 °C o 98 %, v případně počtu kolonií při 36 °C 
o 94 % oproti vstupní vodě. Po hygienickém zabezpečení byly počty 
kolonií při 22°C sníženy na desítky, počty kolonií při 26 °C na jednotky 
KTJ/ml. Koliformní bakterie byly odstraněny po sorpci na aktivním 
uhlí s 96% účinností z průměrné hodnoty 162 500 KTJ/100 ml na 
15 655 KTJ/100 ml, v případě parametru Escherichia coli došlo k od-
stranění s účinností 88 % z průměrné hodnoty 42 125 KTJ/100 ml na 
5 276 KTJ/100 ml a parametr intestinální enterokoky byl odstraněn 
s účinností 93 % z průměrné hodnoty 17 825 KTJ/100 ml na hodnotu 
2 214 KTJ/100 ml. Zbytkové mikrobiální znečištění bylo eliminováno 
po hygienickém zabezpečení vody na nulové hodnoty. Během akumu-
lace upravené vody docházelo k nepatrnému nárůstu mikrobiálního 
znečištění vody ve všech sledovaných parametrech. Zvýšené mikro-
biální nálezy mohou být eliminovány zvýšením dávky chlornanu, je 
ale nezbytné zohlednit, pro jaké účely bude vyčištěná odpadní voda 
využívána, případně jak dlouho bude akumulována. Cílem je najít 
pro danou aplikaci kompromis mezi potřebnou dávkou chlornanu 
a výslednou kvalitou.

5. Závěr
Cílem tohoto článku bylo shrnout výsledky laboratorních experimen-
tů, na základě kterých byla navržena poloprovozní jednotka určená 
pro dočištění odpadní vody a následně provoz této jednotky. Tento 
typ vody by mohl být opětovně využíván především pro nepitné 
účely. Odzkoušeny byly technologie běžně používané pro vodárenské 
účely nebo jako terciární stupeň při čištění odpadních vod. Navržené 
technologie byly vybrány z důvodu nutné eliminace mikrobiálního 
znečištění a případného zdravotního rizika při opětovném využívání 
vody. Testována byla koagulace, písková filtrace, ultrafiltrace, sorpce 
na aktivním uhlí a dezinfekce upravené vody. Dále byla pozornost 
zaměřena na akumulaci vody pro zjištění případného zhoršení kva-
lity vody. Laboratorní výsledky i poloprovozní testy prokázaly, že po 
hygienickém zabezpečení vody UV zářením a chlornanem sodným 
bylo mikrobiální znečištění odstraněno téměř na nulové hodnoty. 
Mikrobiologické znečištění bylo eliminováno především po ultrafil-
traci, a to průměrně o dva řády oproti surové vstupní vodě. Tento typ 
znečištění byl po dezinfekci eliminován na jednotky kolonií. Co se 
týče ukazatelů fekálního znečištění koliformní bakterie a Escherichia 
coli, po dezinfekci došlo k jejich úplnému odstranění. Z pohledu 
fyzikálně-chemických parametrů, vyčištěná odpadní voda vyhovuje 
mezinárodním standardům pro opětovné využívání a jejich snižování 
nebylo primárním cílem návrhu poloprovozní jednotky. I tak lze říci, 

Vzorek PK 22 ⁰C  
(KTJ/ml)

PK 36 ⁰C  
(KTJ/ml)

Koliformní bakterie 
(MPN/100 ml)

E. coli  
(MPN/100 ml)

Intestinální 
enterokoky  

(KTJ/100 ml)

Clostridium 
perfringens 
(KTJ/100 ml)

Surová voda 198 500 130 714 372 495 135 104 32 443 134 316

Lamel. nádrž 119 100 74 700 352 777 95 327 21 283 140 293

Písková filtrace 91 900 34 886 260 203 67 235 24 711 93339

Ultrafiltrace 9 659 4 636 3 581 3 460 2831 520

Dezinfekce 296 51 0 0 1 4

Akumulace 89 79 9 0 2 31

Tab. 6. Mikrobiologické ukazatele (poloprovozní testování – koagulace, písková filtrace, ultrafiltrace a hygienické zabezpečení UV lampou 
a chlornanem sodným)
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Vzorek PK 22 ⁰C  
(KTJ/ml)

PK 36 ⁰C  
(KTJ/ml)

Koliformní bakterie 
(KTJ/100 ml)

E. coli  
(KTJ/100 ml)

Intestinální enterokoky 
(KTJ/100 ml)

Surová voda 98 000 67 750 162 500 42 125 17 825

Písková filtrace 40 450 24 300 126 750 9 963 7 800

GAU 4 502 8 454 15 655 5 276 2 214

Dezinfekce 33 2 0 0 0

Akumulace 257 46 7 1 5

Vzorek
CHSKMn P-PO4

3- Pcelk Namon N-NO3
- zákal Cl2  

(volný)

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l NTU mg/l

Surová voda 7,52 1,01 1,19 5,82 6,77 2,87 -

Koagulace 7,74 1,16 1,35 5,46 6,95 - -

Písková filtrace 7,62 0,49 0,55 4,04 7,26 - -

GAU 2,44 0,39 0,48 4,21 7,57 - -

Dezinfekce 2,20 0,40 0,48 3,44 7,80 - 0,15

Akumulace 2,07 0,42 0,53 3,67 7,95 0,55 0,07

Tab. 7. Fyzikálně-chemické ukazatele (poloprovozní testování – koagulace, písková filtrace, 
sorpce a hygienické zabezpečení UV lampou a chlornanem sodným)

Tab. 8. Mikrobiologické ukazatele (poloprovozní testování – koagulace, písková filtrace, sorpce a hygienické zabezpečení UV lampou 
a chlornanem sodným)

že při zařazení technologických stupňů písková filtrace, membránová 
filtrace, filtrace přes GAU docházelo ke snížení koncentrací o 28 % 
v případě organického znečištění (CHSKMn), amoniakální dusík byl 
odstraněn z cca 28 %, koncentrace celkového fosforu byla snížena 
v průměru o 46 % a koncentrace orthofosforečnanového fosforu 
o 40 %. Po zařazení sorpčního stupně docházelo k odstranění or-
ganického znečištění vody charakterizované parametrem chemická 
spotřeba kyslíku (CHSKMn) o 72 %.

Poděkování: Tato práce vznikla v rámci řešení projektu Technologické 
agentury České republiky „Recyklace odpadních vod pro využití ve 
vodním hospodářství měst budoucnosti“ (TA ČR TA 03030080).
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Abstract
Drainage from wastewater treatment plants is one of the stable 
sources of water for drinking and non-drinking purposes in case of 
water shortage in times of drought. Therefore, the effort is to find 
other uses for this type of water and not to discharge it without re-
cycling it. Within the scope of the project TA 03030080: „Recycling 
of wastewater for use in the water management of the cities of the 
future“, selected technologies for tertiary treatment of runoff from 
the municipal wastewater treatment plant were tested in a labora-
tory. Based on the obtained results, a pilot plant unit was designed 
and during its testing the optimization of individual technological 
stages took place. The results from the pilot plant located at the 
municipal wastewater treatment plant were evaluated mainly from 
the point of view of microbiological parameters and the effectiveness 
of individual technologies for the removal of this type of pollution.

Key words
wastewater – reuse – water supply technologies

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
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Jak zbavit řeky zbytků léčiv 
a hormonů? Norská výzva  
podporuje nové technologie

I když je čištění odpadních 
vod u nás na pokročilé 
úrovni, ne vždy dokážeme 
zbavit vodu všech nečistot. 
Výzkumy prokázaly, že se 
v povrchových vodách vy-
skytují zbytky antibiotik, 
hormonů a jiných běžně 
používaných látek, které 
však mohou být pro vodní 
organismy a ekosystémy 
velice nebezpečné. 

V nové dotační výzvě „Trond-
heim“ z Norských fondů má Státní 
fond životního prostředí připra-
veno 94 milionů korun na inova-
tivní opatření, jejichž výsledkem 
budou nové technologie pro čisté 
povrchové vody bez toxických 
zbytků léčiv.

„Problematika znečištění vod 
nerozpustnými zbytky chemic-
kých látek různého typu, tzv. mi-
kropolutanty, je vážným tématem. 
Jelikož tyto látky nepodléhají tak snadno biologickému rozkladu, do-
chází k jejich nežádoucímu hromadění ve vodě, půdě i v tělech živých 
organismů. I metabolity, které vznikají při rozkladu mikropolutantů, 
jsou mnohdy velmi toxické. Proto 
jsme se na tento typ znečištění 
rozhodli zaměřit v rámci podpory 
z Norských fondů. Náš program 
je jedním z prvních finančních 
nástrojů, které se zaměřují na 
hledání a podporu konkrétních 
opatření ke snižování tohoto typu 
znečištění“, představuje téma 
výzvy Petr Valdman, ředitel Stát-
ního fondu životního prostředí 
České republiky.

Pokročilé i přírodě blízké 
technologie 
Finanční podporu budou moci 
získat pilotní projekty, které se 
konkrétně zaměří na instalaci 

pokročilých technologií čistění 
odpadních vod umožňující reduk-
ci zbytků léčiv a jejich metabolitů, 
a to jak přímo u významných 
zdrojů, tak i na komunálních čis-
tírnách odpadních vod. 

Mezi významné zdroje tohoto 
znečištění se řadí například zdra-
votnická zařízení či domovy pro 
seniory. Podporovány budou rov-
něž aktivity zaměřené na využití 

přírodních a přírodě blízkých procesů, jakými jsou například kořenové 
čistírny či umělé mokřady, které rovněž vedou k prokazatelnému 
snížení tohoto typu znečištění.

Až 26 milionů korun 
Dotační výzva Trondheim je 
vyhlášena jako dvoukolová. Ža-
datelé v prvním kole předkládají 
k posouzení pouze projektové zá-
měry se základními informacemi 
o zamýšleném projektu: „K hod-
nocení projektového záměru bude 
vytvořena Expertní komise složená 
ze zástupců interních i externích 
odborníků v oblasti ochrany vod. 
Ti posoudí, zda je vhodné navrho-
vaný projekt zařadit k financování 
do dotačního programu. Úspěšní 
žadatelé budou vyzváni k dopra-
cování projektového záměru, fi-
nanční podpora může činit od 5,2 
do 26 milionů korun,“ vysvětluje 

mechanismus hodnocení dvoukolové výzvy Petr Valdman. 
Žadatelé z řad právnických osob mohou získat z prostředků do-

tačního programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 
Norských fondů částku až 26 mil. korun a pokrýt tak 90 % způso-
bilých nákladů na svůj projekt. Příjem žádostí o dotaci odstartoval 
v dubnu a skončí 11. června 2021. Podpořené projekty musí být 
zrealizovány do 30. dubna 2024. Žadatelé mohou své projektové 
záměry předkládat prostřednictvím Agendového informačního 
systému AIS SFŽP ČR.

Ing. Lucie Früblingová
tisková mluvčí SFŽP

A proč právě Trondheim? 
Trondheim je třetím největším městem Norska, které leží u stej-
nojmenného 130 kilometrů dlouhého fjordu Trondheimsfjorden. 
V Trondheimu najdete pobočky hned několika významných insti-
tucí v oblasti ochrany životního prostředí. Sídlí zde také partner 
našeho Programu, Norská environmentální agentura, který zde 
má pobočku zaměřující se především na správu přírody. Najdete 
tu významnou Norskou technicko-přírodovědeckou univerzitu 
(NTNU), která je častým bilaterálním partnerem pro environmen-
tální projekty v našem Programu a zabývá se mimo jiné i výzku-
mem mikropolutantů. Navštívit zde můžete i Norský institut pro 
výzkum přírody (NINA), který zde umístil oddělení zaměřená na 
výzkum vodní biodiverzity, biologické rozmanitosti či lososovitých 
ryb. Zajímavostí je, že právě lososy můžete v Trondheimu chytat 
na udici v samotném centru města.

Mikropolutanty pochází od člověka 
Mikropolutanty jsou látky antropogenního původu, které se vysky-
tují v nízkých koncentracích (≤ 100 μg/l) ve vodách. Jejich složení 
zahrnuje širokou škálu chemických látek, jako jsou například 
léčiva, drogy, pesticidy, průmyslové látky, PCPs, steroidní hor-
mony a mnohé další. Tyto látky a jejich metabolity mohou být 
potenciálně škodlivé nejen pro vodní organismy, ale pro všechny 
dotčené ekosystémy i člověka samotného.

Norway
grants
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Povodí Moravy provedlo generální opravu MVE Těšov

Miroslav Man

Lesy ČR informují o programu Vracíme vodu lesu

Tomáš Hofmeister

Státní podnik Lesy České republiky re-
alizuje v současné době několik programů 
podporujících činnosti v lesním i vodním 
hospodářství. Vzhledem k probíhajícím kli-
matickým změnám, projevujícím se extrém-
ními výkyvy počasí spojenými s enormním 
nedostatkem vody na našem území, zahájily 
Lesy ČR v březnu 2019 největší projekt ve své 
historii nazvaný Vracíme vodu lesu. V rámci 
tohoto programu jsou nově budovány, rekon-
struovány nebo opravovány vodní nádrže 
a tůně, revitalizovány toky a mokřady, upra-
vovány odtokové poměry a realizována další 
opatření podporující akumulaci povrchové 
vody a zpomalení jejího odtoku z krajiny. 
Významným přínosem těchto opatření je 
i udržení a posílení biodiverzity.

Jednotlivá opatření jsou rozdělena na:
• bodová – malé vodní nádrže, tůně, terénní 

deprese,
• liniová – revitalizace vodních toků včetně 

péče o břehové porosty,
• plošná – obnova přirozeného vodního re-

žimu (lužních lesů, mokřadů, pramenišť, 
rašelinišť), optimalizace využití lesnických 
melioračních sítí.
V roce 2019–2020 bylo dokončeno 250 

těchto opatření. Vybraná opatření jsou pre-
zentována na internetových stránkách www.
vracimevodulesu.cz.

Ukázkou uvádíme příklady realizovaných 
opatření.

V rámci bodových opatření byla nově 
vybudována vodní nádrž Kančí obora u 

Moravského Krumlova včetně realizace 
doprovodných tůní ovlivňující přilehlélesní 
pozemky. Jedná se o zemní homogenní hráz 
s polootevřeným betonovým požerákem 
a čelním bezpečnostním přelivem dimen-
zovaným na Q100 = 9,5 m3.s-1. Celková délka 
hráze je 95 m, výška hráze 4,7 m a šířka 
v koruně 4 m. Objem zadržené vody je při 
maximální hladině 21 100 m3, zatopená plo-
cha je 1,06 ha. Vodní nádrž Kančí obora byla 
Svazem vodního hospodářství ČR vyhodno-
cena jako vodohospodářská stavba roku 2019 
(v kategorii do 50 mil. Kč). 

Jedním z realizovaných plošných opatření 
byla i revitalizace plochy po těžbě rašeliny 
v lokalitě Hrdlořezy na Novohradsku. V roce 
2019–2020 zde probíhaly práce na vytvoření 
tůní a zahrazení odvodňovacích kanálů, díky 
kterým došlo k optimalizaci vodního režimu na 
ploše téměř 80 ha původního blatkového lesa. 

Realizace opatření je prováděna ve třech 
etapách. V rámci I. etapy, realizované v roce 
2019, došlo k revitalizaci plochy po těžbě 

Koncem zimy byla dokončena generál-
ní oprava malé vodní elektrárny Uherský 
Brod – Těšov. Elektrárna se nachází na řece 
Olšavě a je s výkonem 70 kW pátá největší na 
Povodí Moravy. 

Generální oprava proběhla po třinácti letech 
provozu. Specifikace a rozsah požadovaného 
plnění opravy MVE byl dán technickou speci-
fikací prací zpracovanou odbornou projekční 
firmou. 

Před demontáží turbíny bylo přívodní 
potrubí na vtoku do MVE zahrazeno ručně 
ovládaným stavidlem a na vypouštěcí potrubí 

bylo provedeno zahrazení proti spodní vodě. 
Demontáž drobných dílů MVE proběhla po-
mocí kladkostroje o nosnosti 3,2 t zavěšeného 
ve strojovně. Po sejmutí střechy strojovny byla 
provedena demontáž větších celků turbosou-
strojí ze strojovny na transportní prostředek 
pomocí autojeřábu. 

Generální oprava byla provedena v díl-
nách zhotovitele a byla rozdělena na opravu 
turbíny, generátoru a regulačního zařízení. 
U turbíny byla provedena kontrola a oprava 
oběžného kola, ucpávky hřídele, víka turbíny, 
komory oběžného kola, lopatkového a regu-

Detaily soustrojí Celkový pohled na zrekonstruovaný objekt

lačního kruhu, rozváděcích lopatek včetně 
pák, servomotoru, spirály, montážních vložek 
a zaslepovacích přírub. Při opravě generátoru 
byla provedena kontrola hřídele s rotorem 
a ventilátory, štítů s ložisky, statoru s vinutím, 
kotevního rámu a snímačů generátoru. 

Technologie MVE byla osazena novým 
hydraulickým regulačním agregátem. Celé za-
řízení bylo podrobeno třem stupňům zkoušek. 
Individuální zkoušky byly vždy provedeny za 
účasti techniků z Povodí Moravy v dílnách do-
davatele po dokončení prací na jednotlivých 
dílenských celcích. Předkomplexní zkoušky 
byly rozděleny na tzv. suché a mokré a byly 
provedeny při montáži dílů MVE. Komplexní 
zkoušky zakončily práce na generální opravě 
MVE. 

Po dokončení opravy byla předána komplet-
ní technická dokumentace opravy s technic-
kými nálezy. Práce trvaly 5 měsíců a vyšly na 
2,03 milionu korun. 

Miroslav Man
Povodí Moravy, s. p. 

http://www.vracime
http://www.vracime
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rašeliny o rozloze cca 5 ha. V rámci prová-
děných prací byly zahrazeny odvodňovací 
kanály a vybudovány tůně. V rámci II. etapy, 
realizované v roce 2020, bylo provedeno vy-
mělčení (zahrazení hlavního odvodňovacího 

Vlevo: Lokality zařazené do projektu Vra-
címe vodu lesu. Modrý symbol kapky zná-
zorňuje dokončenou stavbu, hnědý symbol 
kapky připravovanou nebo probíhající 
stavbu a černý symbol kamery stavbu zazna-
menanou na video

zařízení cca 0,5 m pod terénem příčnými 
objekty) a přehrazení odvodňovacích kaná-
lů ovlivňujících cca 73 ha lesních porostů. 
V současné době probíhá III. etapa, která řeší 
rozšíření revitalizovaného území o dalších 

85 ha, vybudování nových drobných vodních 
ploch a umožnění řízeného zavodňování. 

Řada liniových revitalizačních opatření 
na vodních tocích je prováděna například 
v Orlických horách. Z dokončených staveb 
se jedná například o revitalizaci toku Zelenka 
v délce 1,2 km, nacházející se u Orlického 
Záhoří. Těsně před dokončením je pak 
revitalizace 0,8 km dlouhého úseku pravo-
stranného přítoku Bartošovického potoka 
u Bartošovic v Orlických horách. Realizací 
těchto akcí byly obnoveny původní meandry 
koryt vodních toků, provedeny výsadby dře-
vin a pro zvýšení biodiverzity byly vytvořeny 
i soustavy tůní.

Ing. Tomáš Hofmeister
Lesy České republiky, s.p.

Vodní nádrž Kančí obora

Situace rašeliniště Hrdlořezy Rašeliniště Hrdlořezy po provedené revitalizaci

Revitalizace Zelenka Revitalizace přítoku Bartošovického potoka 



vh 4/202120

K článkům Ing. Jana Follera v čísle 10/2020  
a Michala Šperlinga v čísle 1/2021 o kořenových ČOV

Karel Plotěný, Tomáš Just, Eva Barešová

Mohou být kořenové (vegetační) 
ČOV optimálním řešením  
pro 21. století? 
Nadpis článku je sice otázkou, ale jen řečnic-
kou, a obsah se snaží navodit odpověď, že ne-
mohou. V tom stejném čísle VH vyšel překlad 
článku rakouských expertů o stavu decentrálu 
v Rakousku, z něhož je zřejmé, že v Rakous-
ku si myslejí opak, a tak počet vegetačních 
čistíren roste, dokonce jsou to stejně jako ve 
Slovinsku v současnosti nejvíce povolované 
domovní čistírny. Tak kde je pravda?

Problém článku je v tom, že autor na zákla-
dě zkušeností s jedním typem těchto čistíren 
provedl zobecnění na celou oblast vegetačních 
(extenzivních) čistíren, a tak článek vyznívá jako 
manipulace. Pro tvrzení v článku byly vybrány 
typy ČOV s horizontálním prouděním (tedy 
anaerobní biofiltry), v případě Rakouska a v pří-
padě nových návrhů v ČR se ale dnes většinou 
jedná o vertikálně protékané biofiltry s oxickými 
podmínkami, a o těch už se v článku nedočtete, 
a tak můžete nabýt dojmu, že všechno, čemu se 
říká vegetační čistírna, je nefunční. 

Bohužel spousta čtenářů čte jen nadpisy 
a pro potřeby tvorby svého mentálního mo-
delu zjednodušuje, a tak vodoprávní úřady 
a správci toků mohou nabýt přesvědčení, že 
když se jim podaří od vegetační ČOV někoho 
odradit, že mu tím pomohli. Ale je to ve všech 
případech opravdu tak?

Ideální by bylo, aby, než někdo něco takto 
univerzálního napíše, se přesvědčil, jestli to 
platí i takto univerzálně a vymezil případně 
pro svá tvrzení oblast platnosti. Možná by tam 
měl sehrát roli sytém uveřejňování článků ve 
Vodním hospodářství, kdy většina článků je 
recenzovaná, a může tak pisateli poskytnout 
zpětnou vazbu. Problémem dneška je, že se 
neposloucháme, a navíc nám chybí pokora 
a ochota se přesvědčit. Stačí se vydat kousek 

za hranice nebo už i na nějakou lokalitu v ČR 
a podívat se, zeptat se, a to přesně na to, na co 
bylo odpovězeno v článku – jaká je životnost, 
co se děje s náplní, jaké jsou provozní náklady 
a pak si udělat vlastní kvalifikovaný názor 
o tom, co je funkční a co ne. A hlavně to vidět 
v souvislostech.

ASIO je dnes především dodavatelem „in-
tenzivních“ čistíren, ale už jsme do nabídky, 
protože sledujeme trendy v Evropě, zařadili 
a „zcertifikovali“ i vertikální biofiltry, které se 
od vertikálních vegetačních ČOV liší jen tím, 
že na povrchu nerostou mokřadní rostliny. 
A když jsme si dělali srovnání domovních 
extenzivních čistíren a aktivačních ČOV typu 
SBR (AS-MONOCOMP), byli jsme nuceni 
konstatovat, že pokud budeme chtít zákazní-
kovi nabídnout pro něj nejlepší řešení, bude 
především záležet na lokalitě, způsobu provo-
zování objektu a na typu zákazníka!

Pár příkladů. Byl jsem byl přizván k řešení 
malé obce (cca 100 lidí) na kopci. Když jsem 
viděl morfologické podmínky, říkal jsem si, 
že by byl přímo hřích nevyužít potenciálu, 
který se nabízí pro extenzivní řešení – ver-
tikální biofiltr (i ve formě vegetační ČOV). 
Za 40 mil. Kč, které jsou tam v PRVK na-
plánovány na odvedení na klasickou ČOV 
pod kopcem, se dá taková ČOV postavit 
a provozní náklady (i stočné) pak budou 
také někde úplně jinde. Nebo si představte 
turistickou chatu někde na hřebeni kopců: 
nebyl by to hřích se ji snažit primárně řešit 
např. s SBR s dávkováním substrátu (zrovna 
takovou nabídku zpracovávám), když energii 
máte zadarmo a přírodní řešení jednoduché 
na provozování se přímo nabízí? V tomto 
případě je vegetační ČOV přinejmenším 
alternativa ke zvážení.

Nemají extenzivní řešení své místo v tzv. 
NASS systémech (systémech s dělením vod)? 

V systémech, kde se exkrementy řeší bezvo-
dým způsobem a šedé vody se zasáknou přes 
biofiltr (vegetační ČOV) na lokalitě? Není to 
pro některé lokality to nejpokrokovější řešení 
pro 21.století z hlediska zatížení prostředí 
i nákladů? Norové i Finové si to myslí.

Možná to bude znít hodně provokativně, 
ale neměli bychom se místo nazpátek dívat 
dopředu a klást si paradoxně a vizionářsky 
takovou otázku (viz nadpis) nad aktivačními 
čistírnami?  Vím, že mají dnes už vypilované 
relativně spolehlivé KNOW HOW a po prak-
tické stránce jsou dnes asi většinou to nej, ale 
neměli bychom se ptát, jestli není z hlediska 
energetického (viz různé strategie do roku 
2050) docela nelogické, když v tomto případě 
čištění používáme energii k tomu, abychom 
zničili cenné suroviny, a i energii obsaženou 
v odpadních vodách (údajně je jí tam scho-
vané 7x víc, než je potřebné na vyčištění 
této odpadní vody). Neexistuje v tom našem 
zmiňovaném 21. století už i něco jiného? 
Budeme pohodlní a bránit klasiku za každou 
cenu, nebo se necháme vyprovokovat k hledá-
ní nových řešení? I když to možná bude i po 
spirále. Ale to už tak v dějinách chodí.

Karel Plotěný
ploteny@asio.cz

Přírodě blízké čištění odpadních 
vod
V 90. letech jsem se jako vodohospodářský 
výzkumník zabýval mimo jiné zdroji zne-
čištění vody v povodí Želivky, mezi nimiž 
byly i kořenové čistírny. Potom jsem se stal 
zaměstnancem Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR s působností ve Středních 
Čechách a s kořenovými čistírnami jsem se 
příležitostně setkával v dobách, kdy jejich vý-
stavba byla dotována v rámci programů, které 
Agentura administrovala. Měl jsem příležitosti 
vidět ucpaná biofiltrační pole, v následujícím 
období bylo v našem kraji několik kořenových 
čistíren nahrazeno mechanicko-biologickými, 
včetně čistírny v Obecnici u Příbrami, která 
byla postavena pro 600 nebo i více EO. Takto 
jako člověk, který není specialistou, ale zhruba 
v letech 1990 až 2005 kořenové čistírny nějak 
„potkal“, jsem si odnesl tyto jistě nepříliš ob-
jevné dojmy z jejich fungování:
• Provozu zařízení svědčí, pokud je běžný 

přítok dostatečně zředěný a látkové zatížení 
leží výrazně pod doporučovanými limity. 
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• Provoz a výsledky čištění odpovídají tomu, 
že zařízení obvykle nemá koncový separa-
ční stupeň. 

• Pokud byla kořenová čistírna jako mecha-
nickým stupněm vybavena nejlépe kvalitní 
a dostatečně dimenzovanou štěrbinovou 
nádrží, pak tento objekt, pokud je řádně 
provozován, může odvádět dobrou službu. 

• Práce kořenové čistírny s amoniakálním 
dusíkem, případně se sírany, odpovídá 
obvyklým kyslíkovým poměrům uvnitř 
biofiltračních těles. 

• Kořenovým čistírnám obecně hrozí ucpání 
biofiltračních těles. Riziko roste, pokud 
vody do čistírny přivádí nekvalitní kana-
lizace s přítoky srážkových vod a přísuny 
povrchového splaveninového materiálu 
a pokud čistírna není vybavena spolehli-
vým a dobře provozovaným předčištěním 
a mechanickým čištěním. Kořenové čistírny, 
které byly svého času postaveny bez kana-
lizace a přinejmenším po nějakou dobu se 
do nich navážely splašky cisternami (na 
Příbramsku bylo několik takových případů), 
se problémům nevyhnuly.

• V těchto ohledech se kořenové čistírny jeví 
jako náročnější na kvalitu kanalizace, hrubé-
ho předčištění a mechanického čištění, než 
obvyklé typy čistíren mechanicko-biologic-
kých. Přísliby úspor na kanalizaci, jelikož do 
kořenové čistírny údajně lze přivádět splašky 
kdejakou starou trubkou, by mohly být dost 
ošidné.

• Neměl jsem příležitost učinit zkušenosti, 
které by svědčily o nějakém větším tech-
nologickém významu vegetačního pokryvu 
biofiltračních těles. 

• Přísliby nízkoúdržbového provozu kořenové 
čistírny se mohou nevyplatit, pokud pove-
dou k nedbalému přístupu provozovatele 
zejména k předčištění a k mechanickému 
stupni čištění.
Po nějakou dobu kolem roku 2000 resort 

životního prostředí z jakýchsi zvláštních 
důvodů dotoval kořenové čistírny, ne však 
již kanalizace, které by do nich přiváděly 
odpadní vody. Bylo by zajímavé vědět, co za 
tímto přístupem bylo. Vymezování působnos-
tí mezi různými dotačními programy někdy 
nedává výsledky na první pohled zcela logic-
ké, ale pokud si dobře pamatuji, o to v tomto 
případě nešlo. Záměrem také nejspíš nebylo 
to, k čemu skutečně do jisté míry došlo, 
totiž zdiskreditovat kořenové čistírny jejich 
problémy s ucpáváním. (Jistěže špatná reakce 

na nápory splašků z navážecích cisteren není 
primárně chybou principu kořenové čistírny, 
ale jejího postavení do nevhodné pozice. Po-
dobně jako kdysi jeden průkopnický objekt, 
který právě nepřispěl k rozvinutí kampaně 
tzv. popelových filtrů, sám o sobě nemohl za 
to, že se hned zalepil škrobem, byv postaven 
pod loupárnou brambor.) Možná to mělo ide-
ové pozadí v tom smyslu, že to „hezké, dobré 
a ekologické“ v obecním systému nakládání 
s odpadními vodami je čistírna, zatímco 
kanalizace představuje to nepěkné, tech-
nické a několikanásobně dražší... bez čeho 
by bylo příjemné se obejít. Zdálo by se, že 
podobné náhledy by v rozhodování o věcech 
odborných a finančně závažných neměly mít 
velkou váhu. Nepůsobí ale někdy i dneska 
u laických osob s rozhodovací pravomocí, 
když se třeba rozhoduje mezi domovními 
čistírnami a centralizovanou soustavou se 
splaškovou kanalizací? Bohužel i vyčištěnou 
vodu z domovních čistíren může být potřeba 
někam odvádět...

Přírodě blízké či extenzivní způsoby čiš-
tění odpadních vod, to nemusejí být jenom 
kořenové čistírny. Je ovšem pravděpodobné, 
že pozornost i propaganda, poněkud jed-
nostranně věnovaná kořenovým čistírnám, 
v určitých ohledech uškodila tomuto širšímu 
oboru jako celku. Nikdy jsem úplně neporo-
zuměl nerovnosti v zájmu a podpoře, které se 
u nás dostávalo na jedné straně kořenovým 
čistírnám, a na druhé straně čistírnám se 
stabilizačními nádržemi. Kolem roku 2000 
byly kořenové čistírny resortem životního 
prostředí celkem ochotně podporovány 
v rámci PDVEA – Programu drobných vodo-
hospodářských ekologických akcí. Čistírny 
se stabilizačními nádržemi však už nikoliv, 
jako by nad nimi visel nějaký nepsaný zákaz. 
Říkalo se, že nepodpora stabilizačních nádrží 
vycházela z názoru jednoho mocného úřed-
níka, který tehdy o dotacích v tomto oboru 
rozhodoval... a prostě na stabilizační nádrže 
nedával peníze. Že snad nečistý a páchnou-
cí proces nakládání s odpadními vodami 
má probíhat „pod drnem“ ...inu možné je 
ledacos. Ovšem kdyby se mne někdo ptal na 
extenzivní či přírodě blízké způsoby čištění 
odpadních vod z malých sídelních zdrojů, 
ponejprv bych jeho pozornosti doporučil 
právě čistírnu se stabilizačními nádržemi. 
Nebo bych aspoň projevil lítost nad tím, 
že zřejmě i z výše zmiňovaných zvláštních 
důvodů nebylo u nás v novější době mnoho 

příležitostí ověřit schopnosti takových zaří-
zení v provozním měřítku.

Jako mladý výzkumník jsem se ve vodá-
renském povodí Želivky účastnil sledování 
řady „stabilizačních nádrží“, které ještě za 
socialismu vznikly tak, že rybník pod vesnicí, 
do něhož naostro tekly splašky, byl úředně 
povýšen na čistírenské zařízení – stabilizační 
nádrž. Aby se neřeklo, že se nečistí odpadní 
vody. Tyto objekty neměly předčištění ani 
mechanické čištění, z velké části byly silně 
zabahněné, resp. zanesené kalem a celkově 
nevábné, ale i tak dokázaly (pomineme-li 
problém přívalových výplachů) zachyco-
vat až 80 % celkového fosforu a poměrně 
vydatně zpracovávat organické znečištění, 
jakkoliv principy jeho eliminace jsou trochu 
jiné než v zařízeních s převažujícím účinkem 
biofilmových kultur. (Pravda, vyplavování za-
chyceného fosforu srážkovými vodami není 
typickým problémem kořenových čistíren, 
ovšem také z toho důvodu, že fosfor z nich 
vychází v běžných průtocích.) Nepotvrzo-
valy se obavy z větších sezónních výkyvů 
účinnosti. I při celkově nepříliš dobrém 
stavu měly nádrže tu zásadní přednost, že 
se nemohly ucpat, nýbrž jenom zaplnit se-
dimentem, což není událost havarijní, nýbrž 
provozní.

Ovšem když se bude vážně hovořit o „čis-
tírně se stabilizačními nádržemi“, nemělo 
by jít o rybník, do něhož ústí trouba se 
splašky. Mělo by to znamenat, že efektivní, 
alespoň dvoustupňové sestavě nádrží bude 
předřazeno solidní hrubé předčištění a me-
chanické čištění; jakkoliv právě stabilizační 
nádrže jsou v tomto ohledu méně citlivé 
než biofiltrační tělesa kořenových čistíren. 
Zařízení by mělo být alespoň do jisté míry 
chráněno před vyplavováním srážkovými 
nebo alespoň přívalovými vodami, což je věc 
technického řešení. Pak budou provozní pod-
mínky výrazně lepší než u těch zostuzených 
rybníků kdysi na Želivce. Vedle pozoruhod-
né schopnosti seprace pevných částic a na 
ně vázaného fosforu usazováním, mohou 
přírodě blízké stabilizační nádrže proti ji-
ným čistírenským zařízením vynikat jistou 
víceúčelovostí. Mohou plnit některé funkce 
obecných malých vodních nádrží a zapojovat 
se do krajiny na způsob tradičních rybníků; 
tedy aniž bychom mluvili o chovu ryb ke 
spotřebě. (Ryby ve 2. stupni stabilizačních 
nádrží bývaly doporučovány jako indikátor 
příznivých kyslíkových poměrů.) Nemám na 
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BSK5 NL CHSKcr

2014 3,8 15,5 28,3

2015 3,7 8,5 19,8

2016 3,8 10,1 14,8

2017 3,4 3,3 28,5

2018 4,2 6,5 18,8

2019 8,1 4 30,5

ar.Ø 4,5 8,0 23,5

mysli přírodě neblízká stabilizační „sádka“ 
hranatých půdorysů, známá ze schémat v ně-
kterých starších učebnicích a příručkách, ale 
nádrže pokud možno přirozeně modelované 
a vsazené do terénu. 

Jistě významná je náročnost čistírenského 
zařízení na plochu. V 90. letech se doporu-
čovalo stabilizační nádrže v pozici hlavních 
čisticích zařízení stavět na zatížení do 60 kg 
BSK5/ha.den, z čehož by při denní produkci 
60 g BSK5 na EO vycházela návrhová plocha 
10 m2 na EO. Základní návrhová plocha bio-
filtračních polí kořenových čistíren byla v 90. 
letech uváděna v hodnotě 5 m2 na EO. Ovšem 
například v publikaci Odpadní vody z ma-
lých obcí (Just, T., Fuchs, P., Písařová, M., 
Výzkum pro praxi, VÚV TGM, Praha, 1999) 
jsme byli nuceni napsat, mimo jiné na zákla-
dě dřívějších prací Effenbergerových, že pro 
spolehlivé dosažení 80 % účinku odstranění 
organických látek je vhodná plocha zhruba 
dvojnásobná. Tedy pokud se do dnešní doby 
nějak zásadně neposunula návrhová dopo-
ručení, zásadní rozdíly v plošných nárocích 
zodpovědně navržených čistíren kořenových 
a se stabilizačními nádržemi by nejspíš 
nebyly. Akceptovatelnost plošného nároku 
toho kterého zařízení také ovlivňuje to, jak 
bude ona plocha vypadat. Přírodě blízká sta-
bilizační nádrž může vypadat (a v určitých 
ohledech také fungovat) jako rybník, což je 
objekt, na jaký jsme zvyklí a jakému většina 
lidí dá kladné hodnocení. Kořenové čistírny 
vypadají... někdy lépe, někdy hůře. 

Další nesprávnost v oboru extenzivního 
nakládání s odpadními vodami spočívá 
v tom, že kořenové čistírny jsou někdy ozna-
čovány jako čisticí mokřady. To je dle mého 
názoru matení pojmů, které se snaží neopráv-
něně vylepšovat „ekologické“ vyznění koře-
nových čistíren a které současně nesprávně 
odsouvá stranou pozornosti objekty, které by 
bylo možné pokládat za skutečné mokřady. 
Technicky těsněné biofiltrační těleso koře-
nové čistírny, s náplní kameniva, systémem 
přívodních a odtokových potrubí a filtrů 
a regulačními šachtami, představuje nikoliv 
jednoduchou stavební konstrukci, která 
není ani přírodě blízká, ani podobná tomu, 
co obvykle pokládáme za přírodní mokřady, 
tedy svrchem protékané terénní deprese 
nebo vyhloubeniny. Propagace kořenových 
čistíren byla někdy založená na nadsazová-
ní jejich předností, někdy byly navrhovány 

i do nepříliš vhodných situací, a to uškodilo 
širšímu oboru přírodě blízkého, extenzívního 
nakládání s odpadními vodami. Pozornost by 
přitom měla být věnována skutečným přírodě 
blízkým mokřadům bez náročnějších tech-
nických konstrukčních prvků, se svrchním 
průtokem, se značnou sedimentační kapaci-
tou... i s jistou kapacitou biofilmových kultur, 
jejichž nosičem jsou ponořené části přirozeně 
rostoucích mokřadních rostlin. (Ostatně, 
mezi takovým mokřadem a přírodě blízkou 
stabilizační nádrží nemusí být ostré roz-
hraní.) Takové mokřady mohou najít určité 
uplatnění v nejmenších komunálních zdro-
jích znečištění, v pozici dočišťovacích ob-
jektů za mechanicko-biologickými čistírnami 
(včetně ne úplně malých – vizme například 
mokřad, postavený druhdy pod čistírnou 
bavorského města Ambergu u Theuern) nebo 
jako vodní prvky, zlepšující odtoky ze silně 
zemědělsky využívaných ploch. 

Ing. Tomáš Just
vodohospodář

Praha 7

Co hovoří čísla?
Jako reakci na tento článek si dovoluji předlo-
žit srovnání výsledků rozborů odpadních vod 
ze 3 obcí za posledních 6 let. Tyto obce nemají 
provozovatele čisticích zařízení, vše provo-
zují samy se vzdálenou pomocí odborných 
garantů. Každá z obcí má rozdílný způsob 
čištění odpadních vod, ale podobný počet 
připojených EO. Ke srovnání kvality čištění 
odpadních vod jsem použila data veřejného 
registru ISPOP, v tabulkách jsou uvedeny 
prosté aritmetické průměry ze všech měření 
v daném roce.

1. obec – 250 EO, čištění v ČOV s aktivační 
nádrží a SBR reaktorem, provozováno od 
r. 2009

2. obec – 320 EO, čištění ve stabilizační ná-
drži o vel. 2 436 m2 a rybníce, přes domovní 
septiky, ojediněle DČOV u později dostavě-
ných a rekonstruovaných domů. Provozová-
no od r. 1993

BSK5 NL CHSKcr

2014 8,5 15,3 45,5

2015 10,5 13 42,8

2016 9,5 6,3 48

2017 16,5 17,8 75,5

2018 32,2 59,3 113,8

2019 18,1 26,2 89

ar. Ø 15,9 23,0 69,1

BSK5 NL CHSKcr

2014 9,4 14,2 96,8

2015 11,8 6 43

2016 11,2 13,4 51,3

2017 8,8 8,3 44,6

2018 12,9 11,6 52

2019 11,7 16 50,3

ar. Ø 11,0 11,6 56,3

3. obec – 245 EO, čištění v KČOV se třemi 
filtry o vel. 20 x 25 m, předsazená štěrbinová 
nádrž (starý horizontální způsob čištění), 
provozováno od r. 2001

Zbývá dodat, že 3. obec má s KČOV výborné 
zkušenosti, po 20 letech při údržbě bylo nutné 
odtěžit z 1. kořenového pole cca 2 m náplně 
filtru za nátokem, zbytek je stále funkční. 
V nedávné době proto tato obec vybudovala 
další dvě KČOV nového typu u sídel pod 
200 EO, které mají ještě lepší výsledky rozborů. 
Naopak se nikde nedaří u takto malých obcí 
vybudovat klasické ČOV, dle sdělení starostů 
z důvodu vysokých provozních nákladů. Na-
dále zůstává velký počet kanalizací s volnými 
výustěmi, s postupnou výměnou septiků za 
DČOV, které provozují občané sami, tj. s nejis-
tým výsledkem.

Zda jsou KČOV legitimní technologické 
řešení čištění komunálních vod, posuďte sami. 
Z mojí zkušenosti jen to, že pod všemi KČOV 
v našem regionu proudí v potocích průzračná 
voda, ve které je život, pod volnými výustěmi 
kanalizací jsou ve vodách šedé nárůsty a v létě 
charakteristický zápach…

Eva Barešová
potentilla@seznam.cz

Několik poznámek k recenzi pana Ing. Tomáše Justa, 
uveřejněné v časopise Vodní hospodářství č. 3  
z března 2021

Jaroslav Zuna

Ve své recenzi publikace Technická do-
poručení pro hrazení bystřin a strží, vydané 
Ministerstvem zemědělství ČR, nešetří vodo-
hospodář AOPK ČR pro střední Čechy pan 
Ing. Tomáš Just kritikou. Je to ale stále stejná 

písnička. Připustíme-li, že obýváme kulturní 
krajinu s rozsáhlou obytnou, dopravní a vý-
robní infrastrukturou, nebudeme asi chtít po 
každé velké vodě řešit havárie této infrastruk-
tury nebo dokonce počítat utonulé. Základní 

atribut přírodní vodopisné sítě, tedy možnost 
přirozeného morfologického vývoje prvků této 
sítě za neřízených povodňových průtoků, je 
ale, bohužel, v kolizi s požadavky na ochranu 
území a na jeho racionální využívání. Platí to 
zejména v úzkých horských údolích s komu-
nikacemi, vedoucími podél koryt horských 
potoků a bystřin a v téměř nekončících zasta-
věných lokalitách navazujících obcí v podhor-
ských oblastech. V této souvislosti je úkolem 
hrazení bystřin, kromě bezpečného převádění 
přívalových průtoků, také snížení energie vod-
ního proudu a úprava splaveninového režimu. 

Pan Ing. Just je vodohospodář vzdělaný 
v hydrologii a v hydrotechnice, proto překva-
puje, že v recenzi kriticky uvádí, že „aplikace 
… bude kolizní z hlediska morfologicko-ekolo-
gického stavu vodních toků, neboť bude zname-
nat především výrazná omezení … členitosti 

mailto:potentilla@seznam.cz
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vodních toků, vytváření koryt nepřirozených 
zahloubení a kapacit, eliminaci přirozených 
aspektů splaveninového režimu… “. Vždyť 
právě zastavení přírodního morfologického 
vývoje, který ohrožuje přilehlé území, regula-
ce chodu splavenin ohrožujících intravilány 
a neškodné převedení extrémních průtoků 
dostatečně kapacitním korytem je dnes, stejně 
jako v roce 1960, předpokladem ochrany úze-
mí, a tudíž i cílem zahrazovací úpravy. Tedy 
pokud chceme přilehlé území před účinky 
povodňových odtoků z bystřinných povodí 
skutečně ochránit. Předpokládám, že je jas-
né, že jen v těchto případech se zahrazovací 
úpravy horských bystřin budou navrhovat 
a realizovat.

Na rozdíl od jiných typů vodních toků, 
nelze z hlediska způsobu úpravy posuzovat 
odděleně zastavěné a nezastavěné území. To, 
co se odehraje při extrémní srážko-odtokové 
situaci v povodí bystřiny nad zastavěným 
územím, se projeví v tomto území. Nelze tedy 
navrhovat „intravilánové“ a „extravilánové“ 
zahrazovací úpravy. Jistě nebude nikdo řešit 
hrazení koryta bystřiny, obecně velmi náklad-
né, v lesním porostu. V mnoha případech je 
ale nutné před zatarasením splaveninami 
chránit zastavěná území retenčními objekty, 
tedy přehrážkami, někdy ve značné vzdále-
nosti nad chráněným územím, nebo stabilizo-
vat koryto v horní části povodí, devastované 
erozí, a zabránit tak enormní tvorbě splavenin

Za příklad může sloužit povodeň v povodí 
Jílovského potoka v roce 1986, kdy tato byst-
řina zaplnila náměstí a přilehlé ulice v Libou-
chci vrstvou štěrku a písku tloušťky až 1 m. 
Tyto splaveniny, které měly vznik v povodí 
daleko nad obcí, nejen že si vyžádaly nemalé 
finanční náklady na sanaci, ale také zcela 
vypadly z morfologického koloběhu Jílov-
ského potoka. Logické pak je, bránit takovým 
projevům bystřinných povodí racionálnějším 
způsobem, než opakovaným vyklízením 
a skládkováním splavenin. Dnes je obec 
chráněna retenčním objektem ve vzdálenosti 
1,2 km nad intravilánem.

Recenzent se obává, že by mohly být zásady 
a prostředky hrazení bystřin dík posuzované 
publikaci uplatňovány na kdejakém toku. To 
ovšem Technická doporučení nepředpokládají 
a nemohou tomu ani zabránit. Je to snad agen-
da vodoprávních orgánů a domnívám se, že ta-

kové nebezpečí není příliš aktuální. Budování 
zahrazovacích objektů v chráněných územích 
odevzdaných přírodě a v korytech jiných typů 
vodních toků asi nikdo prosazovat nebude.

Recenzent považuje navrhování trasy 
upravovaného koryta z kruhových a lemnis-
kátových oblouků za překonaný postup. To je 
dosti kategorické tvrzení a recenzent neuvádí 
zdroj, ze kterého v této věci čerpal. Chybí také 
doporučení lepší metody. Rád bych na tomto 
místě připomenul, že v 70. letech probíhalo 
na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Praze 
rozsáhlé experimentální terénní šetření pů-
dorysného vývoje přirozených bystřinných 
koryt. Jeho výsledkem bylo to, že oblouky 
bystřinné trasy téměř nikdy neodpovídají 
kruhovému oblouku, ale jejich křivost se ve 
většině případů vyvíjí blízko průběhu nesou-
měrného oblouku lemniskátového. Nesou-
měrné lemniskátové oblouky s větší křivostí 
v horní části oblouku vedou k divočení koryta, 
naopak oblouky, jejichž větší křivost je v dolní 
části, vytvářejí stabilní trasu. Proto se při za-
hrazovacích úpravách, kdy je cílem zamezit 
divočení toku, doporučuje „sestavit trasu“ 
z vhodně řazených nesouměrných lemniská-
tových oblouků. Pokud autor recenze slovy 
„… publikace doplácí na to, že se nepotkává 
s tématy říční morfologie.“, má na mysli to, 
že se autoři v problematice říční morfologie 
neorientují, pak se určitě mýlí.

Pokud jde o lesnicko-technické meliorace, 
rád bych připomněl, že bez odvodnění lesních 
půd, zamokřených elevací podzemní vody po 
imisní devastaci lesních porostů v Krušných 
horách, by tyto hory lesní porosty dodnes 
postrádaly. Do dnešního dne existující sítě 
odvodňovacích příkopů byly trasovány tak, 
aby je bylo možno využít k zadržení srážkové 
vody, což se dnes, ku prospěch vodní bilance, 
děje.

Konstrukce používané při hrazení bystřin 
musí odolat účinkům proudící vody a chodu 
splavenin. Většinou jsou tyto účinky velmi 
invazívní. Proto jsou tyto konstrukce vzdálené 
přírodě a neumožňují transformace koryta 
a tvorbu pobřežních mělčin. Ale to je právě 
jejich úkolem. Využití „říčního dřeva“, tedy 
kmenů stromů, vložených do koryta, je mož-
né při stabilizaci štěrkovišť navazujících na 
štěrkonosné bystřinné toky, ale v úzkých ko-
rytech horských bystřin je jejich využití těžko 

myslitelné. 
Každá věc má svá negativa a pozitiva a její 

hodnocení je možné až po zvážení obou. 
Kritizovat „od boku“ je snadné, a zavádějící. 
Jistěže je možné soubor objektů a konstrukcí, 
užívaných při zahrazovacích úpravách, roz-
šířit o typy lepší a účinnější, a dobrá řešení 
budou zcela jistě vítána. Jejich pozitiva však 
musí převažovat negativa. 

Pokud jde o volbu návrhového stupně 
ochrany, pak se při hrazení horských bystřin 
přihlíží k charakteru chráněných objektů 
(zástavba, komunikace, mosty). Protože se 
zahrazovací úpravy k ochraně území (les-
ního porostu, zemědělské tratě) prakticky 
neprovádějí, ponechávají se rozlivy velkých 
vod přírodě.

Je zřejmé, že posuzovaná publikace nemá 
být učebnicí ani „obecným návodem k za-
cházení s vodními toky“, ale je určena jako 
pomůcka odborným pracovníkům se vzdělá-
ním, které odpovídá požadavkům na projek-
tanty a realizátory staveb hrazení bystřin. A to 
i v oblasti korelace mezí hydrotechnickým 
řešením zahrazovacích úprav a požadavky 
ekosystémů. Proto považuji tuto publikaci za 
kvalitní a dobře použitelný podklad pro navr-
hování zahrazovacích úprav horských bystřin 
v podmínkách České republiky.

Nelze se ubránit dojmu, že předložená 
recenze je trefou mimo terč a nepřispěje ani 
oboru hrazení bystřin ani řešení kolizí mezi 
úpravami vodních toků a požadavky ekosysté-
mů. Problém hrazení bystřin z tohoto pohledu 
totiž nespočívá ve způsobu řešení úprav 
a jejich konstrukčním uspořádání, které musí 
odpovídat invazívním podmínkám vodního 
proudu a transportu splavenin, ale ve stano-
vení lokálních priorit. Protože jde o totéž jako 
v jedné lidové písničce, kde se praví: „musel 
bys mi kolébku vyrobiti a do dřeva netíti“.

doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.
zuna.cifa@seznam.cz

S autorem jsme se dohodli, že představí 
některá řešení reálných hrazenářských objektů 
s posouzením ekologických dopadů a se sna-
hou o jejich řešení, která považuje za vzorová. 

Ing. Václav Stránský

Reakce na úvodník pana šéfredaktora Ing. Václava 
Stránského ve VH č. 2/2021 s názvem „Předvídatelné, 
srozumitelné, stabilní a opodstatněné“

Aleš Kendík, Alena Binhacková, Jiří Duda, Daniel Pokorný, Pavel Punčochář

Po určité rozvaze jsme se my, podepsaní 
pracovníci Sekce vodního hospodářství 
Ministerstva zemědělství, rozhodli zmíněný 
úvodník alespoň glosovat.

Pokud jde o postesknutí „vodoprávníka“, 
zmíněné v prvním odstavci úvodníku, jistě 
má pravdu, i když řada „ntých“ novelizací 

vodního zákona nebyla iniciativou ústřed-
ních vodoprávních úřadů, a zejména ne 
Ministerstva zemědělství. Z počtu 33 novel 
obsažených v úvodní části novely z roku 2020 
(zákon č. 544/2020 Sb.) byly od účinnosti zá-
kona 254/2001 Sb. pouze 4 návrhy založeny 
Ministerstvem zemědělství nebo Minister-

stvem životního prostředí: Z. č. 20/2004 Sb. 
(tzv. „euronovela“), z. č. 181/2008 Sb. (Generel 
LAPV a území k rozlivům, jako reakce na 
jarní povodeň v r. 2006), z. č. 150/2010 Sb. 
(tzv. „velká novela s doplňky pro plánování 
podle Rámcové směrnice vodní politiky) a z. 
č. 113/2018 Sb. (prosazovaná Ministerstvem 
životního prostředí kvůli zvýšení poplatků 
za odběry podzemních vod, které nakonec 
neobsahovala). Všechny ostatní „novely“ byly 
součástí úprav v jiných zákonech („nepřímé 
novely“), a jedna vznikla poslaneckou inici-
ativou (z. č. 312/2019 Sb. se zjednodušením 
povolování malých vodních nádrží).

Ostatně ani jiné zákony na tom nejsou, až 
na výjimky, lépe a bylo by dobré uvést, že 
mezi hlavní důvody patří zejména přístup 
k rozhodování na nižších úrovních veřejné 
správy. Tam se generuje potřeba na popis 
každého detailu postupu namísto užití „sel-
ského rozumu“, tudíž zákony se novelizují 
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a „bobtnají“. A vlastně se není co divit, každé 
rozhodnutí, které není skoro doslovně obsaže-
no v zákonech (nebo sekundární legislativě), 
je okamžitě napadeno a hledají se důvody 
pro jeho neplatnost v následných odvoláních. 
Tedy se okruh uzavírá, chce se „jednoduchost 
a stabilita“, ale velmi podrobně obsažená v le-
gislativě. Možná je to hlavně česká cesta k tvo-
řivosti při prosazování vlastních, namnoze 
individuálních zájmů. Uklidněním by mohla 
snad být skutečnost, že i úředníci ministerstev 
se musí rovněž seznámit se všemi novelami...

U tématu „odlehčovacích komor“ je zřejmé, 
že autor úvodníku pochyboval o potřebnosti 
povolení k vypouštění z odlehčovacích komor, 
což byl a je rovněž názor pracovníků Sekce 
vodního hospodářství Ministerstva zeměděl-
ství. Zavedení v minulé úpravě zákona přiná-
šelo více nejasností než pozitiv. Proto v této 
novele z r. 2020 vítáme úpravu navrženou 
poslanci v Poslanecké sněmovně, která situaci 
vrací do stavu před zavedením povolování.

Ke kritice „papírování“ v souvislosti se za-
vedením evidence technicko-bezpečnostního 
dohledu (dále TBD) nad vodními díly I. – IV. 
kategorie, které podle mínění autora úvodníku 
nepřinese užitek, nýbrž jen zaneprázdnění 
úředníků a vlastníků vodních děl, je ovšem 
objasnění naprosto nezbytné. Ministerstvo 
zemědělství považuje tuto úpravu vodního 
zákona za věcně správnou a odůvodněnou. 
Nezaznamenali jsme, že by byl zavedený 
a léty prověřený systém TBD nad vodními díly 
jakkoliv zpochybňován. Je neoddiskutovatel-
ným faktem, že systém TBD předchází ztrátám 
na lidských životech a majetku obyvatel ČR. 
Z tohoto důvodu předkladatel zákona kladl 
důraz na zefektivnění stávajícího výkonu TBD 
nad vodními díly a jeho důslednou kontrolu. 
Nejedná se v žádném případě o zvýšení počtu 
vodních děl podléhajícím TBD či zavedení 
nových povinností pro vlastníky vodních děl 
v souvislosti se samotným výkonem TBD, ale 
o zavedení elektronické evidence (informač-
ního systému), ve které budou prezentovány 
vybrané informace o vodním díle a především 
o skutečně provedeném výkonu TBD nad vod-

ními díly I. – IV. kategorie. Taková evidence, 
která by prokazatelně shromažďovala údaje 
o provedeném výkonu TBD, tady totiž dlou-
hodobě chyběla. V praxi jsou problematická 
zejména vodní díla IV. kategorie, která pan 
šéfredaktor označuje jako „malé rybníčky“, 
u nichž je povinností vlastníka provádět 
prohlídku s přizváním vodoprávního úřadu 
1x za 10 let. K tomuto zjednodušenému vý-
konu TBD vlastník nemusí využívat ani tzv. 
pověřenou osobu k výkonu TBD (jako je tomu 
u vodních děl I. – III. kategorie), ale samotnou 
prohlídku může provádět vlastník sám. Jeho 
povinností je následně zápis z této prohlídky 
zaslat místně příslušnému vodoprávnímu 
úřadu. Kontrola a vynucování této povinnosti 
je však v současné době ze strany vodopráv-
ních úřadů nedostatečná. Přitom právě vodní 
díla IV. kategorie („malé rybníčky“) jsou při 
povodních, z hlediska bezpečnosti a možné 
poruchy, těmi nejzranitelnějšími. Nejde tedy 
o žádný „výmysl práce navíc“, jen o zavedení 
evidence, která bude primárně sloužit vodo-
právním úřadům a upozorňovat je na termín 
povinného úkonu v rámci výkonu TBD dle 
příslušné kategorie vodního díla. Jedině tak 
budou moci vodoprávní úřady tento výkon 
TBD prokazatelně kontrolovat a příp. též 
vynucovat. Ministerstvo zemědělství, ale 
i odborná vodohospodářská veřejnost trvají 
na potřebnosti a užitečnosti tohoto nově zavá-
děného systému. Konečně bude podchyceno, 
zda provádění TBD běží správně ve stano-
vených intervalech – a při tom se zákonná 
povinnost nerozšiřuje.

K problematice snížení hranice (limitů) 
evidovaných odběrů. Vypadá byrokraticky, ale 
opak je pravdou. V období minulých suchých 
let se totiž ukázalo, že vyhodnocení vodo-
hospodářské bilance pokulhává, neboť velký 
počet neevidovaných odběrů pod stanovenou 
hranici 6000 m3 za rok (resp. 500 m3 za měsíc) 
vedl k problémům s udržením minimálních 
průtoků a obecný předpoklad, že jde o násle-
dek „výparu“ neobstojí. Proto je v období su-
cha potřebné, aby vodoprávní úřady či komise 
pro sucho měly přehled o realizovaných vý-

znamnějších odběrech podzemní a povrchové 
vody v daném území. Proto došlo ke snížení 
hranice odběrů, které je oprávněný povinen 
měřit. Tato povinnost je vázána k jednomu 
konkrétnímu povolení  k nakládání s voda-
mi, nejedná se tedy o součet odběrů jednoho 
oprávněného v různých lokalitách. To vyplývá 
z logiky zavedení tohoto měření – jde o posu-
zování bilance v určitém povodí vodního toku, 
nikoliv nasčítání odběrů z různých povodí. 
Pokud to někdo interpretuje jinak, je zřejmé, 
že Ministerstvo zemědělství jako gesční rezort 
k povolování odběrů bude muset vydat jedno-
značný výklad. Samozřejmě jsme si vědomi, 
že jde o rozšíření povinností a vynaložení 
nákladů na zavedení měření, ale požadavek 
je racionální a odpovídá potřebě očekávaného 
častějšího výskytu období sucha a nedostatku 
vody, které uvádějí scénáře změny klimatu.

Pochvala za zpracování „suché hlavy“ 
potěší a právě vysvětlená povinnost měření 
i menších odběrů (bez jejich zpoplatnění!), 
než byla dosavadní hranice, je její význam-
nou složkou. 

Tolik pár vět se snahou vysvětlit alespoň 
něco z kritického pohledu pana šéfredaktora 
v úvodníku. Kritické pohledy na legislativu 
bez širších vazeb a souvislostí jsou jistě 
v současnosti velmi populární, dokonce 
mohou vyvolat čtivost takových článků. My 
ovšem předpokládáme, že naprostá většina 
odborné vodohospodářské veřejnosti, která 
tvoří základní kádr čtenářů Vodního hospo-
dářství, uvedená stanoviska pochopí a možná 
je i očekává.

Adresa, na kterou lze reakce a dotazy čtená-
řů směřovat: pavel.puncochar@mze.cz 

Ing. Aleš Kendík
Ing. Alena Binhacková

Ing. Jiří Duda
Ing. Daniel Pokorný

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,
Sekce vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17
117 05 Praha 1

Informace z DNA a eDNA zajímají celý svět

Petr Blabolil

S pokrokem v technologiích se mění náš 
pohled na studium organismů v prostředí. 
Jedním z aktuálních trendů je využívání metod 
molekulární biologie k řešení ekologických 
otázek. O využívání moderních metod se hod-
ně dozvídáme například z konferencí, kde si 
vzájemně předáváme nejčerstvější informace. 
Jednou z nejvýznamnějších konferencí o vyu-
žívání metod založených na genetické infor-
maci organismů (DNA) byla 1st DNAqua-Net 
International Conference, pořádaná od 9. do 
11. března 2021 v online prostředí. Konference 
se původně měla uskutečnit od 16. do 18. září 
2020 ve francouzském Evianu na břehu Ženev-
ského jezera. Z důvodu pandemie koronaviru 

však byla konference odložena a místo osob-
ního setkání proběhla v prostředí virtuálním.

Účastníci své přednášky nahráli v předstihu 
a ty byly zveřejňovány podle harmonogramu 
prostřednictvím aplikace Zoom. V přímém 
přenosu navazovala diskuse s přednášejícím, 
která pokračovala formou textových zpráv 
i po ukončení příspěvku. Velmi zajímavé bylo 
uspořádání posterových prezentací v aplikaci 
Spatial Chat. Každý poster měl svou vlastní 
část virtuální místnosti, kde účastníci komu-
nikovali, aniž by rušili kolegy v jiných částech 
místnosti (obr. 1). Kromě posterové části byly 
v aplikaci vytvořeny i další virtuální prostory, 
jako pracovny, bazén nebo sauna.

Před vlastní konferencí proběhlo zasedání 
výboru organizační skupiny DNAqua-NET 
EU COST action (dnaqua.net), na kterém byla 
zhodnocena její činnost. Mezi nejdůležitější 
body patřila podpora krátkodobých stáží, 
publikací souvisejících s řešením projektu, 
účasti zájemců na společných konferencích 
a workshopech, porovnávání používaných 
technik, jejich sjednocení a přispění k prak-
tickému využívání. Skupina stojí i za založe-
ním vědeckého časopisu Metabarcoding and 
Metagenomics.

Konference byla vyvrcholením aktivit sku-
piny DNAqua-NET, která ji finančně dotovala 
spolu se sponzory Cluster EAU, E-biom, ID-
-Gene, Scimabio Interface, Smith-Root, Total, 
Physalia a Universita Duisburg-Essen. Díky 
tomu nebylo vybíráno konferenční vložné 
a pravděpodobně i to přispělo k účasti 1498 
lidí z 79 států. V programu zaznělo pět shrnutí 
činností pracovních skupin, 12 plenárních 
přednášek, 40 standardních přednášek, 26 
krátkých přednášek a bylo představeno 142 
posterů. Součástí konference byla soutěž 
o nejlepší prezentace pro magisterské a dok-
torandské studenty a začínající vědce (do 8 let 
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od udělení doktorátu). Hodnocení prováděla 
odborná komise i obecenstvo. 

Abstrakty příspěvků byly zpracovány apli-
kací společnosti Pensoft a jsou volně dostupné 
na internetu aca.pensoft.net/collection/244. 
Všech 211 příspěvků demonstruje širokou 
škálu aplikací metod po celém světě (tabul-
ka 1). Metody DNA a eDNA jsou využívány 
k plnění závazků Rámcové směrnice o vodách 
2000/60/ES, Rámcové směrnice o strategii pro 
mořské pobřeží 2008/56/EC, Nagojského pro-
tokolu i v průmyslu ovlivňujícím životní pro-
středí (např. ropné plošiny, povrchové doly). 
Organismy či jen jejich volná DNA (eDNA) 
jsou získávány ze sedimentu nebo vody. Pre-
zentované studie postihují všechny biotopy od 
arktických a antarktických po tropická moře, 
ústí řek, až po přírodní i člověkem ovlivněné 
sladké vody všech kontinentů. Podle zaměření 
studie se liší strategie vzorkování (pro paleo-
limnologii se odebírá z hloubek sedimentů, 
současné oživení se zjišťuje z povrchových 
vrstev včetně nárostů) i termín odběru (opa-
kovaným odběrem během roku lze zjistit 
přesné načasování i místo rozmnožování 
obojživelníků a ryb). Odběr vzorků je třeba 
doplnit informacemi o podmínkách prostředí 
a ideálně i hydrologickými modely. Metody 
našly využití i v ochraně přírody k detekci 
vzácných i nežádoucích druhů.

Metody nachází uplatnění při studiu prak-
ticky všech forem života, počínaje bakteriemi 
a nálevníky (bioindikátory i původci nemocí), 
přes fytoplankton a fytobentos (především 
nárosty rozsivek a sinic), bezobratlé živočichy 
(ploštěnky, chrostíci, jepice, pakomáři, pošvat-
ky, perloočky, blešivci, raci, mlži,…), po ryby 
(komerčně významné druhy, směsné vzorky 
ichtyoplanktonu) a další obratlovce (obojži-
velníky, plazy, kytovce). Jen jeden příspěvek 
byl věnován eDNA z vyšších rostlin. 

Ke zpracování máme k dispozici široké 
spektrum metod. Zásadní je rozhodnutí pro 
určitý gen, podle něhož lze cílový organismus 
či skupinu odlišit (např. 16S rRNA pro bak-
terie, rbcL pro rozsivky, COI pro bezobratlé 
živočichy, 18S a 12S mit. pro obratlovce). Ná-
sleduje DNA barkoding (metoda identifikace 
druhu pomocí krátké sekvence DNA ze spe-
cifické části genu) jednoho druhu či skupiny 
nebo DNA metabarkoding více druhů, které 
budou následně bioinformaticky odlišeny. Pro 
barkoding je využívána především Sangerova 

Obr. 1. Náhled virtuální místnosti s postery

Tab. 1. Počty příspěvků rozdělené podle afi-
liace prvního autora

Stát Příspěvky

Arménie 1

Austrálie 3

Belgie 6

Bosna a Hercegovina 3

Brazílie 3

Bulharsko 1

Česká republika 2

Chorvatsko 3

Dánsko 3

Finsko 3

Francie 19

Indie 1

Irsko 4

Itálie 9

Japonsko 5

Jižní Korea 1

Jugoslávie 2

Kanada 6

Kypr 2

Lucembursko 3

Maďarsko 3

Malajsie 4

Mexiko 1

Německo 23

Nizozemsko 3

Norsko 5

Nový Zéland 4

Polsko 6

Portugalsko 8

Rakousko 4

Řecko 4

Rusko 1

Slovensko 6

Španělsko 16

Spojené státy americké 7

Švédsko 5

Švýcarsko 12

Taiwan 1

Turecko 3

Uruguay 2

Velká Británie 13

metoda sekvenování, qPCR, ddPCR, pro meta-
barkoding je nejčastěji využíván Illunima My-
Seq, nezřídka i Oxford Nanopore a MiniOIN. 
V závislosti na typu a kvalitě dat ze sekvenace 
následuje bioinformatické zpracování pomocí 
skriptů YAPOTU, SWARM, VTAM, DADA2, 
LULU, OBITools3, metabaR a mnoha dalších. 
Ke srovnání získaných sekvencí s referenční-
mi se používají BOLD či GenBank knihovny, 
avšak je třeba zkontrolovat přesnost sekvencí 
a ideálně doplnit sekvence z místních po-
pulací. Ke zpracování údajů jsou vytvářeny 
uživatelsky přívětivé programy typu Taxon-
TableTools, GAPeDNA či Mg-Traits, s nimiž 
může pracovat prakticky každý uživatel bez 
nutnosti speciálních znalostí.

České instituce byly reprezentovány čtyřmi 
příspěvky, přičemž u dvou byli Češi prvními 
autory. Magdalena Gajdošová z Univerzity 
Karlovy (UK) prezentovala krátkou přednášku 
o výsledcích metabarkodingu vodních bez-
obratlých v prameništích západních Karpat, 
které odhalily vysokou diverzitu i absenci 
referenčních sekvencí. Za Biologické centrum 
AV ČR, v.v.i. jsem připravil poster shrnující 
naše ověřování eDNA metabarkodingu rybích 
společenstev z rybníků o známé obsádce, 
které podporuje důvěryhodnost metody. Jasna 
Vukic z UK byla spoluautorka výzkumu biodi-
verzity sladkovodních krevet čeledi Palaemo-
nidae, Alžběta Vondrášková a Jan Kaštovský 
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
byli spoluautory studie o využití buněčné po-
lymerázové řetězové reakce (PCR) při studiu 
fylogeneze sinic Rivularia a Stigonema. 

Z praktického hlediska stojí za zmínku 
základní charakteristiky eDNA. Lepších 
výsledků dosahujeme analýzou eDNA z te-
koucích vod než stojatých (tekoucí voda 
nesedimentuje, dochází k turbulencím), za 
chladna (omezení rozkladu teplem a činností 
mikroorganismů) a vzorkováním transekty či 
smísením více vzorků než odebíráním více 
vody nebo sedimentu z jednoho místa. Inte-
grace eDNA z povodí umožňuje pohled do 
celého výše položeného povodí, obdobně jako 
stanovení chemických látek. U taxonomicky 
složitých skupin (např. blešivci) lze zjistit 
mnoho informací o kryptické diverzitě, která 
je morfologicky jen obtížně odhalitelná. Ana-
lýza eDNA mívá lepší detekovatelnost druhů 
žijící na dně v hlubokých vodách než tradiční 
metody. Počty zjištěných sekvencí odpovídají 

biomase druhu, přičemž někdy je třeba použít 
jejich relativní zastoupení ve vzorku nebo 
zastoupení vzorků s pozitivní detekcí druhu. 
Probíhají testy autonomních odběrových za-
řízení, které budou používány stejně snadno 
jako stanovení průtoků a základních vlastností 
vody. Odborníci na jednotlivé skupiny budou 
i v budoucnu nezbytní, molekulární metody 
doplní a zpřesní náš pohled na biomonito-
ring, avšak pro interpretaci výsledků budou 
i nadále klíčoví experti se znalostmi ekologie 
organismů. K hodnocení ekologické kvality 
vodních útvarů pro některé skupiny organis-
mů nemusí být sekvence nutně přiřazeny ke 
druhu, například pro bakterie byl vytvořen 
systém hodnocení funkčních skupin, které 
jsou zakódovány v DNA. Nyní je nezbytné 
sjednotit metodické postupy.

Standardní protokoly již existují od Společ-
nosti pro eDNA (ednasociety.org/en/manual), 
švýcarská metodika (www.bafu.admin.ch/
bafu/en/home/topics/water/water--publicati-
ons/publications-water/environmental-dna-
-applications-in-biomonitoring-and-bioasse-
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ssment.html), anglická metodika monitoringu 
čolka velkého (www.adas.uk/Service/edna-
-analysis-for-great-crested-newt), ze Spoje-
ných států amerických od geologické služby 
(pubs.er.usgs.gov/publication/tm2A13), ISO 
standard ISO 21286: 2019 pro sediment 
(www.iso.org/standard/70448.html), vývojem 
se zabývá i skupina ISO/TC 331 Biodiversita, 
CEN/TC 230/ WG28 DNA a eDNA metody 
a FAO/EIFAAC Environmentální DNA ve vni-
trozemském rybářství. Další informace jsou 
uvedeny na stránkách edna-validation.com 
s popisem pěti základních kroků každé studie 
a environmental-dna.nl pro výběr možného 
využití. Příspěvky z konference jsou volně 
dostupné na Youtube – DNAQUA2021 (https://

www.youtube.com/channel/UC3EtwRbadjz-
-dBH4c30xEow) po dobu jednoho roku. Čin-
nost skupiny v letošním roce formálně končí, 
její odkaz bude nadále na webu dnaquahub.
eu. Jsou zde výstupy projektu, protokoly, ale 
i kontakty na instituce zabývající se využívá-
ním DNA a eDNA.

Poděkování: Studie prezentovaná na konfe-
renci byla podpořena projekty QK1920011 
„Metodologie kvantifikace dravých druhů 
ryb ve vodárenských nádržích pro optima-
lizaci managementu vodních ekosystémů”, 
MSM200961901 „The true picture of eDNA” 
a programem Strategie AV21 „Záchrana 
a obnova krajiny“.

RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7 

petr.blabolil@hbu.cas.cz
 

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Branišovská 1760
370 05 České Budějovice

Zveme Vás na konferenci  
Voda 4.0 ve službách infrastruktury: 
Akcelerace změn

Zabýváte se problematikou spojenou s výstavbou, provo-
zem a životností vodovodů, kanalizací a dalších vodohos-
podářských staveb? Hledáte odpovědi na otázky správného 
plánování, projektování, výstavby, provozu a údržby? 
Využijte příležitosti. Na konferenci „Voda 4.0 ve službách 
infrastruktury: Akcelerace změn“ budete mít možnost uve-
dená témata prodiskutovat s odborníky a kolegy. 

Problematika technických a ekonomických aspektů vý-
stavby, provozu a životnosti vodovodů, kanalizací a dalších 
prvků vodohospodářské infrastruktury je důležitá, protože 
vodohospodářské stavby stavíme s výhledem na mnoho let. 
Zejména u vodovodů a kanalizací se setkáváme se stavba-
mi, které mohou být v provozu i století. Vysoká životnost 
vodohospodářské infrastruktury je základním předpokla-
dem úspor investičních prostředků. Dlouhodobé životnosti 
dosáhneme pouze za předpokladu správného návrhu všech 
prvků infrastruktury tak, aby nedošlo k předčasnému ze-
stárnutí, a to za použití kvalitních materiálů a správných 
postupů při výstavbě. Také provoz a údržba infrastruktury 
má svůj nezanedbatelný vliv. 

Dokážeme najít takový způsob výběru řešení, který splní 
svůj účel a pomůže nám k úsporám finančních prostředků? 
Jak optimalizovat náklady na investici? Jaké jsou správné 
postupy pro hodnocení kvality inženýrských staveb? Jak 
zajistit vysokou životnost infrastruktury? A v neposlední 
řadě, jak se projeví současná situace na všech procesech?

Pokud nebude možné konferenci konat v plánovaný ter-
mín, bude uspořádána v náhradní termín, a to čtvrtý čtvrtek 
v nejbližším měsíci, kdy to půjde, s výjimkou července 
a srpna. Změny vyhrazeny.

Konference se bude konat v Praze. O bližší informace si 
pište na info@aquion.cz.

Organizace: Aquion, s.r.o.

Voda 4.0 ve službách 
infrastruktury: Akcelerace změn

5. ročník konference 
Pozor, konference přesunuta ze čtvrtka 22. dubna! 

Praha, čtvrtek 27. května 2021

Záštitu nad konferencí převzal
ministr zemědělství Miroslav Toman

Asociace pro vodu ČR

Partner konference

Konferenci pořádá 
Odborná skupina CZWA Životnost a obnova vodohospodářské 

infrastruktury

Žít krajinou

Do 30. dubna může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 42 projektů přihlášených do soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad 
(SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější 
realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti.

Soutěží se ve dvou kategoriích: Kategorie Zelená a dopravní infrastruktura hodnotí prvky ÚSES či opatření ke zpřístupnění pozemků. 
V kategorii Tvorba a ochrana krajiny se vybírá z projektů řešících například protierozní či vodohospodářská opatření.

Hlasovat lze na webovém portálu soutěže www.soutezzitkrajinou.cz. Hlasování bude možné do 30. dubna v záložce Hlasování veřejnosti. 
Ze všech hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu i pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže, které se 
uskuteční 7. září 2021 v Hlavním sále Senátu PČR.

mailto:info@aquion.cz
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15. konference Pitná voda 
2020–2021

Při nemožnosti konat konferenci v kla-
sickém formátu vydáme elektronický 
sborník přednášek z konference ve formě 
komentovaných prezentací. Věříme, že 
do konce dubna budeme moci elektronic-
ký sborník přednášek vydat a nabídnout 
všem, kdo se jednak předem na konfe-
renci přihlásili a také dalším zájemcům, 
kteří mají o problematiku pitné vody 
zájem. Sborník bude na SD kartě, bude 
mít ISBN a bude rozeslán všem veřejným 
knihovnám, kterým rozesíláme vždy 
automaticky povinné výtisky klasických 
papírových sborníků.

Těšíme se v Táboře na viděnou na pří-
ští konferenci, až se koronavirus přežene. 
Zatím jednáme s kolegy na Slovensku, 
zda to bude již v roce 2022 nebo až 2023, 
abychom dodrželi střídání s konáním 
konference Pitná voda na Slovensku.

Petr Dolejš
petr.dolejs@wet-team.cz

PODZEMNÍ VODY VE 
VODÁRENSKÉ PRAXI 2021

16.–17. 6. 2021, Hotel 
Studánka, Rychnov nad 
Kněžnou

Hlavním tématem 7. ročníku konference 
jsou Standardy vodárenských jímacích 
objektů a ochrany jímané vody.

Účastníci budou seznámeni s příklady 
řešení oprav a údržby jímacích objektů 
ve třech různých variantách technického 
stavu a představení zatím „nepsaných“ 
standardů jímacích objektů podzemní 
vody určených pro veřejnou potřebu, 
které by měly být vodárenskými společ-
nostmi dodržovány.

Podrobné informace a on-line přihláš-
ku najdete na: www.podzemni-vody.cz 
nebo www.studioaxis.cz.

http://www.podzemni-vody.cz
http://www.studioaxis.cz
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
je to již více než rok, kdy se život v naší zemi zcela změnil v důsledku pandemie koronaviru. Za ten rok se událo mnohé a my 
se museli naučit novým věcem. Jednou z nich je nutnost změny způsobu komunikace, která se do značné míry přesunula do 
kyberprostoru. Za sebe musím konstatovat, že to nesu s velkou nelibostí. Projevilo se to i na činnosti naší společnosti, která 
byla v návaznosti na uplatňovaná opatření donucena transformovat odborné akce tak, aby bylo možno je pořádat online 
způsobem. První vlaštovkou byla v loňském roce konference Rybníky, která byla uspořádána kombinovaně, tj. s prezenční 
i online účastí. V únoru letošního roku se pak konal již sedmý seminář orientovaný na vodohospodářské právo. V tomto čísle 
Krajinného inženýra o něm najdete krátkou zprávu. Čistě online způsobem budou uspořádány i další akce naplánované na 
letošní rok. Jedná se jak o konference, tak o semináře. Byť bychom si to velice přáli, není v současné situaci možné plánovat 
odborné akce jako kontaktní. Jako plně online je na letošní rok naplánována i konference Rybníky 2021. Ta bude v letošním 
roce jednodenní a bude zaměřená především na vztah rybníků a malých vodních nádrží a hydrologického režimu. Součástí 
konference bude i představení konceptů metodických dokumentů týkajících se posuzování rybníků a malých vodních nádrží 
a suchých nádrží zejména s ohledem na hydrologický režim a retenci vody v krajině. 

V naší zemi se ovšem udály i pozitivní změny, i když ne společenské. Mám tím na mysli vodu. Po řadě suchých let dostala 
naše krajina konečně pořádnou injekci vody, mnohem štědřejší byla v nedávno skončené zimě i sněhová nadílka. Ne, zatím 
určitě nelze jásat, že je s vodou v naší krajině vše zase v pořádku. Když se ale vracím s dětmi a ony jsou umazané od bláta, 
uvědomuji si, že vody máme konečně o něco více než v předchozích letech, i když si na to občas zanadávám. 

V tomto čísle přinášíme hned několik příspěvků. Krom již zmíněné krátké informaci o konaném semináři k legislativě ve 
vodním hospodářství se jedná především o článek představující rekonstrukci přehrážky na Jahodovém potoce od Martina 
Kysely z podniku Lesy ČR. Pokračujeme i v představování rybníků. Tentokrát jsme vybrali Popovický rybník na Chotýšance 
v okrese Benešov. 

Závěrem tohoto úvodníku bych chtěl všem popřát především brzký návrat k normálnímu životu. V minulých letech bylo 
jedním z hlavních témat úvodníků sucho. Byl bych moc nerad, aby v dalších letech byla jedním z hlavních témat omezení 
související s ochranou před pandemií COVID-19. Přeji Vám všem tedy krásné jaro a doufám, že si jej budete moci užít i mimo 
okres bydliště.

(-vd-)

Rekonstrukce přehrážky na Jahodovém 
potoce aneb umíme propojit staré 
s novým? Příspěvek k hrazení bystřin ve 
středním Povltaví

Přihlížejíc k neobyčejně škodlivému účinku bystřin na hlavní 
toky země a pobřežní území, prováděla zemská komise pro úpra-
vu řek v Království českém také v letech 1910 až 1912 usilovně 
hrazení bystřin v povodí toků pojatých do akce říčních úprav. 
V prvé řadě měla při tom na mysli, aby se vhodným opatřením za-
bránilo tvoření se štěrku a zanášení jeho do plavební dráhy země.
 

IV. Zpráva o činnosti zemské komise  
pro úpravu řek v království českém  

(1913)

Historická východiska
Řeka Vltava sloužila jako dopravní tepna propojující jih Čech 
s hlavním městem a v konečné podobě i se Severním mořem, 
minimálně od raného středověku. Obrovský rozmach plavby 
zejména stavebního, ale i palivového dřeva zde probíhal v 18 
a 19. století. Plavba byla postupně utlumována s rozvojem že-
lezniční sítě. Ale ještě na počátku 20. století panoval na Vltavě 
čilý vorařský ruch, definitivní ukončení plavby přinesla až 
výstavba Vltavské kaskády.

Rozkolísanost klimatu a extrémní srážkové úhrny na konci 
19. století doprovázely konec tzv. malé doby ledové, tj. cca 
období od roku 1315 do konce 19. století. Konec tohoto cyklu 
byl na našem území poznamenán i povodní v září roku 1890, 

kdy došlo i k poničení Karlova mostu. Jak vypadaly v té době 
koryta přítoků Vltavy, si dovedeme dnes stěží představit. 
Lidský vliv v krajině byl všudypřítomný a zásadní byl vliv 
chovaných zvířat na krajinný pokryv a spouštění erozních 
jevů, probíhajících ale spíše v lesních porostech, stržích 
a stráních v kaňonu řeky, nikoliv, jak je dnes běžné, na ze-
mědělských pozemcích. Většina kaňonu řeky i navazujících 
strží a roklí byla intenzivně vypásána dobytkem, lesy na 
nepříznivých polohách buď vůbec neexistovaly, nebo byly 
obhospodařovány ve tvaru tzv. pařeziny, tj. nízkém lese pro-
dukujícím palivové dřevo cyklickým mýcením pařezových 
výmladků. Na soutocích Vltavy s přítoky se tvořily ohromné 
náplavové kužely, které znesnadňovaly plavbu a bylo je nutné 
za velkého úsilí odstraňovat. Již od roku 1884 probíhaly ze 
strany monarchie a později českého státu snahy o organizaci 
zabezpečení regulace přítoků Vltavy. Využívaly tehdy postupy 
rozvíjejícího se oboru hrazení bystřin, založeného zejména 
na úpravě podélného sklonu vlastních koryt doprovázené 
komplexními úpravami terénu spočívajícími v kombinaci 
technicko-biologické stabilizace svahů (terasování, zahra-
zování, zalesnění). Z té doby se dochovala řada precizně 
vypracovaných projektových dokumentací včetně kolaudač-
ních operátů a podrobných stavebních deníků, výkazů výměr 
či účetních dokladů za materiál a mzdy. Velmi vysoká byla 
i kvalita prací díky dříve velmi rozšířené profesi kameníků. 
Dochovaná díla nás dnes udivují precizně provedeným zdi-
vem, přesně opracovanými přelivnými hranami i obrovským 
dochovaným rozsahem kamenných staveb v krajině ve formě 
různých zdí, tarasů, mostků a nádrží, v řadě případů ve velmi 
obtížně dostupném terénu. Z této doby se na přítocích Vltavy 
v úseku středního Povltaví do dnešní doby dochovaly desítky 
staveb hrazení bystřin, které sloužily primárně k zabezpečení 
plavební dráhy. 
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Rekonstrukce přehrážky na Jahodovém potoce

Přehrážka na Jahodovém potoce byla dle žulové desky osazené 
na vzdušné straně přehrážky dokončena v roce 1938. Projekto-
vá dokumentace ke stavbě se nedochovala, dle místních zdrojů 
byla postavena v reakci na katastrofální lokální povodeň, která 
postihla povodí Jahodového potoka. Leží na Jahodovém potoce 
v katastrálním území Milešov nad Vltavou, v ř. km cca 0,300. 
Jahodový potok je pravobřežním přítokem Vltavy, soutok leží 
v ř. km cca 140,850. Plocha povodí samotného Jahodového 
potoka je 5,905 km2, Q100 je dle údajů ČHMÚ 13,3 m3/s, Q330 
2,5 l/s, Qa činí 9,7 l/s. Jedná se o poměrně masivní kamennou 
přehrážku s výškou osm metrů. Přehrážka kolmo zahrazuje 
potoční údolí, délka přehrážky v koruně včetně zavázání do 
břehů je minimálně 26 m (možná i více, pravobřežní zavázání 
leží na soukromých pozemcích a délku zavázání zde nebylo 
možné zjistit). Návodní líc je svislý, vzdušní je šikmý ve sklonu 
cca 2,5:1. Přelivná hrana je netypicky obdélníkového tvaru se 
šířkou 4,4 m, šířka přehrážky v koruně je 1 m, v patě 4,2 m. 
Přehrážka byla vybavena pěti průtočnými otvory z betonových 
trub, které byly s největší pravděpodobností původní, z roku 
1938. Pod přehrážkou se nachází vývařiště o délce 8 m, které 
je tvořeno zavzdutým dnem z kamenné dlažby a pobřežními 
zdmi. V době zadání zpracovaní projektové dokumentace byl 
objekt přehrážky ve velmi špatném technickém stavu. Zdivo 
bylo na řadě míst degradované včetně lokálně vypadlých částí 
zdiva, přehrážka velmi silně protékala a velká část průtoků 
byla převáděna zdivem. Překvapením naopak bylo, že velká 
část zdiva návodního líce byla díky úplnému zanesení retenč-
ního prostoru sedimentem konzervována a poruchy byly pouze 
v okolí průtočných otvorů, které jsou vždy slabým místem 

těchto objektů. Při zadání projektu bylo jedním z požadavků 
investora i zachování autenticity a historické kvality provede-
ných kamenických prací. Při realizacích rekonstrukcí podob-
ných objektů se přistupuje k různým technickým řešením – od 
relativně drobných zásahů, spočívajících v přespárování a lo-
kálních opravách zdiva, přes invazivní kompletní rozebrání 
a přezdění přehrážky až po zbourání objektu a jeho náhradu 
novým. Uvedené postupy byly zavrženy, zbývala tedy možnost 
opravy zdiva přehrážky neinvazivním způsobem, a to injektáží. 

Vlastní realizace rekonstrukce spočívala v důkladném 
proinjektování a vyztužení přehrážky za účelem vyplnění 
kaveren, a propojení degradovaného a vyplaveného zdiva 
se zdivem lícovým. Stejně jako další objekty ve sledovaném 
území byla přehrážka provedena z precizně opracovaného 
lícového zdiva v kombinaci s výplní vnitřního prostoru štěpi-
nami a maltou. Rozsah kaveren byl poměrně značný, konečná 
spotřeba injekční směsi byla 19 m3. Práce na rekonstrukci byly 
zahájeny kompletním očištěním tělesa přehrážky tlakovou 
vodou a vysekáním všech spár. Průtočné otvory byly vyvložko-
vány plastovým potrubím a zainjektovány cementovou směsí. 
Poté byly všechny spáry vyspárovány cementovou maltou 
MC25 na hloubku 70 mm. Na vzdušním líci bylo nutné sano-
vat rozsáhlou poruchu zdiva. Vzhledem k rozsahu poškození 
a hrozícímu riziku destrukce zdiva byla pro zalévání kaverny 
použita speciální minerální geomalta, která dosahuje pevnost 
v tlaku 20 MPa již 2 hodiny po aplikaci. Konečná pevnost malty 
uváděná výrobcem je 80 MPa. Tím došlo k urychlení výstavby 
a k dokonalé sanaci kaveren. Po dosažení požadované pevnosti 
spár bylo přistoupeno k vícefázové injektáži. Na návodním líci 
byly realizovány v pravidelném rastru vrty Ø 20 mm, do kterých 
byla osazena vlepovaná betonářská výztuž Ø 12 mm. Vrty byly 

Přehrážka na Jahodovém potoce při zahájení rekonstrukce Rozsáhlá kaverna ve zdivu na vzdušné straně přehrážky

Detail poškození zdiva Dokončený objekt po provedené sanaci
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prováděny na hloubku cca 0,5 m za účelem vyplnění prostoru za 
zdivem. Na vzdušním líci byly do spár v pravidelném rastru po 
cca 1 m provedeny vrty Ø 45 mm na celý profil tělesa přehrážky, 
s maximální délkou vrtu 2,7 m. Celkem bylo provedeno více 
než 300 m vrtů. Do každého z těchto vrtů byla taktéž osazena 
vlepovaná betonářská ocel Ø 12 mm a přes jednocestný ventil 
provedena sanační nízkotlaká injektáž cementovou směsí 
z vody a cementu CEM I 42,5R. Míchací poměr c:v byl 1,4:1. 
Injekční tlak byl udržován v rozmezí 0,4–0,6 MPa. Úspěšnost 
injektáže byla v průběhu prací ověřována vodními tlakovými 
zkouškami. Po dokončení cementové injektáže a vyhodnocení 
výsledků zkoušek bylo přistoupeno k vysokotlaké injektáži 
sanačními hmotami na bázi polyuretanových pryskyřic. Pro in-
jektáž byly provedeny v pravidelném rastru vrty Ø 15 mm celým 
profilem přehrážky, přes osazené pakry byla poté pod tlakem 
2 MPa provedena injektáž polyuretanovou směsí s deklarova-
nou pevností v tlaku 80 MPa. Tím bylo dosaženo dokonalého 
vyplnění prostoru přehrážky, což potvrdila i závěrečná vodní 
tlaková zkouška. Poslední fází opravy přehrážky bylo finální 
vyspárování celého objektu průmyslově vyráběnou spárovací 
hmotou. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce vývaru. 
Degradované zdi byly vybourány, použitelný opracovaný kámen 
byl využit ke stavbě levobřežní zdi. Zdi byly přikotveny ke skal-
nímu podloží ocelovými kotvami Ø 16 mm. Prostor za lícovým 
zdivem byl v celkem třech taktech zalit betonem C30/37, hlava 
zdi byla poté osazena kamennou dlažbou. Výsledná podoba 
přehrážky po rekonstrukci je velmi autentická a z velké části 
může odpovídat její podobě po výstavbě v roce 1938. Je nutné 
podotknout, že realizace se zdařila zejména díky technicky 
i odborně vysoce zdatnému dodavateli stavebních prací.

Co dál s dochovaným dědictvím hrazení bystřin?
Rekonstrukce přehrážky za použití sanační technologie uká-
zala, že rekonstruovat takto staré objekty v „polních“ podmín-
kách lze. Hlavní přínos tohoto postupu spatřuji v citlivosti 
řešení, kdy dochází pouze k zanedbatelným bouracím a výko-
povým pracím, úsporně se nakládá se stavebními materiály 
a nedochází takřka ke vzniku demoličních odpadů. Zásadním 
přínosem je i autenticita rekonstruované stavby; kamenické-
mu provedení, realizovanému před 100 lety, se nejsme dnes 
schopni ani zdaleka přiblížit (případně jen za cenu drahého 
nařezání přesných kamenořezů přímo v lomu). Zvolený způ-
sob rekonstrukce lze u cenných a důležitých objektů určitě 
doporučit. Již delší dobu ale vyvstává otázka, jak nakládat 
s rozsáhlým souborem těchto dochovaných staveb. Řada z nich 
je dnešní optikou a požadavky na vodní díla za hranou život-
nosti. Na druhou stranu hrozí, že neuváženou rekonstrukcí 
dojde ke vzniku (ne)očekávaných problémů. Tvrdým oříškem 
jsou pokusy o rozebrání a znovusložení zdiva těchto objektů. 
Přesná kamenická práce je dnes takřka chybějícím segmentem 
stavebnictví, případně její finanční náročnost často převyšuje 
cenu celého objektu. Pouhé přespárování může často vést 
k zadržení vody ve zdivu, což může vést k jeho poškození vli-
vem mrazu. Problematické je také těžení retenčních prostorů 
od sedimentů, které předchází každé rekonstrukci. Velká část 
příčných staveb hrazení bystřin byla prováděna za účelem 
konsolidace podélného sklonu a zanesení prostoru za objekty 

Příklad objektu, kde rekonstrukce a vyčištění retenčního 
prostoru není žádoucí, jedná se o stabilizovanou strž, ústící 
přímo do Vltavy

je cílovým, projektovaným stavem. Ve středním Povltaví řada 
zahrazených přítoků žádným způsobem neovlivňuje intravilány 
obcí, jelikož protékají lesními údolími a vlévají se přímo do 
Vltavy, nehrozí tedy posun sedimentů do zástavby a vznik škod. 
Po odtěžení sedimentů hrozí destabilizace již konsolidovaných 
údolnic a nastartování erozních procesů ve zhlaví retenčního 
prostoru i na jeho svazích. Lokálně tím také dochází k odvod-
nění přilehlých lesních pozemků. Odtěžením sedimentů navíc 
dochází k opětovnému zastavení jejich transportu a k narušení 
splaveninového režimu, který je důležitý pro fungování říční-
ho kontinua a jedním z klíčových aspektů říční krajiny. Vodní 
toky u nás trpí nedostatkem hrubých, štěrkových sedimentů, 
a naopak přebytkem jemnozrnných sedimentů, vzniklých erozí 
zemědělské půdy. Štěrkové sedimenty a lavice jsou nenahradi-
telným biotopem pro velkou část vodních organismů a jejich 
nedostatek silně ochuzuje oživení našich vodních toků. U řady 
objektů může být nejlepší zvolenou cestou nezasahování a re-
spektování pomalu se obnovujícího splaveninového režimu 
(samozřejmě v lokalitách, kde nehrozí reálné nebezpečí pro 
obyvatele a infrastrukturu). Z tohoto důvodu je navýsost důleži-
té propojení a diskuse správců toků s hydrobiology a odborníky 
v oboru fluviální geomorfologie. Jen tak bude možné dosáhnout 
konsenzuálního stavu.
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Popovický rybník na Chotýšance

Úvod
Povodí Chotýšanky a celé Podblanicko nepatří mezi naše typic-
ké rybnikářské oblasti. Přesto se zde nachází poměrně velké 
množství rybníků, zejména právě v povodí Chotýšanky, která 
je levostranným přítokem Blanice, do níž se vlévá v Libeži. Po-
povický rybník se nachází ve Středočeském kraji v Popovicích 
(okres Benešov) přímo na toku Chotýšanky v ř. km 23,0 (obr. 1). 
Jeho rozloha dle databáze DIBAVOD činí 7,65 ha. Nejedná se 
o největší rybník v oblasti, tím je s rozlohou 23.23 ha rybník 
Smikov nacházející se níže na toku Chotýšanky v ř. km 13, 
přičemž v oblasti se nachází i další rybníky s větší rozlohou 
(např. Dolejší rybník s rozlohou 12,63 ha). 

Rybník má protáhlý tvar orientovaný od západu k východu, 
kde se nachází 140 m dlouhá hráz, po níž vede komunikace 

č. 1123. Ve středu hráze je umístěna spodní výpust a čelní 
bezpečnostní přeliv překlenutý silničním mostem. Při náto-
ku Chotýšanky do rybníka na jeho západním konci je velmi 
dobře patrný sedimentační kužel, jehož středem přitéká voda 
do rybníka (obr. 2). Kužel je natolik výrazný, že je zakreslen 
i v Základní mapě ČR 1 : 10 000.

Minulost
Rok založení Popovického rybníka není znám, jeho minulost 
je však velmi dlouhá. K této domněnce vede fakt, že rybník 
v historii plnil fortifikační funkci pro Popovickou tvrz ležící 
v současnosti na jeho levém břehu v blízkosti levého zavázání 
tělesa hráze. Existence Popovické tvrze je doložena již v roce 
1358, kdy zde byl pánem vladyka Jan Otík z Popovic. Obran-
né příkopy, které se kolem tvrze historicky nacházely, byly 
napájeny právě vodou z Popovického rybníka. S ohledem na 
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uvedenou historickou funkci lze předpokládat, že existence 
rybníka je přibližně stejně dlouhá jako existence tvrze, tedy 
že byl postaven přibližně ve stejném období. Zmíněné vodní 
příkopy se do současnosti nezachovaly. Byly pravděpodobně 
zasypány v rámci úprav tvrze spolu se zrušením padacího 
mostu v 18. století, kdy byla tvrz přestavěna na zámek. 

Z hlediska historie rybníků je velmi zajímavé celé širší 
území. Nad Popovickým rybníkem se v blízkosti obce na Chotý-
šance nacházely hned dva další rybníky velikostí srovnatelné. 
Jeden byl cca 500 m výše, druhý (Wozlitzer Teich) se nacházel 

ještě o dalších 500 metrů výše na toku Chotýšanky u usedlosti 
Vozlice (Wozlitz). I Wozlitzer Teich plnil v historii fortifikační 
funkci pro tvrz Vozlice. Zatímco první zmíněný rybník je napo-
sledy zachycen na mapě I. rakouského vojenského mapování 
a zanikl tedy pravděpodobně někdy na přelomu 18. a 19. století, 
Wozlitzer Teich je zaznamenán ještě na mapě II. rakouského 
vojenského mapování i na mapě Stabilního katastru a zanikl 
tak nejspíše po polovině 19. století.

Popovický rybník je zachycen na všech podrobnějších 
komplexních mapových dílech, tedy na mapě I. rakouského 

Obr. 1. Popovický rybník na Základní mapě ČR v měřítku 
1 : 10 000

Obr. 2. Pohled na vypuštěný Popovický rybník z ptačí perspek-
tivy. V nátokové části je dobře patrný sedimentační kužel se 
vzrostlou vegetací

Obr. 3. Výřez mapy I. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 4. Výřez mapy II. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 5. Výřez mapy III. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 6. Letecký pohled na objekt bezpečnostního přelivu Popo-
vického rybníka v průběhu rekonstrukce
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Obr. 7. Objekt bezpečnostního přelivu Popovického rybníka po 
rekonstrukci

vojenského mapování z let 1764–1768 (list č. 178, obr. 3), mapě 
II. rakouského vojenského mapování z let 1836–1852 (list č. 
O_11_III, obr. 4), mapě stabilního katastru z let 1824–1843, 
i mapě III. rakouského vojenského mapování z let 1877–1880 
(list č. 4153_2, obr. 5), nechybí ani na novodobějších mapách – 
například topografické mapy (S52, obr. 6) v systému S-1952 z let 
1951–1971 nebo současná Základní mapa České republiky (ZM). 
na Přehledné hydrografické mapě Království českého z roku 
1856 je rybník zaznamenán jako velmi nepatrná ploška, na 
Müllerově mapě z roku 1720 rybník zaznamenán není, což je 
ovšem dáno její nízkou podrobností a malou rozlohou vodní 
plochy a nelze z toho odvozovat to, že by v době zpracování 
mapového díla neexistoval. 

Na počátku 20. století postihla v roce 1906 Popovický rybník 
spolu s řadou dalších toků katastrofální povodeň. Dominovým 
efektem se protrhla na Chotýšance většina rybníků a Popovický 
nebyl výjimkou. Povodeň si vyžádala množství lidských životů 
a napáchala ohromné škody. Domy v dosahu povodně byly zbo-
řeny nebo poškozeny, strženy byly mosty, na polích se vytvořily 
rozsáhlé erozní útvary a bylo z nich odplaveno velké množství 
půdy. Oblast se z katastrofy vzpamatovávala dlouho. Pravdě-
podobně v návaznosti na povodeň došlo k regulaci Chotýšan-
ky nad Popovickým rybníkem, a to i v místech, kde se dříve 
nacházely výše zmíněné rybníky. Původní meandrující koryto 
bylo nahrazeno napřímeným pravidelným lichoběžníkovým 
korytem. V této době pravděpodobně zmizely i poslední stopy 
zaniklých rybníků, ten Popovický však byl obnoven a zachoval 
se do současnosti.

Současnost
I nedávná minulost Popovického rybníka byla poznamenána 
povodní. V roce 2013 proběhla povodeň, která poškodila rybní-
ky na Chotýšance znovu. Důsledky této povodně nebyly naštěstí 
tak ničivé, jako o století dříve, i tak však ke škodám došlo, 
úmrtí však naštěstí v důsledku povodně nenastalo. Nechybělo 
však mnoho, a škody mohly být mnohem větší. V Jankově, kde 
se nachází celá soustava rybníků, totiž panovaly vážné obavy 
z protržení některého z nich. Pokud by se tak stalo, mohly být 
škody mnohem vyšší. Po povodni prošel Popovický rybník re-
konstrukcí objektu čelního bezpečnostního přelivu (obr. 6 a 7).

Závěr
Popovický rybník nepatří mezi ty notoricky známé na našem 
území. To však neznamená, že nestojí za návštěvu. Leží v ma-
lebném kraji Podblanicka, který je bezpochyby vhodným cílem 
výletu. Nachází se zde i řada dalších zajímavých rybníků, 
například v okolí nedalekého Jankova. Mimo jiné lze také 
navštívit i místa, kde se v minulosti nacházely rybníky nad tím 
Popovickým a představit si, jak to tam dříve vypadalo. V sou-
vislosti s Popovickým rybníkem si nelze než přát, aby se mu 
vyhnula katastrofa v podobě povodně takové, jaká ho potkala 
na začátku 20. století.
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Fakulta stavební
České vysoké učení technické v Praze

Thákurova 7
166 29 Praha 6 – Dejvice
vaclav.david@fsv.cvut.cz

Seminář Právo v praxi krajinného 
inženýra VII

Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s., ve spolupráci 
s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Les-
nické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně uspořá-
dali ve čtvrtek 4. února 2021 v online prostředí Microsoft Teams 
odborný seminář „Právo v praxi krajinného inženýra VII“. 

Seminář zahájil Ing. Jaromír Čašek, současný předseda 
společnosti, a účastníky uvítal na prvním semináři, který ČSKI 
pořádala kompletně v online prostředí. K semináři se připojilo 
38 účastníků z celé České republiky. Přednášející Ing. Alena 
Kliková, Ph.D., seznámila účastníky setkání s vybranými insti-
tuty vodního zákona a podrobně vysvětlila procesní postupy ve 
vodoprávních řízeních v rámci povolování staveb vodních děl. 
Seminář objasnil průběh vodoprávního řízení z obecného hle-

diska a upozornil na specifika tohoto řízení. Důraz byl kladen 
na změny, které přináší poslední novely vodního a stavebního 
zákona. Účastníci využili možnosti diskutovat i na chatu a po-
kládat otázky touto cestou. Diskuse byla přínosná. Seminář byl 
určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů 
životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodo-
hospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších. 

V budoucnu plánujeme realizovat další semináře, jelikož to 
umožňuje účast i zájemcům, pro které je místo konání semi-
nářů místně a časově nedostupné.

Jitka Fialová
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 3, 613 00 Brno
jitka.fialova@mendelu.cz
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Evropské životní prostředí — stav a výhled

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) od roku 1995 kaž-
dých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí 
a souvisejících trendech v Evropě. Tyto zprávy hodnotí trendy a mo-
nitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným environmentálním 
cílům EU. Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 
(SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodno-
cení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami 
v rámci  transformace  k udržitelnému  rozvoji,  které musíme  jako 
společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami 
a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských 
zemí – sítí Eionet. 
Zpráva SOER 2020  je k dispozici na www.cenia.cz/akce-cenia/

soer-2020-cr/.

Mgr. Helena Benešová 
helena.benesova@cenia.cz

Poznámka redakce: Níže otiskujeme úvodní slovo ředitele EEA 
o dokumentu:

Hlavní výzva tohoto století

Zpráva Evropské  životní prostředí  –  stav  a výhled 2020  (SOER 
2020) přichází v klíčovém období.  Jsou před námi naléhavé výzvy 
v oblasti udržitelného rozvoje, které vyžadují systémová řešení. To je 
jednoznačné sdělení politickým představitelům v Evropě i na celém 
světě. Obecný problém tohoto století spočívá v otázce, jak dosáhnout 
celosvětového rozvoje, který by vyváženým způsobem zohlednil spo-
lečenské, ekonomické a environmentální aspekty. 
Tato zpráva je v pořadí již šestou zprávou SOER zveřejněnou Evrop-

skou agenturou pro životní prostředí (EEA). Zpráva za rok 2020 pouka-
zuje na závažné rozdíly mezi stavem životního prostředí a aktuálními 
krátkodobými a dlouhodobými politickými cíli EU. Je třeba naplňovat 
očekávání, pokud jde o život ve zdravém životním prostředí, a je proto 
zapotřebí se zaměřit na realizaci cílů jako na klíčový prvek politik na 
úrovni EU a jednotlivých států. 
Je zjevné, že musíme nejen udělat více věcí, ale musíme je také dělat 

jinak. V příštím desetiletí bude třeba reagovat na světové výzvy v ob-
lasti životního prostředí a klimatu jinak než v posledních 40 letech. 
Cílem této zprávy je poskytnutí informací pro diskuse o evropských 
politikách do roku 2030, včetně směřování k roku 2050 a dále. 
Tyto budoucí politiky musí vycházet ze stávající legislativy reagující 

na výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu –acquis – a musí také 
reagovat na nejnovější poznatky, ze kterých vyplývají zcela odlišné 
přístupy – z hlediska toho, co musíme dělat, i jak to musíme dělat. 
Toto naléhavé poselství má obrovský význam. Jen v posledních 18 

měsících byly zveřejněny významné globální vědecké zprávy IPCC, 

IPBES, IRP a UNEP, přičemž závěry těchto zpráv mají jedno společ-
né:  současné  trajektorie vývoje  jsou v podstatě neudržitelné. Tyto 
trajektorie jsou navzájem propojené a úzce souvisí s našimi hlavními 
trendy výroby a spotřeby. Máme jen málo času na to, abychom tyto 
nepříznivé trendy zvrátily.
Požadavky na zásadní změny zajišťující udržitelný rozvoj hlavních 

systémů, které utvářejí evropskou ekonomiku a moderní život – ze-
jména v oblastech energetiky, mobility, bydlení a potravin – nejsou 
nové. Byly zveřejněny v předchozích vydáních zprávy SOER pro roky 
2010 a 2015 a EU je v posledních letech zapracovala do důležitých 
politických  iniciativ,  jako  jsou balíčky předpisů o oběhovém hos-
podářství a biohospodářství, politiky v oblasti klimatu a energetiky 
pro léta 2030 a 2050 a budoucí program EU pro výzkum a inovace. 
Iniciativa udržitelného financování EU  je dále první svého druhu, 
která si klade závažné otázky ohledně role finančního systému při 
realizaci těchto změn.
Jedna  věc  je  však  změnit  uvažování  a druhá provést  skutečné 

změny. Nyní se musíme zaměřit na rozšíření, urychlení, zefektivnění 
a zavedení řady řešení a inovací – a to technologických i sociálních, 
které již existují, a současně stimulovat další výzkum a vývoj, vyvo-
lávat změny v chování, a především naslouchat občanům a umožnit 
jejich zapojení.
Nemůžeme podceňovat sociální rozměr. Pochopitelným požadav-

kem je věnovat pozornost i negativním důsledkům transformace na 
nízkouhlíkové hospodářství na společnost. Političtí představitelé už 
nyní připouštějí nerovnoměrné rozložení nákladů a přínosů plynou-
cích ze systémových změn,  je však zapotřebí důkladné pochopení 
těchto změn, zapojení občanů a zavádění účinných opatření. Neměli 
bychom ignorovat ani mladé lidi v Evropě. Stále hlasitěji se ozývají 
a požadují ambicióznější reakci na změnu klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí. Pokud se nám v příštím desetiletí nepodaří změnit 
současné trendy, jejich strach o budoucnost se ukáže jako oprávněný.
Zpráva SOER 2020 neposkytuje všechny odpovědi na  tyto  slo-

žité problémy.  Jedná se však o dosud nejkomplexnější  integrované 
hodnocení publikované EEA a první, jež se důsledně zabývá našimi 
systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, 
které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností 
s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků naší jedinečné 
sítě evropských členských zemí – Eionet. 
Budoucnost nemůžeme předpovědět, ale můžeme ji vytvářet. Jsme 

přesvědčeni, že tato zpráva představuje kvalitní, aktuální zdroj poznat-
ků, které mohou vést k diskusím o budoucích politikách EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu, a které mohou pomoci utvářet evropské 
pozice vůči Agendě OSN 2030 a cílům udržitelného rozvoje. Evropa 
musí stát v čele globálního úsilí k zajištění zdravého životního prostře-
dí ve spravedlivém a udržitelném světě. Myšlenka Zelené dohody pro 
Evropu – stanovená jako priorita číslo jedna v politických plánech pro 
příští Evropskou komisi v letech 2019 až 2024 – má potenciál poskyt-
nout rámec pro opatření a umožnit systémové uvažování a inovace 
potřebné k dosažení uvedených cílů a k vytvoření budoucnosti, na 
kterou můžeme být hrdi.

Hans Bruyninckx
výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí

http://www.cenia.cz/akce-cenia/soer-2020-cr/
http://www.cenia.cz/akce-cenia/soer-2020-cr/
mailto:helena.benesova@cenia.cz
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Evropské životní prostředí — stav a výhled

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) od roku 1995 kaž-
dých pět let publikuje zprávu o stavu a výhledu životního prostředí 
a souvisejících trendech v Evropě. Tyto zprávy hodnotí trendy a mo-
nitorují dosažený pokrok směrem ke stanoveným environmentálním 
cílům EU. Zpráva Evropské životní prostředí — stav a výhled 2020 
(SOER 2020) představuje dosud nejkomplexnější integrované hodno-
cení publikované EEA a první, jež se zabývá systémovými výzvami 
v rámci  transformace  k udržitelnému  rozvoji,  které musíme  jako 
společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností s daty, analýzami 
a politikou EU a čerpá z poznatků unikátní sítě evropských členských 
zemí – sítí Eionet. 
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Hlavní výzva tohoto století

Zpráva Evropské  životní prostředí  –  stav  a výhled 2020  (SOER 
2020) přichází v klíčovém období.  Jsou před námi naléhavé výzvy 
v oblasti udržitelného rozvoje, které vyžadují systémová řešení. To je 
jednoznačné sdělení politickým představitelům v Evropě i na celém 
světě. Obecný problém tohoto století spočívá v otázce, jak dosáhnout 
celosvětového rozvoje, který by vyváženým způsobem zohlednil spo-
lečenské, ekonomické a environmentální aspekty. 
Tato zpráva je v pořadí již šestou zprávou SOER zveřejněnou Evrop-

skou agenturou pro životní prostředí (EEA). Zpráva za rok 2020 pouka-
zuje na závažné rozdíly mezi stavem životního prostředí a aktuálními 
krátkodobými a dlouhodobými politickými cíli EU. Je třeba naplňovat 
očekávání, pokud jde o život ve zdravém životním prostředí, a je proto 
zapotřebí se zaměřit na realizaci cílů jako na klíčový prvek politik na 
úrovni EU a jednotlivých států. 
Je zjevné, že musíme nejen udělat více věcí, ale musíme je také dělat 

jinak. V příštím desetiletí bude třeba reagovat na světové výzvy v ob-
lasti životního prostředí a klimatu jinak než v posledních 40 letech. 
Cílem této zprávy je poskytnutí informací pro diskuse o evropských 
politikách do roku 2030, včetně směřování k roku 2050 a dále. 
Tyto budoucí politiky musí vycházet ze stávající legislativy reagující 

na výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu –acquis – a musí také 
reagovat na nejnovější poznatky, ze kterých vyplývají zcela odlišné 
přístupy – z hlediska toho, co musíme dělat, i jak to musíme dělat. 
Toto naléhavé poselství má obrovský význam. Jen v posledních 18 

měsících byly zveřejněny významné globální vědecké zprávy IPCC, 

IPBES, IRP a UNEP, přičemž závěry těchto zpráv mají jedno společ-
né:  současné  trajektorie vývoje  jsou v podstatě neudržitelné. Tyto 
trajektorie jsou navzájem propojené a úzce souvisí s našimi hlavními 
trendy výroby a spotřeby. Máme jen málo času na to, abychom tyto 
nepříznivé trendy zvrátily.
Požadavky na zásadní změny zajišťující udržitelný rozvoj hlavních 

systémů, které utvářejí evropskou ekonomiku a moderní život – ze-
jména v oblastech energetiky, mobility, bydlení a potravin – nejsou 
nové. Byly zveřejněny v předchozích vydáních zprávy SOER pro roky 
2010 a 2015 a EU je v posledních letech zapracovala do důležitých 
politických  iniciativ,  jako  jsou balíčky předpisů o oběhovém hos-
podářství a biohospodářství, politiky v oblasti klimatu a energetiky 
pro léta 2030 a 2050 a budoucí program EU pro výzkum a inovace. 
Iniciativa udržitelného financování EU  je dále první svého druhu, 
která si klade závažné otázky ohledně role finančního systému při 
realizaci těchto změn.
Jedna  věc  je  však  změnit  uvažování  a druhá provést  skutečné 

změny. Nyní se musíme zaměřit na rozšíření, urychlení, zefektivnění 
a zavedení řady řešení a inovací – a to technologických i sociálních, 
které již existují, a současně stimulovat další výzkum a vývoj, vyvo-
lávat změny v chování, a především naslouchat občanům a umožnit 
jejich zapojení.
Nemůžeme podceňovat sociální rozměr. Pochopitelným požadav-

kem je věnovat pozornost i negativním důsledkům transformace na 
nízkouhlíkové hospodářství na společnost. Političtí představitelé už 
nyní připouštějí nerovnoměrné rozložení nákladů a přínosů plynou-
cích ze systémových změn,  je však zapotřebí důkladné pochopení 
těchto změn, zapojení občanů a zavádění účinných opatření. Neměli 
bychom ignorovat ani mladé lidi v Evropě. Stále hlasitěji se ozývají 
a požadují ambicióznější reakci na změnu klimatu a zhoršování stavu 
životního prostředí. Pokud se nám v příštím desetiletí nepodaří změnit 
současné trendy, jejich strach o budoucnost se ukáže jako oprávněný.
Zpráva SOER 2020 neposkytuje všechny odpovědi na  tyto  slo-

žité problémy.  Jedná se však o dosud nejkomplexnější  integrované 
hodnocení publikované EEA a první, jež se důsledně zabývá našimi 
systémovými výzvami v rámci transformace k udržitelnému rozvoji, 
které musíme jako společnost uskutečnit. Vychází z 25 let zkušeností 
s daty, analýzami a politikou EU a čerpá z poznatků naší jedinečné 
sítě evropských členských zemí – Eionet. 
Budoucnost nemůžeme předpovědět, ale můžeme ji vytvářet. Jsme 

přesvědčeni, že tato zpráva představuje kvalitní, aktuální zdroj poznat-
ků, které mohou vést k diskusím o budoucích politikách EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu, a které mohou pomoci utvářet evropské 
pozice vůči Agendě OSN 2030 a cílům udržitelného rozvoje. Evropa 
musí stát v čele globálního úsilí k zajištění zdravého životního prostře-
dí ve spravedlivém a udržitelném světě. Myšlenka Zelené dohody pro 
Evropu – stanovená jako priorita číslo jedna v politických plánech pro 
příští Evropskou komisi v letech 2019 až 2024 – má potenciál poskyt-
nout rámec pro opatření a umožnit systémové uvažování a inovace 
potřebné k dosažení uvedených cílů a k vytvoření budoucnosti, na 
kterou můžeme být hrdi.

Hans Bruyninckx
výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí
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JV PROJEKT VH s.r.o. 
projektová a inženýrská firma, autorizované 
služby v oboru vodohospodářských staveb  
a krajinného inženýrství v urbanizovaném území 

 

 

 

 

 

 
 

Ve firmě JV PROJEKT VH s.r.o. se:  

… projektují, projednávají a autorsky 
dozorují stavby kanalizací, vodovodů, 
zdravotně technických instalací (ZTI), 
systémů hospodaření s dešťovou vodou 
(HDV) 

… tvoří plány, koncepce, standardy, 
metodiky pro aplikaci modrozelené 
infrastruktury (MZI) pro města i stát 

… vymýšlí unikátní technická řešení, ale  
i přírodě blízká opatření – kvalitní, 
účinná, rentabilní, perspektivní návrhy, 
která stojí na vodě, resp. na její ochraně  

… velmi soustředí na adaptaci 
urbanizovaných území na změnu klimatu 
prostřednictvím MZI a přináší spolupráci 
s MŽP, MPO, SFŽP, MHMP, MMB, 
MMOL, IPR, KAM, MAPPA atd. 

… snaží šířit povědomost o potřebě MZI 
ve městech, a tak o tom píší články, 
přednáší na konferencích, univerzitách, 
učí a školí na seminářích 

… zabývají výzkumem a modelují, testují, 
zkoumají a hledají materiály, nástroje  
a postupy, které povedou k dostatku 
zdravé vody, která bude nadosah 

 
… máme spoustu nápadů a nechceme, aby 
skončily v koši, nebo šuplíku.  

 

 

 

 

 

 
 

JV PROJEKT VH s.r.o. 
Kosmákova 1050/49,  

615 00 Brno 
www.jvprojektvh.cz 

 
Obsahem práce JV PROJEKT VH s.r.o. 
jsou: 

• Kanalizace a vodovody pro veřejnou 
potřebu, ZTI v nemovitostech 

• Decentrální způsoby odvodnění 
integrované do systémů MZI pro 
nemovitosti, areály i města 

• Plány adaptace měst na změnu klimatu 
prostřednictvím MZI: 
o koncepce HDV s vazbou na 

generely odvodnění 
o pravidla pro koordinaci MZI 

s ostatními obory ve stavebnictví – 
stavební standardy pro MZI 

o pravidla pro aplikaci MZI do 
územního plánování měst s indexy 
MZI 

o dokumentace odvodnění staveb  
a areálů s využitím dotací ze SFŽP 

toto je náš  
symbol MZI  

symbol naděje  
na zdravá a 
bezpečná města 

symbol cesty 
k MZI 

 

JV PROJEKT VH s.r.o. pravidelně přispívá řadě 
charitativních a vzdělávacích nadací. 

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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