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let na trhu

Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi

Nedávno jsem se podivoval až rozčiloval, jak si někteří mocní, 
bohatí, známí arogantně dovolují do očí bijící porušování těžko 
zpochybnitelných, nebuzerujících předpisů. Jedna kolegyně mi v té 
souvislosti řekla, že myšlení bohatých, opravdu bohatých, je pro 
nás obyčejné smrtelníky zcela nepochopitelné, že žijí úplně v jiném 
světě a myslí si, že jsou rovnější než ostatní, staví se na roveň bohů 
a nepokrytě dávají najevo, že co je dovoleno bohovi, není dovoleno 
volovi. Ovšemže kdo je bůh a kdo je vůl, rozhodují oni.

Už dávno nesleduji vrcholový sport, protože už dávno jsem po-
chopil, že je to tvrdý byznys, nikoliv povznesení těla a ducha, jak 
tomu bylo v pradávných dobách Sokola, od jehož založení v těchto 
dnech uplynulo 160 let. Přesto se ke mně donesl fakt, že prý všechny 
zimní olympijské disciplíny, které k svému provozování potřebují 
sníh, jsou v Pekingu provozovány na sněhu umělém nebo z ohromné 
dálky dovezeném sněhu přírodním. On ten sníh prý v tuto dobu není 
v místě konání olympiády vlastně nikdy. Při rozhodování o přidělení 
lokace, kde se olympiáda bude konat, by podle mého selského rozumu 
mělo přihlížet i k tomu, zda místo je způsobilé z hlediska přírodních 
a klimatických podmínek. Enviwiki uvádí, že nejvýrazněji se snaží 
zástupci MOV prosazovat ohleduplnost k životnímu prostředí při výběru 
pořadatelských měst olympijských her. Pokud by to nebyla jen prázdná 
proklamace, pak by letošní olympijské hry nemohly být organizová-
ny na místě, kde proběhly. Ale je vidět, že opravdu šlo o kšeft a že 
olympijský výbor v této věci musel být slepý, nebo spíše asi vhodným 
způsobem zainteresovaný. Určitě čínské vládě šlo o to si vylepšit 
v očích světové veřejnosti, jak se za komunistů říkalo, kádrový profil.

Obdobné zhůvěřilosti se dějí i u nás. Pamatuji si, jak před léty vele-
úspěšná běžkyně na lyžích Kateřina Neumanová stála za projektem, 
jehož cílem bylo pořádání běžkařského závodu na Hradčanském 
náměstí v Praze. Sníh se dovážel, jestli si to dobře pamatuji, mezi 
Šumavou a Prahou. Tedy několik desítek kamionů pendlovalo po 
trase asi 150 kilometrů. Asi šlo o nakládání s vodami, tak bych se 
mohl ptát, zda tehdy měli organizátoři všechna příslušná lejstra, ale to 
už nechme být. Pořád se ale ptám: „K čemu je to dobré?“ Nešly by ty 
prachy využít smysluplněji a ohleduplněji k našemu prostředí? Když 
už jsme tak nenažraní, neměli bychom u toho alespoň krkat. Nedá 
mi to nepřipomenout, že o několik let později na stejném místě na 
Hradčanech měla proběhnout demonstrace proti porušování lidských 
práv v Číně. Demonstrace byla povolena, ale policie demonstranty 
na místo nepustila. Přemýšlím o tom, kdo rozhoduje o tom, kdo je 
bůh a kdo je vůl?

Za dotace se vyrábí technický sníh v Monínci nebo dokonce v Osvě-
timanech. Jak je možné podporovat takovéto projekty, když u nás 
existuje výzva z roku 2001 „Sportuj a chraň životní prostředí“, kde se 
hovoří, že by měl být brán ohled na hospodaření s vodou? Jak trefný 
je bonmot: Dotace na devastace.

V Rychlebských horách Dalibor Mika staví načerno vodní nádrž 
k výrobě umělého sněhu. Nepochopitelné je, že onen stavebník je 
exekutor, který při jmenování skládá slib: „Slibuji na svoje svědomí 
a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústav-
ní a jiné zákony a právní předpisy…“. Z titulu své funkce pan Mika 
musel vědět, že dělá něco, co odporuje právu, přesto to dělal. Podle 
mého by mu mělo být nadále znemožněno vykonávat exekutorské 
řemeslo. Vím však, že se tak nestane, protože, zopakujme si to: co je 
dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Stejně jako v minulém slově úvodem se ptám: jsou tyto příklady 
právně konformní s deklarovanou snahou po ústavní ochraně vod? 
Kdy se konečně přestane vyplácet začít stavět načerno nějakou stav-
bu, u níž je zřejmé, že normální způsobem by takový záměr nemohl 
být povolen? S vědomím že následně se stavba nějak legalizuje, 
za – s ohledem na rozpočet a očekávaný zisk – zanedbatelnou částku!!!

Prosím novou vládu, abychom my občané nebyli považováni za 
voly a nemuseli se divit jak ta vyoraná myš… Ale obávám se, že mé 
prosby budou jako ten hrách na zeď házený.

Ing. Václav Stránský
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Využitie kvapalného 
odpadu s vysokou 
koncentráciou CHSK pre 
denitrifikačný stupeň ČOV
Bibiána Kožárová, Ronald Zakhar, Zuzana Imreová, 
Ines Karlovská, Miloslav Drtil

Abstrakt
Predkladaný príspevok je zameraný na štúdium možnosti využitia 
priemyselného kvapalného odpadu s vysokou koncentráciou CHSK 
ako externého substrátu pre denitrifikačný stupeň ČOV. Cieľom 
laboratórneho prieskumu bolo analyticky stanoviť obsah zložiek prí-
tomných v dvoch rôznych vzorkách kvapalného odpadu, dlhodobo 
monitorovať ich vplyv na biologický stupeň čistenia odpadových vôd 
a pomocou denitrifikačných testov zhodnotiť možnosť ich prípadnej 
likvidácie na ČOV. Z nameraných výsledkov vyplynulo, že oba typy 
kvapalného odpadu boli rozložiteľné v anoxických podmienkach už 
v nultý deň (bez adaptácie biomasy). Nevýhodou odpadu č. 2 bol 
však vysoký obsah ťažkých kovov a zafarbovanie aktivovaného kalu 
a odpadovej vody a preto bol z ďalšieho testovania vylúčený. Počas 
dávkovania odpadu č. 1 nebola nameraná významná toxicita ani 
adaptácia biomasy aktivovaného kalu. Denitrifikácia prebiehala 
úplne až na plynný dusík bez tvorby medziproduktu. Pre využitie 
odpadu ako denitrifikačného substrátu je potrebné pre konkrétnu 
ČOV urobiť aj prepočet vplyvu ťažkých kovov z odpadu na koncen-
tráciu kovov akumulovaných v kale z ČOV. Príspevok je návodom, 
ako komplexne posúdiť vplyv externého organického substrátu 
nielen na samotnú denitrifikáciu, ale aj na celú ČOV.

Kľúčové slová
adaptácia biomasy na odpadové vody – denitrifikácia – externý de-
nitrifikačný substrát – respirometrické merania – ťažké kovy v kale

Úvod
Denitrifikácia (odstraňovanie dusičnanov NO3

−, resp. dusitanov 
NO2

−; nazývaná aj anoxická oxidácia, nitrátová respirácia) je proces 
mikrobiologickej redukcie NO3

− a NO2
− až na plynný dusík. Prebieha 

v anoxickej oblasti, v ktorej sa hodnoty redox potenciálu pohybujú 
v rozmedzí ca od − 50 mV do 50 mV pre kalomelovú elektródu, resp. 
od ca 150 mV do 250 mV pre štandardnú vodíkovú elektródu [1]. 
Najčastejšie sa pri čistení odpadových vôd uplatňuje organotrofná 
denitrifikácia, kde zdrojom elektrónov pre redukciu dusíka sú orga-
nické zlúčeniny podľa rovnice [2]:

5CxHyOz + (4x+y-2z) NO3
- = 5xCO2 + (2y-2x+z) H2O + (4x+y-2z) 

OH- + (2x+0,5y–z) N2 (1)

Tá má pri biologickom odstraňovaní dusíka z odpadových vôd ne-
zastupiteľné miesto, lebo na rozdiel od nitrifikácie, kedy nastáva iba 
zmena formy výskytu dusíka, pri denitrifikácii prebieha reálny proces 
odstraňovania dusíka z vôd. Denitrifikácia prebieha aj v neprítomnosti 
exogénneho organického uhlíka Corg, ale potom je jej rýchlosť výrazne 
nižšia (takýto proces sa nazýva endogénny, pričom baktérie ako zdroj 
elektrónov využívajú svoje vnútorné organické zlúčeniny, ako sú pro-
dukty rozkladu, vnútrobunkové zlúčeniny a pod.). Problém mnohých 
ČOV spočíva v nedostatočnej denitrifikačnej rýchlosti, ktorá najčas-
tejšie súvisí s deficitom ľahko rozložiteľného organického substrátu. 
V prípade, že sa v odpadovej vode nenachádza dostatok Corg na odstrá-
nenie požadovaného množstva NO3

−, resp. zdržná doba v anoxickej 
nádrži (vzhľadom k nízkej denitrifikačnej rýchlosti) je príliš krátka, 
jedným z riešení je dávkovanie vhodného externého organického 
substrátu do denitrifikačnej nádrže [2]. Tento problém nie je na sloven-
ských ČOV výnimočný. Prispeli sme k tomu najmä výstavbou dlhých 
stokových sietí, v ktorých dochádza k anaeróbnemu rozkladu časti 
organických zlúčenín, pričom dusík v odpadovej vode ostáva. Takisto 
sa čoraz častejšie potvrdzuje zvýšený vnos dusíka do odpadových vôd 
najmä ako dôsledok zloženia stravy a zmeny stravovacích návykov 
(kým napr. v STN 75 6401 [3] sa uvádza produkcia dusíka na úrovni 
11 g·ob-1·d-1, v [1] je uvedené už 12 g·ob-1·d-1 a vo viacerých literárnych 

zdrojoch sa stretneme s produkciou až na úrovni 14 g·ob-1·d-1 napr. 
v [4]). Rizikom môžu byť aj priesaky spodných vôd do stokovej siete, 
aj keď o tomto probléme sa nezvykne písať. V spodných vodách SR 
sú bežne jednotky až desiatky mg/l NO3

− a ak podiel balastných vôd 
je v desiatkach % z prietoku odpadových vôd, potom je tento zdroj 
dusíka určite zaujímavý.

Výber externého organického substrátu pre denitrifikáciu ovplyv-
ňujú viaceré faktory: účinnosť, s akou sú baktérie schopné ho vyu-
žívať (ľahká rozložiteľnosť); možná toxicita medziproduktov alebo 
samotného substrátu; stabilita zloženia s čo najlepšou homogenitou; 
čo najvyššia koncentrácia CHSKCr a špecifická CHSKCr vyjadrená 
v mg CHSKCr·mg-1 substrátu; čo najnižší podiel dusíka v substráte; 
čo najvyšší podiel zlúčenín v substráte vstupujúcich do disimilačnej 
(denitrifikačnej) reakcie a nízky podiel vstupujúci do asimilačnej 
reakcie spojenej s rastom novej biomasy (asimilácia je z pohľadu 
spotreby substrátu na denitrifikáciu jeho „stratou“); čo najnižší podiel 
vysokomolekulárnych a nerozpustených zlúčenín (ktoré sa musia 
najskôr hydrolyzovať, aby sa mohli zúčastniť denitrifikácie, pričom 
vzniká riziko, že z denitrifikačnej časti nádrže pretečú do nitrifikač-
ného objemu a tu sa zoxidujú s kyslíkom) [5, 6, 7, 8]. V neposlednom 
rade na výber organického substrátu vplýva aj jeho cena a možnosti 
uskladnenia (či bude potrebné substrát chrániť pred explóziou, 
zamŕzaním atď.) [9, 10]. 

Možnými externými zdrojmi Corg sú napr. alkoholy, najmä metanol 
(cenovo výhodný, aj keď vyžaduje určitú adaptáciu biomasy a zvý-
šené nároky na bezpečnosť prevádzky; je jedovatý a výbušný) alebo 
etanol (nevyžaduje takú adaptáciu biomasy, ale je drahší). Menej 
problémovú adaptáciu vyžadujú aj organické kyseliny (napr. kyselina 
octová), pretože ich biomasa na ČOV pozná, vznikajú acidogenézou 
a acetogenézou v stokovej sieti, ale takisto sú drahšie. Ďalšou mož-
nosťou sú aj sacharidy (glukóza, sacharóza, škrob atď.). Zaujímavým 
doplnením ponuky substrátov sú aj koncentrované odpadové vody 
z priemyslu. Tak či tak sa musia vyčistiť, a preto dovoz na ČOV, kde 
zvýšia účinnosť denitrifikácie, prinesie dvojaký úžitok. Bežne sa uvá-
dza využiteľnosť odpadných produktov z potravinárskeho priemyslu, 
ale aj v iných priemyselných odvetviach sa takéto externé organické 
substráty produkujú, pričom tento článok je toho potvrdením. Ná-
zorné porovnanie vhodnosti jednotlivých substrátov a návod ako 
postupovať pri ich výbere je v [9, 11]. Vyhodnotenie substrátov aj 
s cenami vztiahnutými na jednotkové množstvo CHSK a platnými 
pre náš región je napr. v [9] (od 5 až po 30 CZK·kg-1 CHSKCr; napriek 
viacerým rokom od publikovania tohto príspevku je toto porovnanie 
pre uvedené substráty stále aktuálne).

Samotné špecifické denitrifikačné rýchlosti uvádzané v mgN·g-1·h-1 
sa značne líšia od desatín až do 20 mgN·g-1·h-1, výnimočne aj viac [5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13], pričom pre aktivované kaly adaptované na 
splaškovú odpadovú vodu sa ako substrát s najvyššími denitrifikač-
nými rýchlosťami uvádza najmä octan. Hodnoty týchto rýchlostí je 
ale potrebné čítať opatrne – závisia od zloženia biomasy v testoch, od 
jej adaptácie, od veku kalu (s vyšším vekom kalu stúpajú objemové 
rýchlosti, ale špecifické rýchlosti vztiahnuté na jednotkové množstvo 
biomasy môžu aj klesať) [14, 15]. Nezriedka je potrebné v literárnych 
zdrojoch pátrať aj po detailoch ako je teplota a pH počas testov. Vý-
znamne na denitrifikačné rýchlosti vplývajú aj podmienky testov. 
Ak sa denitrifikačné rýchlosti merajú v jednorazových kinetických 
testoch, čo sa aj najčastejšie robí, potom sú podmienky v teste iné 
ako v samotnej aktivačnej nádrži. Najmä v prvých minútach, resp. 
hodinách testu sú koncentrácie substrátu výrazne vyššie ako v ak-
tivácii (v teste je koncentračný gradient substrátu, t. j. na začiatku 
testu sú vysoké koncentrácie substrátu a tie len postupne klesajú; 
v aktivačných nádržiach je podľa princípu zmiešavacích reaktorov 
koncentrácia nízka, podobná odtokovej koncentrácii). Vzhľadom na 
tzv. monodovskú kinetiku sa rýchlosť odstraňovania substrátu s kle-
sajúcou koncentráciou substrátu znižuje [14, 15]. Pri posudzovaní 
denitrifikačných rýchlostí je potrebné zvážiť aj to, či je organický 
substrát jedno alebo viaczložkový. Podľa [15] a [16] sa denitrifikačné 
rýchlosti dosahované v jednorazových kinetických testoch rozdeľujú 
na 3 časti: v prvej fáze testov je rýchlosť najvyššia, lebo do denitrifiká-
cie vstupuje ľahko rozložiteľný organický substrát; v druhej fáze testu 
je rýchlosť pomalšia, pretože sa denitrifikuje s vysokomolekulárnymi 
a nerozpustenými organickými zlúčeninami vyžadujúcimi hydrolýzu; 
v tretej fáze je rýchlosť najpomalšia, lebo prebieha už len endogénna 
denitrifikácia.

Denitrifikačné rýchlosti vypočítané podľa odporúčaní z technických 
noriem [2, 3, 17] pre štandardnú mestskú odpadovú vodu s pomerom 
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BSK5 : Ncelk = 4–5 vychádzajú na úrovni 1–2 mgN·g-1·h-1. Priemerná 
rýchlosť nameraná počas ročnej prevádzky reálnej mestskej ČOV 
s kapacitou ca. 440 tisíc EO a s veľmi nízkym pomerom BSK5 : Ncelk 
na prítoku do aktivácie (2,7 mg·mg-1) bola na úrovni 0,9 mgN·g-1·h-1 [18]. 
Prevádzkové denitrifikačné rýchlosti uvedené v [19] sú pre teploty 10 
až 20 °C na úrovni 0,1–0,2 mgN·g-1·h-1 pre endogénnu denitrifikáciu, 
0,6–2 mgN·g-1·h-1 pre surovú odpadovú vodu a 2–9 mgN·g-1·h-1 pre 
metanol a octan. Všeobecne môžeme konštatovať, že denitrifikačné 
rýchlosti namerané s daným substrátom nad 1 mgN·g-1·h-1 sú pozitívny 
výsledok. 

Primárnym cieľom tohto príspevku je predstaviť možnosti využitia 
koncentrovaného priemyselného kvapalného odpadu zloženého z via-
cerých organických zlúčenín ako externého substrátu pre denitrifikač-
ný stupeň ČOV (napr. na mestskej ČOV s chýbajúcou denitrifikačnou 
kapacitou, kde by urýchlenie denitrifikácie mohlo pomôcť dosiahnuť 
požiadavky Rozhodnutia, resp. odstrániť alebo znížiť platenie poplat-
kov za vypúšťaný dusík [20, 21]. V týchto prípadoch však nemôže byť 
pozornosť venovaná len samotnej denitrifikácii a jej rýchlostiam. Musí 
sa posúdiť aj komplexný vplyv substrátov na celú ČOV a aj o tomto 
je predložený príspevok.

2. Metodika práce a metódy skúmania

2.1. Analytické stanovenia a použité prístroje

Na stanovenie celkových látok (CL), nerozpustených látok (NL), straty 
žíhaním (SŽ), koncentrácie aktivovaného kalu (Xc) a kalového indexu 
(KI) sa využili gravimetrické skupinové stanovenia. Na stanovenie 
chemickej spotreby kyslíka (CHSKCr), amoniakálneho dusíka (N-NH4) 
a TKN, dusitanového dusíka (N-NO2), dusičnanového dusíka (N-NO3) 
a fosforečnanového fosforu (P-PO4) boli použité spektrofotometrické 
analýzy (pomocou kyvetových testov od firmy HACH). Stanovenia 
ťažkých kovov (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn) sa robili atómovou absorpčnou 
spektrometriou. Pozn.: Všetky analýzy sa robili podľa štandardných 
postupov, ktorých návody a princípy sú uvedené v [22]. Hodnoty pH 
sa stanovili HACH HQ 40d pH-sondou a koncentrácie rozpusteného 
kyslíka HACH HQ 30d flexi kyslíkovou sondou. Na sušenie vzoriek 
a následné vyžíhanie sa využila sušiareň Venticell (MMM Medcen-
ter GmbH, Nemecko) a elektrickej mufľovej peci (Electrical Furnace 
Type CE4). Spektrofotometrické merania sa robili v prístroji HACH DR 
5000. Stanovenie ťažkých kovov sa uskutočnilo použitím prístroja 
ContrAA 700 (Analytik Jena AG, Jena, Nemecko). Na váženie boli 
použité analytické elektrické váhy ABS 220-4 (Kern & Sohn GmbH, 
Nemecko). Miešanie aktivačných reaktorov sa zabezpečilo pomocou 
magnetických miešadiel MR Hei-Standard (Heidolph GmbH & Co, 
Nemecko). 

2.2 Laboratórne modely aktivácie
Biologický aktivovaný kal sa kultivoval v troch dlhodobých semi-
kontinuálnych modeloch (označené v ďalšom texte A, B a C) s cel-

kovým objemom 1 liter umiestnených na magnetických miešadlách 
(obr. 1). Laboratórne modely sa prevádzkovali pri laboratórnej teplote 
(27–30 °C; letné mesiace) a boli inokulované aktivovaným kalom zo 
zásobného semikontinuálneho modelu, v ktorom sa kultivuje zásobná 
biomasa pre všetky laboratórne experimenty v laboratóriách pracovis-
ka. Substrát pre kultivačný reaktor, zaťaženie kultivačného reaktora 
a vek kalu boli rovnaké ako počas samotných experimentov, akurát sa 
nedávkoval testovaný koncentrovaný kvapalný odpad. 

Modely A, B a C boli v prevádzke 22 dní pri testovaní kvapalného 
odpadu č. 1. Keďže kvapalný odpad č. 2 vykazoval viaceré negatívne 
výsledky, toto testovanie bolo ukončené už po 7 dňoch. Prevzdušňova-
nie aeračnými fritami a miešanie aktivovaného kalu v modeloch A, B 
a C sa nastavilo v režime 5 hod., po prídavku substrátu nastalo mieša-
nie (t. j. denitrifikácia) a následne 17 hod. prevzdušňovanie (t. j. nitri-
fikácia a oxidácia zvyškových organických látok s O2). Objemové zaťa-
ženie vyjadrené v kg CHSKCr sa udržiavalo na úrovni 0,88 kg·m−3·d−1. 
Hydraulická doba zdržania bola na úrovni 1,8 dňa, nastavený vek kalu 
bol 15 dní. Substrát sa nárazovo dávkoval každých 24 hodín, pričom 
do aktivačného modelu A (t. j. referenčný model) sa dávkoval substrát 
pozostávajúci z glukózy, peptónu a škrobu. Do aktivačného modelu B 
sa dávkoval substrát pozostávajúci z glukózy, peptónu, škrobu a kva-
palný odpad v pomere 1 : 1 (mg CHSKCr,glukóza+peptón+škrob : mg CHSKCr,odpad) 
a do aktivačného modelu C sa dávkoval len kvapalný odpad. Celková 
koncentrácia CHSKCr vo všetkých 3 substrátoch bola 1 600 mg·l−1. 
Nutrienty N a P sa dávkovali vo forme NH4Cl a KH2PO4 tak, aby po 

Obr. 1. Laboratórne modely aktivácie (zľava: A, B, C) cca 1 hod po 
začatí aktivačného cyklu. Zmenu farby v modeloch B a C spôsobuje 
kvapalný odpad v substráte, pričom pri použití substrátu B (glukóza 
a kvapalný odpad č. 1 v pomere CHSKCr = 1 : 1) bola zmena farby 
len čiastočná a odstraňovala sa počas aktivačného cyklu

Obr. 2. Horná fotografia: laboratórne denitrifikačné testy (zľava 
testy Dd, Ed, Fd) v uzavretých kadičkách (tzv. kyslíkovkách) posta-
vených na magnetických miešadlách. Dolná fotografia: meranie 
respiračných rýchlostí v uzavretom respirometri (respirometrom 
je tzv. kyslíkovka, v hornej časti je čierny lievik a injekčná strie-
kačka na prídavok exogénneho substrátu; respirometer je uzavretý 
zhora ponorenou kyslíkovou sondou; miešanie biomasy pomocou 
magnetického miešadla)
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prídavku kalovej vody a kvapalného odpadu boli koncentrácie TKN 
(N-NH4 + Norg) na úrovni 55 mg·l−1 a P-PO4 na úrovni 12 mg·l−1. Na 
zabezpečenie prísunu mikronutrientov do aktivačných modelov sa 
pridávala kalová voda z reálnej mestskej ČOV (30 mlkalovej vody·l

−1
substrátu). 

Na udržiavanie neutrálneho prostredia sa pridával hydrogénuhličitan 
(NaHCO3). Obsluha na konci aktivačného cyklu semikontinuálneho 
modelu (odber prebytočného kalu, sedimentácia, odber vyčistenej 
vody, nadávkovanie substrátu) trvala 2 hodiny.

2.3. Stanovenie špecifickej rýchlosti endogénnej 
denitrifikácie a denitrifikácie s použitím organického 
substrátu
Denitrifikačné testy (obr. 2) sa realizovali 0., 7. a 22. deň prevádzky 
laboratórnych modelov (22 dní je 1,5 násobok veku kalu, t. j. počas 
experimentu sa zásoba kalu v modeloch zaručene vymenila). Pozn.: pri 
komplikovanejších substrátoch je kvôli pomalšej adaptácii a pomalšie 
rastúcej biomase možné odporúčať vyššie veky kalu a dlhšie trvanie 
experimentov (v tomto prípade bola 3 týždňová dĺžka experimentov 
nastavená aj podľa požiadavky producenta odpadu). Z jednotlivých 
dlhodobých modelov A, B, C sa pred testom odobrala vzorka aktivač-
nej zmesi (odobraté ako prebytočný kal), nariedila sa na koncentráciu 
kalu 1 g/l a naliala sa do kyslíkoviek Dd, Ed a Fd. Po 2-hodinovom 
prevzdušnení, aby sa odstránilo čo najviac prípadného zvyškového 
rozložiteľného organického znečistenia (snaha dosiahnuť čo najviac 
endogénnych podmienok na začiatku testov) sa aerácia nahradila 
pomalým miešaním a nadávkoval sa testovaný substrát tak, aby po-
čiatočná koncentrácia N-NO3 bola na úrovni 30 mg·l−1. Do kyslíkovky 
Dd nebol k N-NO3 pridaný organický exogénny substrát; denitrifikačný 
test Dd bol porovnávací a prebiehala v ňom len endogénna denitrifiká-
cia. Do kyslíkoviek Ed a Fd bol pridaný organický substrát, čo umožnilo 
porovnať endogénne a celkové denitrifikačné rýchlosti. Ak celkové 
rýchlosti v kyslíkovke Ed a Fd vyšli vyššie ako endogénna rýchlosť 
v Dd, organický substrát bol rozložiteľný a využiteľný na urýchle-
nie denitrifikácie. Do kyslíkovky Ed bola pridaná glukóza v pomere 
CHSKCr : N-NO3 = 15 mg·mg−1 (CHSKCr = 450 mg·l−1). Do kyslíkovky 
Fd bol pridaný samotný testovaný kvapalný odpad, takisto v pomere 
CHSKCr : N-NO3 = 15 mg·mg−1. Porovnaním rýchlosti v Fd a Dd sa tak 
mohla posúdiť rozložiteľnosť substrátu počas denitrifikácie; porov-
naním rýchlostí v Fd a Ed sa posudzovala denitrifikácia s kvapalným 
odpadom a štandardnou biologicky rozložiteľnou zlúčeninou. Zároveň 
sa k organickým substrátom pridali do testu Ed a Fd aj nutrienty N a P, 
aby nedochádzalo k limitácii rýchlosti denitrifikácie ich absenciou. 
Počas testov sa sledovali aj prípadné zmeny pH a ich hodnota sa prie-
bežne vyrovnávala do neutrálnej oblasti 6,8–7,3 prídavkom zriedenej 
kyseliny alebo zásady. Počas denitrifikácie v uzavretom reaktore môže 
totiž pH stúpať, ale aj mierne klesať [1, 23]. Počas testov sa sledoval 
okrem poklesu N-NO3 aj pokles CHSKCr a prípadný vznik N-NO2 
ako medziproduktu neúplnej denitrifikácie. Testy trvali 24 hodín 
a vzorky na analýzy sa na začiatku testov odoberali v 3 hod. inter-
valoch; po 9 hodinách (t. j. po 4 odberoch vrátene odberu v čase 0) 
sa ďalšia vzorka odobrala až nasledujúci deň (význam tejto vzorky 
bol len kontrolný). Rýchlosti denitrifikácie a spotreby substrátu sa 
vyhodnotili z poklesu koncentrácie N-NO3 a CHSKCr. Prvých 9 hodín 
testu nedochádzalo k limitácii rýchlosti denitrifikácie nedostatkom 
organického substrátu a poklesy koncentrácií boli lineárne. Špecifické 
rýchlosti denitrifikácie v mgN·g-1·h-1 sa tak mohli vypočítať zo smernice 
poklesu koncentrácií delených časom a koncentráciou kalu. Podstata 
takýchto jednorazových denitrifikačných testov s ďalšími detailmi je 
podrobnejšie uvedená v [24].

2.4. Respirometrické merania
Meranie oxickej aktivity biomasy z jednotlivých modelov A, B a C 
a ich zmien počas celej doby trvania experimentu sa uskutočnilo 
aj respirometricky, t. j. meraním rýchlostí spotreby kyslíka [24, 25] 
a porovnávaním endogénnej (rX,ox,en), celkovej (rX,ox,t) a substrátovej 
respiračnej rýchlosti (rX,ox) v uzavretých respirometroch s objemom 
300 ml (obr. 2). Testy anoxickej aktivity biomasy z predošlej kapitoly 
sa tak doplnili aj o informácie o oxickej aktivite. Respirometrické 
merania sa uskutočnili v nultý a 22. deň. Keďže kvapalný odpad č. 2 
bol z dlhodobého testovania po 1. týždni vynechaný, respirometricky 
sa vyhodnocovali len zmeny oxickej aktivity s kvapalným odpadom 
č. 1. V nultý deň sa urobilo len jedno respirometrické meranie s akti-
vovaným kalom odobratým z kultivačného reaktora pred spustením 
modelov A, B, C. V tomto prípade sa test robil len s exogénnym 
substrátom glukózou, aby sa získala informácia o referenčnej aktivite 

kalu pred začatím dávkovania kvapalného odpadu. V 22. deň sa už 
robili 3 respirometrické merania s aktivovanými kalmi z modelov A, 
B, C, aby sa posúdili zmeny v oxickej aktivite vo všetkých 3 modeloch 
a najmä v modeloch B a C, kde bola biomasa dlhodobo vystavená 
vplyvu kvapalného odpadu.

Pred samotnými testami sa odobrala biomasa z reaktorov vo for-
me prebytočného kalu na konci aktivačného cyklu (v nultý deň zo 
zásobného kultivačného reaktora, v 22. deň z dlhodobých modelov 
A, B, C). Po 2-hodinovom prevzdušnení, aby sa odstránilo čo najviac 
prípadného zvyškového rozložiteľného organického znečistenia (po-
dobne ako v denitrifikačných testoch v predošlej kap. bolo snahou 
dostať sa čo najviac do endogénnych podmienok pred samotnou res-
pirometriou), sa biomasa nariedila na 1 g·l−1. Na potlačenie spotreby 
kyslíka nitrifikáciou sa pridala alyltiomočovina (5 mg·l−1). Prvých 
5 minút sa merala rX,ox,en a následne sa pre merania rX,ox,t do respi-
rometra pridali nástrekom nasledovné exogénne substráty: v nultý 
deň sa pridala ku kalu glukóza; v 22. deň sa pre biomasu z modelu 
A použila glukóza; pre biomasu z modelu B sa použila glukóza a kva-
palný odpad č. 1 v pomere CHSKCr = 1 : 1 a pre biomasu z modelu 
C sa použil samotný kvapalný odpad č. 1. Všetky 3 substráty boli 
pridané tak, aby v respirometri bola po nadávkovaní koncentrácia 
CHSKCr = 17 mg·l−1. Vyhodnotením respirometrických meraní boli 
vytvorené respirogramy, z ktorých sa podľa [24] vypočítali rýchlosti 
rX,ox,en, rX,ox,t, rX,ox v mgO2·g

-1·h-1
 a z hodnôt spotreby kyslíka (SK) a ko-

eficientu produkcie biomasy (Y) sa vypočítala aj rýchlosť spotreby 
substrátu rx v mgCHSK·g-1·h-1

 . Dlhodobý účinok kvapalného odpadu 
č. 1 na biomasu sa vyhodnocoval jednak z porovnania rýchlostí rX,ox 
a rX v nultý až 22. deň, jednak z porovnania rýchlostí rX,ox a rX name-
raných v daný testovací deň so štandardným biologicky rozložiteľným 
substrátom glukózou a kvapalným odpadom č. 1.

3. Výsledky práce a diskusia

3.1. Charakteristika vzoriek kvapalného odpadu 

Predmetom laboratórneho prieskumu boli dve vzorky kvapalného 
priemyselného odpadu. Obe vzorky boli čiastočne zakalené, mali sivé 
zafarbenie a v koncentrovanej forme vykazovali slabý zápach. Odpad 
č. 2 bol výraznejšie zafarbený a zafarbený zostával aj aktivovaný kal 
a odtok z aktivácie. Vybrané fyzikálno-chemické parametre testova-
ných odpadov uvádza tab. 1. Zároveň sa stanovili aj ťažké kovy (tab. 2) 
v oboch odpadoch, pričom sme sa zamerali na kovy zahrnuté v Záko-
ne o aplikácii čistiarenského kalu do pôdy [26], keďže je oprávnený 
predpoklad, že kovy prítomné v odpadoch sa budú sorbovať do kalov 
na ČOV a môžu tak ohrozovať nakladanie s týmito kalmi. V tab. 2 sú 
uvedené ešte aj reálne koncentrácie kovov v kaloch zo slovenských 
ČOV. Tieto koncentrácie budú využité vo výpočtoch v kap. 3.4. na 
posúdenie množstva odpadov dovážaných ako externý denitrifikačný 
substrát na ČOV. Z obidvoch tabuliek je zrejmé, že odpad č. 2 dosaho-
val okrem problémovej farby aj ďalšie horšie kvalitatívne parametre 
(viac dusíka a výrazne vyššie koncentrácie viacerých ťažkých kovov, 
najmä Cr, Cu, Ni a Zn).

3.2. Vyhodnotenie denitrifikačných testov a adaptácie 
biomasy na prídavok kvapalných odpadov
Výsledky denitrifikačných testov sú v tab. 3. Testy z 0. dňa sú testy 
okamžitej reakcie neadaptovanej biomasy (t. j. biomasy, ktorá bola 
predtým živená substrátom glukóza, peptón, škrob a ktorá nebola 
v kontakte s kvapalnými odpadmi č. 1 ani č. 2). Následne sa tieto 
testy opakovali v 7. až 22. deň, aby sa zistilo, ako sa mení charakter 
a parametre biomasy po dlhodobom vystavení kvapalným odpadom.

Parameter (jednotka) Odpad č. 1 Odpad č. 2 

pH (–) 6,2 6,6 

CL (105 °C) (g·l−1) 41,5 86,6

NL (105 °C) (g·l−1) 2,1 69,7

SŽ (550 °C) (%) 68 61

CHSKCr (g·l−1) 40,3 100,25

N-NH4 (mg·l−1) 16 251

N-NO3 (mg·l−1) 11 51

P-PO4 (mg·l−1) 21 103

Tab. 1. Analyzované fyzikálno-chemické parametre jednotlivých 
vzoriek
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Z nameraných hodnôt pre kvapalné odpady 
č. 1 a 2 vyplýva nasledovné:

Substrát kvapalný odpad č. 1 − nultý deň: 
z porovnania hodnôt rx,D,endo (0,27 mgN·g−1·h−1) 
a rx,D,total s dávkou kvapalného odpadu č. 1 
ako denitrifikačného organického substrátu 
(1,6 mgN·g−1·h−1) vyplýva, že dochádzalo 
k okamžitému biologickému rozkladu orga-
nických zlúčenín v kvapalnom odpade č. 1 
a biomasa nepotrebovala dlhodobú adaptáciu.

Substrát kvapalný odpad č. 1 – 7. a 22. 
deň: následné denitrifikačné testy (rýchlosti 
rX,D,endo 0,17 a 0,25 mgN·g−1·h−1 vs. rx,D,total 1,9 
a 1,6 mgN·g−1·h−1) ukázali, že kvapalný odpad 
č. 1 zostáva rozložiteľným pre účely denitri-
fikácie aj po dlhodobej expozícii. Kvapalný 
odpad č. 1 biomasu nedeaktivoval.

Substrát kvapalný odpad č. 1, ďalšie tech-
nologické informácie: ani v jednom z testov 
počas denitrifikácie nevznikal medziprodukt 
N-NO2 a jeho nedisociovaná a toxická forma HNO2, čo v prípade refe-
renčného testu denitrifikácie s glukózou v jednom z 3 testov nastalo 
(čo ale na výsledky testovania rozložiteľnosti kvapalného odpadu č. 1 
nemalo významný vplyv). Pomery CHSKCr : N-NO3 na úrovni 9–12 sú 
relatívne vysoké (podľa stechiometrie bežných denitrifikácií zahrňu-
júcich disimiláciu aj asimiláciu vychádzajú tieto pomery na úrovni 
5–7 [1, 2]. Vyššia hodnota môže byť pravdepodobne dôsledok odparu 
časti organických látok počas niekoľkohodinových testov.

Substrát kvapalný odpad č. 2 − nultý deň: z hodnôt rx,D,endo a rx,D,total 
(0,3 a 0,6 mgN·g−1·h−1) vyplýva, že aj tento substrát obsahuje zlúčeniny 
okamžite biologicky rozložiteľné bez potreby dlhodobej adaptácie 
biomasy. 

Substrát kvapalný odpad č. 2 – 7. deň: následný test (7. deň; rých-
losti rx,D,endo a rx,D,total 0,28 vs. 0,9 mg·g−1·h−1) potvrdil, že kvapalný od-
pad č. 2 zostal rozložiteľným pre účely denitrifikácie aj po týždennej 
expozícii a biomasu počas 7 dní nedeaktivoval. Pre pomery CHSK : 
N-NO3 na úrovni 8 a 10 platí rovnaké ako v prípade kvapalného od-
padu č. 1. Na rozdiel od kvapalného odpadu č. 1 bola zaznamenaná 
aj malá produkcia medziproduktu N-NO2. 

Substrát kvapalný odpad č. 2, ďalšie technologické informácie (v tom-
to prípade negatívne): napriek potvrdeniu exogénnej denitrifikácie 
v nultý a 7. deň sa v ďalšom testovaní nepokračovalo, pretože prídavok 
kvapalného odpadu č. 2 výrazne zafarboval aktivovaný kal aj odtok 
z reaktorov. Navyše začalo dochádzať aj k rozkladu vločiek kalu a bol 
cítiť aj zápach – to všetko spolu s rádovo vyššími koncentráciami ťaž-
kých kovov (tab. 2; najmä Zn) viedlo k záveru, že pri tomto substráte 
sa nebude uvažovať s vývozom na ČOV. Producent kvapalného odpadu 
č. 2 bol s týmto konštatovaním uzmierený. 

Dlhodobý vplyv kvapalných odpadov na aktivovaný kal a adaptáciu 
biomasy sa vyhodnocoval aj z kvality odtoku z modelov A, B, C v uka-
zovateľoch N-NH4 a CHSK, čím sa sledoval jednak vplyv na nitrifikáciu, 
jednak koncentrácia zvyškových a biologicky nerozložiteľných organic-
kých látok z kvapalného odpadu (tab. 4). Zároveň sa vyhodnocovala aj 
SŽ kalu ako podiel organických látok v aktivovanom kale a kalový index 
(tiež v tab. 4). Tieto ukazovatele sa vyhodnocovali už len pre prípad 
modelov s prídavkom kvapalného odpadu č. 1 (testovanie s kvapalným 
odpadom č. 2 bolo príliš krátke na hodnoverné závery). 

Z komplexného pohľadu na ČOV sú aj tieto parametre dôležité, 
keďže rozhodujú o prípadnom zhoršení kvality odtoku z ČOV, kam 
by sa kvapalný odpad ako externý denitrifikačný substrát zvážal a kde 
by mohol ohroziť dosahovanie hodnôt podľa Rozhodnutia a platenie 
poplatkov za vyčistenú vodu [20, 21]. Nitrifikácia prebiehala účinne 
počas celého experimentu, čo potvrdzujú koncentrácie N-NH4 v od-
tokoch vo všetkých 3 modeloch (rozdiely 1,9 až 3,7 mg·l−1 je možné 
zanedbať; tieto koncentrácie sú v poriadku pre bežné ČOV). Dôle-

žitým parametrom z pohľadu poplatkov [21] je zostatková CHSKCr. 
Pokiaľ kvapalný odpad obsahuje niektoré organické zlúčeniny ako 
biologicky nerozložiteľné, je potrebné kvantifikovať prípadné zvýšenie 
koncentrácie CHSK na odtoku z ČOV. V modeloch B a C s dávkovaným 
kvapalným odpadom č. 1 k tomu aj došlo. Nárast z priemernej kon-
centrácie 59 mg·l−1 na 129 a 145 mg·l−1 je na prvý pohľad významný, 
ale je potrebné si uvedomiť, že koncentrácie CHSKCr kvapalného 
odpadu č. 1 v substráte boli veľmi vysoké (800 mg·l−1 pre model B 
a 1 600 mg·l−1 pre model C). Nastavené boli takto vysoko úmyselne, 
pretože snahou bolo ich otestovanie za čo najhorších podmienok pre 
biomasu. Dôležitou informáciou je, s akým navýšením CHSKCr v od-
toku je možné počítať pri nižších koncentráciách kvapalného odpadu 
č. 1 v substráte. Ak zbilancujeme priemerné hodnoty (čo sa v tomto 
prípade dá), vplyv vychádza nasledovne:
– v modeli B vychádza na každých 100 mg/l CHSKCr kvapalného od-

padu č. 1 pridaného do surovej odpadovej vody navýšenie odtoku 
o 8,8 mg·l−1 CHSKCr (vypočítané ako (129 – 58)/8) 

– v modeli C vychádza na každých 100 mg·l−1 CHSKCr kvapalného 
odpadu č. 1 pridaného do surovej odpadovej vody navýšenie od-

Ukazovateľ 
Kvapalný odpad 

č. 1
(mg·l−1)

Kvapalný odpad 
č. 2

(mg·l−1)

Medzné 
koncentrácie kovov 

v kale
(mg·kg−1  

sušiny kalu)

Reálne 
koncentrácie kovov 

v kale 
(mg·kg−1  

sušiny kalu)
Cd ≤ 0,1 ≤ 0,1 10 0,8

Cr 0,4 5 1 000 41

Cu 0,2 10,7 1 000 168

Ni 1,8 47,8 300 25

Pb ≤ 0,1 0,4 750 38

Zn 38,1 1 103 2 500 979

Pozn.: Ďalšie kovy evidované v [26] (As, Hg) sa nestanovovali; ich výskyt je v kvapalných odpadoch podľa 
priemyselného producenta možné zanedbať.

Tab. 2. Koncentrácie ťažkých kovov v jednotlivých kvapalných odpadoch, medzné koncen-
trácie kovov v čistiarenskom kale aplikovanom na pôdu (podľa [26]) a reálne koncentrácie 
kovov v čistiarenských kaloch (priemerné hodnoty platné pre slovenské ČOV s kapacitou do 
25 tisíc obyvateľov podľa [27])

rx,D,endo 
(test Dd)

rx,D,total 
(test Ed s glukózou)

rx,D,total 
(test Fd s odpadom)

mgN·g−1·h−1 mgN·g−1·h−1 mgN·g−1·h−1 CHSK : N-NO3
mg · mg-1

0. deň 0. deň 0. deň, odpad č. 1

0,27 4,7 1,6 12

7. deň 7. deň 7. deň, odpad č. 1

0,17* 3,1* 1,9 9

22. deň 22. deň 22. deň, odpad č. 1

0,25 3,3 1,6 9

0. deň 0. deň 0. deň, odpad č. 2

0,3 3,2 0,6* 10

7. deň 7. deň 7. deň, odpad č. 2

0,28 2,1 0,9* 8

Pozn.: V denitrifikačných testoch označených s * vznikal čiastočne aj medzi-
produkt N-NO2, t. j. nie všetok N-NO3 sa hneď redukoval až na N2. V priebehu 
24 hodín ale bol N-NO2 takisto odstránený

Tab. 3. Rýchlosti endogénnej denitrifikácie rX,D,endo (test Dd), celkovej 
denitrifikácie rX,D,total s využitím glukózy (test Ed), celkovej denitri-
fikácie rX,D,total s využitím kvapalných odpadov č. 1 a č. 2 (test Fd) 
a pomeru spotreby mg CHSKCr kvapalného odpadu na 1 mg denit-
rifikovaného N-NO3

N-NH4 (mg/l) CHSKCr (mg/l) SŽ (%) KI (ml/g)

A B C A B C A B C A B C

1,9 3,5 3,7 58 129 145 79 75 79 52 48 51

0,2−6 0,4−6 1,6−5,3 49−97 87−169 61−167 81−82 71−86 77−82 45−60 43−49 45−64

Tab. 4. Priemerné odtokové koncentrácie a ich rozsah pre referenčný model A, model B s dávkovaním glukózy a kvapalného odpadu č. 1 
a model C s dávkovaním samotného kvapalného odpadu č. 1 
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toku o 5,4 mg·l−1 CHSKCr (vypočítané ako 
(145 – 58)/16). 
Vplyv kvapalných odpadov na biomasu sme 

zároveň sledovali aj pomocou parametrov SŽ 
(strata žíhaním – organický podiel biomasy) 
a KI. Pre kvapalný odpad č. 1 sú uvedené 
rozdiely nepodstatné a z tohto pohľadu nie je 
vplyv kvapalného odpadu negatívny. Zároveň 
nedochádzalo k výraznému vyplavovaniu NL, 
biomasa si udržala tvorbu kompaktných vlo-
čiek. Toto konštatovanie už neplatilo pre kva-
palný odpad č. 2. Po začatí jeho dávkovania 
sa začali vločky rozpadať, unikať do odtoku, 
znižovala sa SŽ z dôvodu akumulácie zraze-
nín kovov v kale a aj preto sa testovanie tohoto externého substrátu 
po 7 dňoch zastavilo.

3.3. Vyhodnotenie respirometrických meraní
Respirometrické merania získané počas testovania kvapalného odpadu 
č. 1 sú v tab. 5. Výsledky potvrdzujú, že oxická respiračná aktivita, t. j. 
schopnosť odstraňovať referenčný substrát glukózu a kvapalný odpad 
č. 1 sa počas prevádzky modelov A, B, C menila minimálne. Hlavný 
záver je, že kvapalný odpad č. 1 v podmienkach dlhodobých testov 
nepôsobil na oxickú biomasu toxicky. Namerané rýchlosti sú porov-
nané aj s odporúčanými rýchlosťami. Tie sú síce na spodnej hranici 
typických hodnôt z odbornej literatúry [24], ale stále sú to akcepto-
vateľné hodnoty a nemajú vplyv na konštatovanie z predošlej vety.

3.4. Príklad zhodnotenia vplyvu ťažkých kovov 
obsiahnutých v odpadoch na ťažké kovy v kale
Ťažké kovy v odpadovej vode sa na ČOV v prevažnej miere adsorbujú 
do kalu, primárneho aj aktivovaného a následne zostávajú aj v stabi-
lizovanom kale odvážanom z ČOV. V prípade dovezenia a pridávania 
kvapalných odpadov do denitrifikačného reaktora je dôležité bilančne 
zhodnotiť aj to, koľko týchto odpadov sa môže doviezť, aby na kon-
krétnej ČOV nedochádzalo k prekročeniu povolených koncentračných 
limitov ťažkých kovov v kale. Legislatíva tieto koncentrácie definuje 
pre prípady, keď sa čistiarenský kal aplikuje do pôdy [26], čo je mo-
mentálne stále najčastejší spôsob nakladania s kalmi v SR (buď priamo 
na pôdu alebo cez kompostárne) [27]. Nasledujúci výpočet uvádza 
príklad, ako túto bilanciu pre konkrétne ťažké kovy a konkrétnu ČOV 
vypočítať. Vzorový príklad platí pre nikel v kvapalnom odpade č. 1, 
pre dovoz odpadu na ČOV s kapacitou 10 000 obyvateľmi, s prítokom 
150 l·ob−1·d−1, so štandardnou produkciou sušiny kalu na úrovni 
40 g·ob−1·d−1 [2] a s obsahom kovov podľa tab. 2.:

Prítok do ČOV = 10 000 ob × 150 l·ob−1·d−1 = 1 500 m3·d−1;
Množstvo kalu vyprodukovaného denne = 10 000 ob × 

40 g·ob−1·d−1 = 400 kg·d−1;
Legislatívne definovaná medzná koncentrácia Ni v čistiarenskom 

kale (tab. 2) = 300 mg·kg−1;
Prirodzené pozadie Ni v kaloch na slovenských ČOV s veľkostnou 

kapacitou do 25 tisíc obyvateľov = 25 mg·kg−1 (táto hodnota zodpo-
vedá priemernej koncentrácii Ni v slovenských čistiarenských kaloch 
podľa [27]);

Kapacita kalu adsorbovať Ni, aby sa neprekročila legislatívne defino-
vaná medzná koncentrácia = 300 mg·kg−1 – 25 mg·kg−1 = 275 mg·kg−1;

Možnosť doviezť Ni v kvapalnom odpade na ČOV = 400 kg·d−1 × 
275 mg·kg−1 = 110 000 mg·d−1 = 0,11 kg·d−1;

Koncentrácia Ni v kvapalnom odpade č. 1 (tab. 2) = 1,8 mg·l−1;
Objem vody, v ktorom sa bude nachádzať 110 000 mg·d−1 Ni = 

110 000 mg·d−1 / 1,8 mg·l−1 = 61 111 l·d−1 = 61,1 m3·d−1.
Záver vzorového výpočtu pre Ni: na ČOV s kapacitou 10 000 oby-

vateľov, t. j. s prítokom 1 500 m3·d−1, môžeme doviezť pre účely denit-
rifikácie 62,5 m3·d−1 kvapalného odpadu č. 1 s tým, že koncentrácia 
Ni v kale neprekročí medznú koncentráciu 300 mg·kg−1 sušiny kalu. 
To je úvaha so zjednodušením, že Ni sa kompletne nasorbuje na kal. 
Hodnota 61,1 m3·d−1 je 4 % z 1 500 m3·d−1. 

Podobným výpočtom vychádzajú percentá dovezeného odpadu 
vztiahnuté k prítoku na ČOV nasledovne: 
– Cd (0,1 mg/l v odpade č. 1; 0,8 mg·kg−1 priemerná koncentrácia Cd 

v sušine kalov v SR podľa [27]): 36,8 m3·d−1, t. j. 2 %;
– Cu (0,2 mg/l v odpade č. 1; 168 mg·kg−1 priemerná koncentrácia Cu 

v sušine kalov v SR): 1664 m3·d−1, t. j. 111 %; 
– Pb (0,1 mg/l v odpade č. 1; 38 mg·kg−1 priemerná koncentrácia Pb 

v sušine kalov v SR): 2835 m3·d−1, t. j. 189 %;

Respirometrické 
rýchlosti 0. deň* 22. deň**

(model A)
22. deň** 
(model B)

22. deň**  
(model C)

Typické hodnoty  
podľa [24]

rX,ox,en (mgO2·g
−1·h−1) 3 4 3 4 1−10

rX,ox (mgO2·g
−1·h−1) 20 22 22 20 10−100

rX,max (mgCSHK·g−1·h−1) 71 68 65 61 30−200

* meranie s glukózou ako exogénnym substrátom pre referenčnú biomasu použitú ako spoločné inokulum 
pre všetky 3 dlhodobé modely A, B, C; 
** exogénne substráty boli: glukóza pre kal z modelu A, glukóza + kvapalný odpad č. 1 pre kal z modelu B, 
kvapalný odpad č. 1 pre kal z modelu C

Tab. 5. Výsledky respirometrických meraní pre odpad č. 1

– Cr (0,4 mg/l v odpade č. 1; 41 mg·kg−1 priemerná koncentrácia Cr 
v sušine kalov v SR): 959 m3·d−1, t. j. 64 %;

– Zn (38 mg/l v odpade č. 1; 979 mg·kg−1 priemerná koncentrácia Zn 
v sušine kalov v SR): 15,9 m3·d−1, t. j. 1 %;
Najhoršie vychádza z pohľadu týchto bilancií Zn, ktorý obmedzu-

je percento dovezeného denného objemu kvapalného odpadu č. 1 
vztiahnuté k celkovému dennému objemu odpadovej vody len na 
1 % (15,9 m3·d−1). 

Len pre doplnenie: z podobnej bilancie pre Zn v kvapalnom od-
pade č. 2 vychádza, že na vzorovú ČOV by bolo možné doviezť len 
0,5 m3·d−1, t. j. 0,03 % z prítoku. Aj to je dôvod, prečo kvapalný odpad 
č. 2 bol vynechaný z ďalšieho testovania.

4. Záver
Z testovania dvoch kvapalných priemyselných odpadov ako možných 
externých denitrifikačných substrátov dovážaných na mestskú ČOV 
za účelom zvýšenia rýchlosti a účinnosti denitrifikácie vyplynuli 
nasledovné hlavné závery: 
– obidva kvapalné odpady boli využiteľné pre denitrifikáciu, ale dl-

hodobo sa testoval len kvapalný odpad č. 1. Kvapalný odpad č. 2 sa 
po dohode s producentom odpadu z experimentálneho overovania 
stiahol, lebo výrazne zafarboval odpadovú vodu, rozkladal vločky 
aktivovaného kalu a obsahoval príliš vysoké koncentrácie ťažkých 
kovov;

– denitrifikačné rýchlosti s kvapalným odpadom č. 1 boli v rozsahu 
1,6 až 1,9 mgN·g-1·h-1, čo síce nie sú najvyššie hodnoty v porovnaní 
s literárnymi odkazmi, ale k urýchleniu denitrifikácie dochádza 
a zároveň sa kvapalný odpad zmysluplne odstraňuje;

– negatívny vplyv dlhodobého dávkovania kvapalného odpadu č. 1 
na aktivovaný kal sa nepotvrdil. Došlo len k čiastočnému zvýšeniu 
CHSKCr v odtoku z aktivácie, ale tento problém sa dá regulovať dove-
zeným množstvom. Prídavok kvapalného odpadu č. 1 o koncentrácii 
100 mg·l−1 CHSKCr spôsobí zvýšenie CHSKCr v odtoku z ČOV o 5 až 
9 mg·l−1;

– vplyv dovozu kvapalného odpadu ako externého denitrifikačného 
substrátu na ČOV je potrebné posúdiť komplexne, vrátane takých 
detailov ako je vplyv ťažkých kovov z externého substrátu na kvalitu 
kalu. V článku je uvedený návod, ako túto bilanciu vypočítať.
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Use of liquid waste with a high COD concentration for the 
denitrification stage of the WWTP (Kozarova, B.; Zakhar, R.; 
Imreova, Z.; Karlovska, I.; Drtil, M.)

Abstract
The paper is focused on the study of using concentrated industrial 
liquid waste with a high COD concentration as an external organic 
substrate for denitrification at WWTP. The aim of the laboratory 
survey was to determine the composition of two different samples 
of liquid waste. The next goal was to monitor their impact on the 
biological stage of WWTP and to evaluate the possibility of their 
disposal at WWTP as denitrification substrates. Both types of liq-
uid waste were degradable in oxic and anoxic conditions without 
biomass adaptation. The disadvantage of liquid waste no. 2 was 
a high content of heavy metals and coloration of activated sludge 
and treated wastewater and so it was excluded from further testing. 
During the dosing of liquid waste no. 1 to the activated sludge, no 
significant toxicity or adaptation was measured and denitrification 
took place in the long term. Denitrification was performed into ni-
trogen gas without production of intermediate products. For the use 
of liquid waste no. 1 as a denitrification substrate, it is necessary for 
a specific WWTP to recalculate the effect of heavy metals from the 
liquid waste on the concentration of metals in the sludge produced 
at WWTP. The paper is a guide on how to comprehensively assess 
the impact of an external organic substrate not only on the denitri-
fication, but on the whole WWTP.

Keywords
biomass adaptation to wastewater – denitrification – external 
denitrification substrate – heavy metals in the sludge – respirometric 
measurements
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Využití změn hejnové 
hierarchie ryb pro citlivou 
indikaci bioaktivních látek 
ve vodním prostředí
Barbora Macková, Kirill Lonhus, Renata Rychtáriková

Abstrakt
Tato práce vychází z poznatků z oblasti behaviorální ekologie 
ryb, zejména se soustředí na sociální chování hejna. Zabývá se 
možností využití nové, velice jemné metody analýzy chování hejna 
parmičky čtyřpruhé (Puntigrus tetrazona) pro rozšíření popisu 
antropogenních polutantů a jejich vlivu na prostředí. Pro účely 
studie jsou popsány některé projevy chování pokusného organismu. 
Vybrané projevy chování kontrolní skupiny ryb jsou následně po-
rovnány s průběhem chování, který byl zaznamenán po intoxikaci 
1,5 a 2,5 obj. ‰ koncentrací ethanolu. Intoxikované ryby plavou 
rychleji než ryby neomámené. Při nižší koncentraci ethanolu je 
hejno obecně soudržnější, zatímco při vyšší koncentraci má tendenci 
se rozpadat. 

Klíčová slova
analýza chování – automatické sledování – parmička čtyřpruhá (Pun-
tigrus tetrazona) – detekce bioaktivních látek – pitná voda

1. Úvod
Hydrosféra slouží obecně nejen jako dobývací prostor pro získávání 
vodních zdrojů, ale také jako zpětný odběratel odpadních produktů 
organismů včetně člověka. Chemismus vody je odrazem prostředí, se 
kterým přichází organismy do kontaktu. Vedle přirozeně přítomných 
substancí se ve vodním prostředí nachází i nezanedbatelné množství 
látek či jejich sloučenin, vzniklých nebo přidaných do oběhu antropo-
genní činností, které se do systému povrchových a podzemních vod 
dostávají v odpadních vodách, splachem ze zemského povrchu, z at-
mosféry, či během samotné úpravy a dezinfekce vody. Systém využití 
vod je tak závislý na omezeních daných dostupnou technologií čištění 
odpadních vod a kapacitou prostředí poskytovat služby ekosystému, 
tj. samočištěním vody [1].

V současné době se již využívá i sledování změn chování (zejména 
úhyn) ryb (pstruha duhového, Onchorhynchus mikiss) pro monito-
ring kvality vodních zdrojů. V návaznosti na úhyn se dále analyzují 
tkáně [2] a sledují se dlouhodobé vlivy polutantů ve vodě na ryby, 
nikoliv na aktuální změny kvality vody. Systém včasného varování 
pomocí sledování pstruhů kamerou je již na mnohých úpravnách za-
veden, například na vstupu do úpravny vody z nádrže Želivka. Pstruzi 
jsou chováni v nepřiměřené hustotě, což může negativně ovlivnit 
jejich chování [3]. V této podobě dále není uvedená technologie do-
statečně citlivá (vzhledem k velké vzdálenosti kamer od akvárií), ani 
specifická a nabízí prostor pro hledání dalších alternativ [4].

Při indikaci subletální kontaminace vody je užitečné využít poznatků 
behaviorální toxikologie, jelikož změny chování nastávají často dříve 
a při nižších koncentracích polutantu, než je tomu při sledování úhynů 
a růstových malformací [5−7]. Znečišťující látky mohou mít vliv na 
sociální chování, teritorialitu a hierarchii uvnitř hejna [8], jejich účinek 
na hejnové chování je variabilní, specifická odezva může být využita 
jako ukazatel při metodách biomonitoringu. 
Výsledný efekt ale závisí nejen na koncen-
tracích biologicky aktivní látky, ale také na 
dalších stresových podmínkách [9]. 

V minulosti již byly navrženy systémy vyu-
žívající subletálních změn hejnového chování 
při detekci změny kvality vodních zdrojů. 
Jako vhodný indikační organismus byly zvole-
ny ryby původem z jihovýchodní Asie: akva-
rijní sladkovodní zebřička pruhovaná (Danio 
rerio, čeleď Cyprinidae) [10, 11], závojnatka 
čínská (Carassius auratus, čeleď Cyprinidae) 
[12,13], medaka japonská (Oryzias latipes, 
čeleď Adrianichthyidae) [12] nebo mořský 

chňapal červený v larválním stadiu (rod Lutjanus, čeleď Lutjanidae) 
[14]. Změny hejnového chování se ověřovaly v roztocích těžkých kovů 
Cu2+ [10, 11], při změně teploty [15] i pH [14] vody.

Lze však testovat jakékoliv jiné látky, jejichž výskyt v odpadních 
a pitných vodách je nepřirozený až nežádoucí a můžou být nějakým 
způsobem pro živé organismy toxické nebo pozměňují jejich vnímání 
(léky, hormony, ozón atd.).

Tato práce je prací smluvního experimentálního vývoje sledova-
cího zařízení prováděného na ústavu komplexních systémů Fakulty 
rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(ÚKS FROV JČU) ve spolupráci s firmou ENVI-PUR, s.r.o., a přináší 
další poznatky o využití rybího hejna při monitorování subletálních 
koncentrací polutantů ve vodách. Vzhledem k tomu, že můžeme před-
pokládat vliv polutantů na chování pokusných organismů, je možné 
jejich pozorováním rozšířit znalost látek na další úroveň či přispět 
k jejich lepší detekci. Jako modelový organismus byla pro své silné 
hejnové chování, nízkou náročnost na kvalitu vody a možnou změnu 
zbarvení v přítomnosti toxické látky zvolena parmička čtyřpruhá 
(Puntigrus tetrazona, čeleď Cyprinidae, původem též z jihovýchodní 
Asie, obr. 1). Samečci jsou poměrně štíhlí, s nápadnými červenými 
znaky. Samičky jsou zavalité, většinou bez výrazného zabarvení [17]. 
Parmička byla chována v podmínkách porovnatelných s těmi v nor-
malizovaném pokusu letální toxicity sladkovodních ryb.

Cílem této práce je zvážit možnosti využití rybího hejna jako citlivé-
ho senzoru pro monitoring kvality vod, popsat a částečně analyzovat 
možné důvody pozorovaných jevů, hledat možné postupy ve vývoji 
a vylepšení vyvíjené technologie. Pro standardizaci popisu chování 
hejna je v této práci navrženo několik parametrů (např. vztah k těžišti 
hejna [18], schopnost paralelního plavání [19], rychlost, vzájemná 
vzdálenost ryb a jejich osobní prostor, intenzita zbarvení, komuni-
kace mezi jedinci). Výběr parametrů vychází ze studie modelového 
organismu a jeho projevů chování na úrovni hejna jako celku, včetně 
jeho individuálních podjednotek, s využitím automatické metody 
vyhodnocování obrazu v reálném čase bez nutnosti značení na těle 
ryb. Pro účely této pilotní srovnávací studie byly ryby po dobu tr-
vání experimentu (přibližně 30 min) vystaveny působení ethanolu 
(1,5 a 2,5 obj. ‰) a následně byly hodnoceny změny ve vybraných 
parametrech oproti kontrole, tedy chování ryb v akváriu bez přida-
ných látek. Na základě chování parmičky čtyřpruhé v průběhů obou 
experimentů jsou navržena nová technická řešení a způsob dalšího 
vedení experimentů.

2. Metodika experimentu
Počet jedinců parmičky čtyřpruhé účastnících se experimentu byl 24: 
ve čtyřech domovských akváriích byly chovány pokusné skupiny šesti 
jedinců. Jednotlivá experimentální hejna byla sestavena náhodně. 
Hejna byla pro zajištění stabilního hierarchického rozvrstvení po 
dobu trvání experimentu držena odděleně. Aklimatizace probíhala 
1−3 týdny (v závislosti na termínu provádění experimentu) z důvodu 
vybudování hejnové hierarchie v jednotlivých akváriích. Podmínky 
vhodné pro chov parmičky čtyřpruhé (kvalita vody, světelný cyklus, 
teplota vody) byly udržovány během experimentu i v období, kdy 
žádné experimenty neprobíhaly (viz níže).

Domovská akvária (š×v×h = 60×35×40 cm3, otevřený systém, dez-
infikována ethanolem, vroucí vodou a NaHCO3) jsou koncipována jako 
simulace přirozeného prostředí (substrát kámen 4–8 mm) se zapojeným 
porostem vodních rostlin (obr. 2). Ryby jsou drženy v režimu s 12hod. 
fotoperiodou při 25 °C (osvětlení Sera LED 360, 20 V, 8,1 W). Každé do-
movské akvárium je vybaveno vzduchovým čerpadlem Sera Air (výkon 
110 l·h−1), ohřívačem vody s termostatem a teploměrem. Oběh vody je 
zajištěn samostatným filtrem Sera–fil bioactive (max. 130 l). Validační 

Obr. 1. Samec (vlevo) a samice (vpravo) parmičky čtyřpruhé (Puntrigrus tetrazona) [16]
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test kvality vody (2 dny odstátá, 6,5 l, pH 6,9; obsah Mg2+, NO3
– a Ca2+ je 

4,9; 5,5 a 12 mg·l−1, tvrdost 2,8 °dH) je prováděn v týdenních intervalech 
a před každým experimentem, zároveň je posouzen stav ryb. Údržba 
vybavení akvária probíhala každé 1–3 týdny dle stavu. Krmení (MIX 
Tetra) bylo podáváno jedenkrát denně v aktivní fázi ryb.

Samotné pozorování probíhalo v zařízení 5iD Viewer [20, 21] 
umístěném v osvětlovacím boxu zajišťujícím homogenní osvětlení 
experimentálního akvária (38,5×20×14 cm3, výška hladiny 14,8 cm, 
voda ředěna dle průhlednosti, dezinfekce ethanolem, otevřený systém 
bez jakéhokoliv vybavení). Zařízení 5iD Viewer (obr. 2) umožňuje 
sledovat akvárium ve 3D perspektivě využitím soustavy čtyř zrca-
del a jedné kamery. Díky nastavení zrcadel je jejich odraz snímán 
současně a následně vyhodnocen jako trojrozměrné souřadnice 
pohybu pozorovaného objektu. Akvárium bylo těsně před začátkem 
experimentu naplněno vodou z domovského akvária. Kvůli eliminaci 
stresu ze změny prostředí, v případě velkého zakalení se voda naředila 
připravenou odstátou vodou.

V pokusném akváriu byly ryby přemístěny do zařízení. Při pozoro-
vání vlivu látky na pokusnou skupinu byla dávka 1,5 a 2,5 obj. ‰ [22] 
ethanolu (96%) podávána ještě před umístěním do zrcadlové soustavy 
světelného boxu. Přestože se v odpadních vodách nachází převážně 
pouze metabolity ethanolu [23], může i čistý ethanol způsobit vo-
dohospodářům problémy [24]. Ethanol je dále legislativně snadno 
dostupný, má známé narkotické účinky na ryby, např. [22], a je pro 
ryby prakticky netoxický (96h LC50 > 10 g·L−1 [25]). Před zahájením 
pozorování byl ponechán čas na uklidnění ryb po manipulaci, a také 
na rozvoj působení přidaných látek (6 min, 30 min). Po dobu sběru 
dat bylo hejno odděleno od examinátora neprůhlednou stěnou. Doba 
trvání experimentu nepřesáhla 40 min, bez vzduchování, kvůli dodr-
žení kyslíkových poměrů.

Pro snížení počtu omylů při identifikaci jednotlivých ryb byla v po-
kusném akváriu během experimentu data sbírána 12bitovou rgb ka-
merou JAI s frekvencí snímání 0,4 Hz a vysokým rozlišením. Velikost 
ryby v digitálním obraze odpovídala přibližně 50×30 px (5 µm2·px–1). 
Kalibrace obrazu byla provedena softwarem VerCa [26]. Videozáznam 
pořízený kamerou, skládající se ze tří videí (zespod, shora a zboku) byl 
následně podroben analýze [27]. Klíčové je rozpoznání jednotlivých 
ryb v systému. Pro tyto účely jsou využity rozdíly individuální anato-
mie jedinců, snímání krajních bodů jejich siluet. Každému jedinci je 
přiřazen profil založený na jeho tělesných a barevných parametrech 
[21] a jsou zaznamenávány jeho 3D souřadnice znázorňující pohyb 
v pokusném akváriu [27]. Tyto souřadnice byly následně vyhodno-
ceny pro získání informací o způsobu chování jedinců ve vybraných 
parametrech pohybu. Pohyb jedince je možné sledovat i v případě, že 
dojde k překrytí siluetou jiného jedince.

3. Výsledky
Výše jsou popsány výsledky dvou předběžných experimentů. V prvním 
experimentu (kapitola 3.1) je ověřována možnost využití nové techno-
logie monitorovacího systému 5iD Viewer k identifikaci rybích jedinců 
parmičky čtyřpruhé v hejně, detekci pohybu hejna i jednotlivých 
ryb v pokusném akváriu. Výstupem druhého 
experimentu (kapitola 3.2) jsou vybrané para-
metry chování náhodně vybraných, nespecifi-
kovaných, jedinců parmičky čtyřpruhé v hejně, 
získané monitorovacím systémem 5iD Viewer 
po aplikaci toxikantu (ethanolu).

3.1 Specifikace rybího hejna
Podle intenzity a odstínu červeného zbarvení 
jednotlivých ryb v pokusném akváriu je mož-
né usuzovat pohlaví jedinců, jestliže vychá-

zíme ze znaků pohlavního dimorfismu parmiček (obr. 3). Intenzita 
červeného zbarvení koreluje s postavením jedince v hejnu (tab. 1).

Pohyb těžiště hejna v čase (obr. 4) se realizuje u dna uprostřed po-
kusného akvária a ustupuje k zadní stěně akvária (0–5 min). Postupně, 
jak se ryby seznamují s prostorem, se těžiště pohybu posouvá výš ve 
vodním sloupci podél zadní stěny akvária (5–10 min). Následně se 
těžiště pohybu opět přesouvá do středu akvária (15–20 min). Těžiště 
rybího hejna se v akváriu neustále přesouvá mezi protilehlými boky 
akvária. Ke konci experimentu se pohyb centra zrychluje a realizuje 
se v okrajových částech akvária (20–25 min). V této fázi je možné 
pozorovat zauzlení dráhy centra pohybu, a s ním ustálení pohybu ryb 
uvnitř akvária. Doba, kdy ryby zůstávají relativně v klidu, se prodlu-
žuje s uplynulým časem od přemístění do pokusného akvária a tento 
trend očekáváme i při delším trvání experimentu. Ryby si prostor 
arény pamatují nejméně týden po konání experimentu. Při porovnání 
grafu s analyzovaným videem je možné pozorovat pulzaci hejna jako 
celku v čase (0–25 min).

Těžiště hejna tvořeno trajektoriemi pohybu mladých samců a trajek-
torie pohybu samic se jeví jako těžišti vzdálená (tab. 1). Čím je pohyb 
v průměru realizován blíž těžišti hejna, tím je ryba nejistější. To se týká 
zejména samců, protože pohyb samic se zdá být na těžiště hejna vázán 
podstatně méně. Ze surových dat je patrné, že ke konci experimentu 
je vzdálenost všech ryb od těžiště hejna větší než na počátku. V tomto 
experimentu ještě pravděpodobně nedošlo k ustálení vzdáleností dle 
hierarchie mezi rybami. Trajektorie jedinců se v různých intervalech 
vychylují od trajektorie těžiště hejna a zase se k němu vrací zpět se 
vzrůstající pravidelností. Často vznikají situace, kdy je hejno relativně 
kompaktní a všichni jedinci se vyskytují v blízkosti hejna současně, 
zejména ke konci experimentu. Celý průběh pohybu ryb v akváriu je 
výrazně ovlivněn pohlavním dimorfismem.

Z průměrných rychlostí ryb během experimentu (tab. 1) je patrné, 
že nejrychleji se pohybují jedinci s nejistým postavením, zejména 
samec konkurující přímo dominantnímu samci. Jako dominantní se 
jeví samec 3 a samec 4, ti jsou svým pohybem svázáni s atraktivní 
samicí 5 a méně se samicí 1. Červený samec iniciuje pohyb ostat-

Obr. 2. Pohled na zařízení domovských akvárií (vlevo) a pokusné 
akvárium 5iD Viewer s rybami (vpravo)

Obr. 3. Parametry červeného zbarvení pro jednotlivé ryby. Černé 
sloupce znázorňují intenzitu zbarvení a pravděpodobnost výskytu 
červeného nosu jedince parmičky čtyřpruhé.

Pořadí Pohlaví Popis Vzdálenost od těžiště 
hejna (cm)

Průměrná rychlost 
(cm·s–1)

1 ♀ méně atraktivní 3,26 2,98

2 ♂ nedefinovaný 2,83 3,97

3 ♂ dominantní, α 3,13 2,82

4 ♂ méně dominantní, β 2,99 5,17

5 ♀ atraktivní 3,68 2,97

6 ♂ nedefinovaný 2,85 3,79

Tab. 1. Identifikace individuálních ryb z pilotní studie
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ních mimo těžiště, ačkoli se však sám od něho výrazně nevzdaluje 
a pohybuje se přitom nejnižší rychlostí. Samci 2 a 6 iniciují častěji 
pohyb méně dominantní samice. Oba níže postavení samci (2 a 6) 
se svými rychlostmi příliš neliší, pravděpodobně zaujímají podobné 
postavení v hejnu. Rychlost pohybu samic v tomto experimentu je 
konstantní.

3.2 Indikace referenční látky
Na rozdíl od hejna analyzovaného v předchozí kapitole tedy nejsou 
hejna použitá v následujícím toxikologickém experimentu unifikována 
a byla vybírána náhodně, bez času na vytvoření hierarchických struk-
tur. Na základě pilotní studie s/bez ethanolu jsou popsány některé 
projevy chování, které mohou být sledovány.

Koncentrace ethanolu ovlivňuje rozložení vzdáleností jednotlivých 
ryb od těžiště hejna během experimentu (obr. 5). Po přidání nižší 
koncentrace testovací substance ethanolu se maximální a průměrná 
vzdálenost jedinců nejprve zmenšuje, přičemž minimální vzdálenost 
se zvyšuje. Ve vyšší koncentraci je tomu naopak a hejno má tendenci 
se rozpadat.

S koncentrací ethanolu se mění i vzdálenosti mezi jednotlivými 
rybami v rámci pozorovaných skupin v čase experimentu (obr. 6). 
Ryby v kontrolní skupině udržují při plavání v pokusném akváriu 
téměř konstantní rozestupy a osobní prostor (s maximem přibližně 
35 cm). Po aplikaci referenční látky ethanolu v koncentraci 1,5 obj. 
‰ je schopnost ryb udržovat tyto vzdálenosti narušena a kolísání 
pozorovaných vzdáleností je větší (maximum přibližně 27 až 40 
cm). To se také týká minimálních i průměrných hodnot. Ryby, které 
byly vystaveny koncentraci ethanolu 2,5 obj. ‰, mezi sebou mají 
patrně větší průměrné rozestupy, udržují větší 
objem osobního prostoru. V souladu s tab. 1 
lze konstatovat, že koheze hejna je tak naru-
šena a můžeme pozorovat ztrátu hejnového 
chování. Rozptyl vzdáleností pro jednotlivé 
ryby je však stálejší, téměř tak jako je tomu 
u kontrolní skupiny. Pokud detailně sleduj-
me pouze průměrné hodnoty vzájemných 
vzdáleností mezi rybami, můžeme vidět, že 
lehké omámení ryby podněcuje k silnějšímu 
hejnovému chování a plavou v průměru blíže 
u sebe, ale zvýrazňují se rozdíly mezi jedinci. 
Při silném omámení je efekt opačný a ryby 
plavou od sebe znatelně dál.

Rozdíly mezi rychlostmi jedinců (obr. 7a) 
se zdají umocňovány s rostoucí dávkou etha-
nolu. Není jisté, do jaké míry lze výsledky 
porovnávat vzhledem k tomu, že se nejedná 
stále o též hejno, ale o náhodně vybrané 
skupiny. Omámené ryby plavou rychleji než 
jedinci v kontrolní skupině. V souladu s po-
zorováním popsaným v práci [22] se rychlost 

ryb znatelně zvětšuje s rostoucí koncentrací ethanolu. Kromě toho 
pozorujeme výraznější rozdíly mezi jedinci. Vzhledem k výsledkům 
v obr. 7b, kdy se již zdá být rozdělení rychlostí ryb v hejnu při nižší 
koncentraci saturováno, se v dalších experimentech navrhuje koncen-
traci ethanolu dále snížit pod hodnotu 1,5 obj. ‰.

Průměrné hodnoty vzdálenosti od těžiště při nulové koncentra-
ci na obr. 4 jsou mnohem vyšší (7–9 cm) než ty uvedené v tab. 1 
(2,5–3,5 cm), kde měly jedinci čas na sebe vzájemně uvyknout a bylo 
hierarchické uspořádání v hejně již ustálené. Průměrná vzájemná 
vzdálenost ryb od sebe v případě kontrolního hejna na obr. 5 je v roz-
mezí 10,5–14,5 cm, podobně je tomu v tab. 1, kde je vzdálenost mezi 
rybami 10–13,5 cm. Osobní prostor ryb, které nebyly nijak omámeny, 
je v obou experimentech podobný. Průměrná rychlost kontrolních ryb 
na obr. 6a je 1,7–2,4 cm·s–1, zatímco v tab. 1 je v rozmezí 3–5,2 cm·s–1. 
Jev zvýšení průměrné vzdálenosti ryb od těžiště a snížení rychlosti 
pohybu ryb, pokud na sebe nebyly navyklé, byl potvrzen našimi 
opakovanými, dosud nepublikovanými experimenty.

4. Diskuse
Výsledky našich prvních experimentů naznačují, že by parmička čtyř-
pruhá podobně jako jiné jihoasijské druhy kaprovitých ryb [10−13] 
mohla najít uplatnění v biomonitoringu kvality vodních zdrojů zalo-
ženém na sledování odezvy změny struktury jejího hejna. 

Pro vizuální komunikaci mezi jedinci parmičky čtyřpruhé je zapo-
jen systém postavení ploutví a změna intenzity zbarvení. Z pozice 
ryb v akváriu je možné vypozorovat jejich vnitřní vyladění. Jedinci 
parmičky čtyřpruhé po vystavení stresové situaci zároveň okamžitě 
ztrácí na intenzitě zbarvení. Sledování detailních projevů chování 
může pomoci ke zlepšení přesnosti metody.

Struktura pohlavně diverzního hejna parmiček je poměrně dyna-
mická a projevuje se neustálými šarvátkami mezi jedinci. Protože se 
v některých projevech chování samci a samice liší, je pohlaví ryb 
nutné brát v úvahu.

Vlastní pozorování pokusného organismu potvrzuje, že v nezná-
mém prostředí ryby plavou blíž u sebe a drží se u dna, prostor akvária 
zaplňují postupně. Zejména v čase krmení reagují ryby na příchod 
obsluhy houfováním při přední stěně akvária. Po dobu, kdy mají 
jedinci možnost vizuálního kontaktu s examinátorem, nesmí být mě-
ření zahrnuto do statistik, nebude-li zrovna toto chování předmětem 
výzkumu. Podle situace jsou při výzkumných plavbách pozorováni 
jedinci různého postavení v hejnu.

Vlivy nejen denní doby, ale i ročního období, počasí apod. na 
hejnové chování parmiček budou eliminovány při jejich sledování 
v kontinuálním zařízení. Tak budeme moci pozorovat okamžité změ-
ny stavu struktury hejna, a to i při jemných rozdílech v chemickém 
složení vody. Pro zlepšení kvality výsledků další série experimentů 
navrhujeme provést celou sadu vybraných měření na jednom hejně 
tak, aby nedocházelo k souběžnému působení více látek, které by se 
nedaly rozlišit, ale byla zachycena změna struktury hejna a osobité 
projevy chování v různých modelových podmínkách.

Na rozdíl například od experimentálního akvária popsaného v práci 
[10] není v našich experimentech zajištěna antireflexní úprava skel 
akvária, ryby mohou registrovat svůj odraz, což může významně ovliv-

Obr. 4. Vizualizace časové evoluce (min) pohybu těžiště hejna v pro-
storu akvária. Velikost akvária je 38,5×20×14 cm3. Výška hladiny 
(žlutě) je 14,8 cm

Obr. 5. Statistické rozložení vzdáleností (cm) jednotlivých ryb od těžiště hejně v průběhu ex-
perimentu. Hejno bylo exponováno objemové koncentraci ethanolu 0; 1,5 a 2,5 ‰. Oranžový, 
šedý, žlutý a modrý sloupec odpovídá rozsahu 1.; 2.; 3. a 4. kvartilu hodnot rychlostí pohybu 
jedince. Červený pruh označuje pozici průměrné hodnoty vzdálenosti jedince od těžiště
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nit pozorované pohybové projevy. Zejména 
u samců může dojít ke změnám trasy ryb na 
základě pozorování vlastního odrazu. Samice 
reagují na vlastní obraz jen z počátku, později, 
na rozdíl od samců, o něj jeví jen nepatrný zá-
jem. Plavání z jedné strany akvária na druhou 
může být reakcí na přemístění ryb do menší 
nádoby, či důsledkem kompenzace potrav-
ního chování. Reakce ryb na vlastní odraz je 
jedním z vysvětlení přemisťování těžiště hejna 
k zadní stěně akvária (obr. 2). Po separaci 
samců a samic do zvláštních akvárií na delší 
dobu bez možnosti vizuálního kontaktu je 
patrný rozdíl ve strategii využívání prostoru. 
Po odstranění clony přichází snaha plavat ve 
společném uskupení téměř okamžitě.

Pro 24hodinový monitoring kvality vody 
bude potřeba dlouhodobě sledovat diurnální 
rytmy parmiček. Při odpočinku míří podélná 
osa těla ryby směrem ke dnu a ryba je v klidu 
u dna nádrže. Jsou-li ryby drženy ve větších 
počtech, rozpadá se jejich struktura na men-
ší podjednotky, což potvrzuje, že navržené 
využití 6 jedinců [28] je pro experiment 
ideální, a je otázka, jestli množství v příštích 
experimentech ještě upravovat. Dobu trvání 
experimentu je nutné v následujících experi-
mentech dle možností vybavení prodlužovat.

Indikace látek založená pouze na změnách 
v hierarchii hejna může být problematická. 
Zejména při kompetici o zdroje potravy či 
u nově formovaných skupin je totiž uplatňo-
vána dominance, která je převážně pohlavně 
dimorfní. Skupiny složené pouze z expono-
vaných jedinců utvářejí stabilně rozvrstvené 
skupiny rychleji než kontrolní hejna [29].

Nevýhodou využití ryb k monitoringu kva-
lity pitné vody oproti jiným využívaným orga-
nismům jako raci [30] či perloočky [4], a tudíž 
i technologie vyvíjené na ÚKS, může být 
například nízká citlivost ryb k cyanotoxinům 
[4]. Navíc specifické reakce ryb na znečišťující 
látky dosud nejsou dobře popsány. Je tedy žá-
doucí, aby automatické sledovací metody byly 
doplněny analýzami histologických změn na 
těle pokusných organismů.

5. Závěr
První studie představené v této práci ukazují, 
že jednotliví jedinci uvnitř uměle sestaveného 
hejna parmičky čtyřpruhé se liší ve svých 
pohybových strategiích, na základě těchto 
pozorování je možné dál prohlubovat znalosti 
o hejnovém sociálním chování ryb. Výsledky 
experimentů s ethanolem jako pilotní snadno 
dostupnou testovanou látkou potvrzují schop-
nost zařízení 5iD Viewer zaznamenat reakci 
hejna na rozdílné podmínky, která je zachy-
cena jako změna ve vybraných parametrech 
pohybu a chování. Očekáváme, že hejna bu-
dou reagovat na další přidané bioaktivní látky 
změnou, a to alespoň v některém z parametrů.

Při znalosti identity jednotlivých ryb je 
možné automaticky najít řadu dalších detai-
lů hejnového chování. Na této automatické 
metodě na ÚKS stále pracujeme. Věříme, že 
díky této metodě budeme moci analyzovat 
látky ve vodě nejen kvalitativně, ale i se-
mikvantitativně (tj. roztřídit látky do tříd 
podle působení na organismus). Pro zpřes-
nění kapacity metody detekce specifických 
látek ve vodním prostředí by měl budoucí 
výzkum pokračovat ve dvou větvích, a to 
1) ve studii individuálních projevů chování 
a struktury hejna a 2) v samotném testování 

Obr. 6. Statistické rozložení vzájemných vzdáleností ryb během experimentu v pokusných 
hejnech ovlivněných ethanolem (0; 1,5 a 2,5 obj. ‰). Oranžový, šedý, žlutý a modrý sloupec 
odpovídá rozsahu 1.; 2.; 3. a 4. kvartilu hodnot vzájemných vzdáleností rybích jedinců. Červe-
ný pruh označuje pozici průměrné hodnoty vzájemných vzdáleností jednotlivých párů jedinců
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Obr. 7. Rychlosti pohybu (cm·s–1) jednotlivých ryb v hejně při koncentraci ethanolu 0; 1,5 a 2,5 obj. ‰. Vlevo: Statistické rozvrstvení pro 
jednotlivé ryby. Oranžový, šedý, žlutý a modrý sloupec odpovídá rozsahu 1.; 2.; 3. a 4. kvartilu hodnot rychlostí pohybu jedince. Červený 
pruh označuje pozici průměrné hodnoty rychlosti jedince v rychlostní distribuci. Vpravo: Celkové rozdělení rychlostí rybích hejn v čase. 
Průběh histogramu pro objemovou koncentraci 1,5 obj. ‰ (zeleně) je téměř identický s koncentrací 2,5 obj. ‰ (žlutě) 

bioaktivních látek a následném vhodném zvolení parametrů pro 
vzájemné porovnání. 

Poděkování: Práce byla podpořena projektem MŠMT ČR CENAKVA 
(LM2018099), projektem ERDF ImageHeadstart (ATCZ215) v rámci 
programu Interreg V–A Rakousko–Česká republika a projektem GAJU. 
Práce je dále podpořena firmou ENVI–PUR, s.r.o. Soběslav.
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Utilization of changes in the fish school hierarchy for sensi-
tive indication of bioactive substances in the aquatic envi-
ronment Mackova, B.; Lonhus, K.; Rychtarikova, R.)

Abstract
The study is a compilation of behavioural ecology knowledge, name-
ly focused on social behaviour of fish school. It considers possible 
opportunity of usage of a novel, highly specific analytic method for a 
broader description of anthropogenic pollutants and its influence on 
the environment. The method is based on observation of changes in 

behavioural manifestations of Puntigrus tetrazona. Chosen parame-
ters of behaviour are compared for a control school and for a school 
after intoxication with 1.5 and 2.5 vol. ‰ concentration of ethanol. 
Intoxicated fish swim faster than those non-intoxicated. At the lower 
ethanol concentration, the fish school is generally more cohesive, 
while, at the higher concentration, the school tends to disintegrate.

Key words
behaviour analysis – automated tracking – Puntigrus tetrazona – de-
tection of bioactive substances – drinking water

Quo vadis, české vodárenství?

Ladislav Tuhovčák

V druhém pokračování ankety je popsána 
situace v oblasti zásobování pitnou vodou od 
pana docenta Ladislava Tuhovčáka z Vysokého 
učení technického v Brně. Obdobné shrnutí pro 
oblast kanalizací přislíbil pan docent David 
Stránský, který však pro zdravotní indispozici 
příspěvek nestihl napsat. Dohodli jsme se, že 
jej napíše tak, aby mohl být otištěn v březno-
vém čísle. Věřím, že to situace panu autorovi 
dovolí a těším se na jeho hodnocení situace 
v oblasti odvádění odpadních vod. – VS

Když mě pan Ing. Stránský požádal, zda 
bych napsal pro Vodní hospodářství (VH) svůj 
stručný pohled na současnost a perspektivy 
vodárenského oboru u nás, nějakou chvíli 
jsem uvažoval, jak na tu nabídku reagovat. 
Musím zde konstatovat, že si se zájmem pře-
čtu úvodníky pan inženýra v každém čísle VH 
a dospěl jsem k názoru, že svými myšlenkami 
a postřehy na mě působí jako člověk, který 
i v tom dnešním globalizovaném, přetechni-
zovaném a informacemi zahlceném světě si 
ještě zachovává svůj „selský rozum“. Proto 
jsem nakonec souhlasil. 

Jde samozřejmě o subjektivní osobní pohled 
člověka, který se blíží do finále svého osobní-
ho i profesního života, i když naštěstí nevím, 
jak daleko je ještě cílová páska. Jako motto 
tohoto příspěvku si dovolím udělat variaci 
na slavný Sienkiewiczův román: Quo vadis, 
české vodárenství? Vždy, když se ptáme, kam 
jdeme, bychom si měli být také vědomi, kde 
jsme a odkud jdeme. Proto si dovolím rozdělit 
svůj příspěvek na tři části – minulost, součas-
nost a budoucnost.

Minulost
V našem krásném oboru vodárenství se pohy-
buji přes 45 let a prakticky od ukončení studia 
v roce 1976 jsem jej neopustil. Převážnou 
většinu té doby jsem působil na mateřské 
univerzitě a podílel se tak na výchově části 
našich vodárenských odborníků. Měl jsem to 
štěstí potkat takové osobnosti oboru, jakými 
byli prof. Šerek, Ing. Bouchal, Ing. Vostrčil, 
Ing. Jánský a z těch současných doc. Hlaváče, 
doc. Dolejše, mohl bych jmenovat samozřej-
mě řadu dalších. Pamatuji si dobu 70.–80. let 
minulého století, kdy veškerá vodárenská 
infrastruktura byla státní, kdy u nás působilo 

11 státních krajský podniků vodovodů a ka-
nalizací, kdy kubík pitné vody stál 0,60 Kč, 
kdy specifická spotřeba vody na obyvatele 
dosahovala hodnot přes 330 l. obyv-1. den-1 
a při návrhu nových vodárenských systémů 
nebo rozšiřování již vybudovaných se předpo-
kládalo, že tato spotřeba ještě dál poroste. Byla 
to doba, kdy se především hledělo na kvantitu 
s cílem napojit co nejvíce odběratelů a zajistit 
vodu zejména pro budovanou KBV (Komplex-
ní bytovou výstavbu), rozuměj dnešní sídliště. 
Výstavbu i provoz vodovodů financoval stát 
a na nějakou tu efektivitu i ochranu životního 
prostředí, a tedy i vodních zdrojů, se ještě 
moc nehledělo. Nebyly dnešní technologie, 
trubní materiály a armatury, měřicí, výpočetní 
a kopírovací technika, mobilní telefony. To 
byly časy!

Na konci 80. let minulého století ve Velké 
Británii vláda Margaret Thatcher realizovala 
i přes výrazný nesouhlas tamní veřejnosti 
(v uskutečněném referendu 75 % dotázaných 
bylo proti) kompletní privatizací oboru vo-
dárenství v Anglii a Walesu. Skotsko a Irsko 
odmítly aplikovat model privatizace a pone-
chaly si veřejný model vodohospodářských 
služeb. Nové soukromé společnosti vznikly 
transformací původních 10 státních regio-
nálních společností. Současně však vznikl 
pro tento privatizovaný obor nový regulační 
orgán OFWAT (Office for Water), který měl 
plnit roli ekonomického a environmentálního 
regulátora včetně garance ochrany veřejného 
zdraví. Angličané ho nazývali „watch dog“ – 
hlídací pes.

Přišel rok 1989 a následná sociálně-eko-
nomická transformace celé naší společnosti. 
V roce 1991 byl schválen zákon o převodu 
majetku státu na jiné osoby a Ministerstvo ze-
mědělství vypracovalo Zásady pro privatizaci 
státních podniků oboru veřejných vodovodů 
a kanalizací. Protože náš tehdejší premiér byl 
velkým obdivovatelem Margaret Thatcher, 
jeho vláda prosadila, že v roce 1993 stát převe-
dl bezúplatným převodem majetek bývalých 
státních podniků včetně vodárenské infra-
struktury na samosprávu a tím i odpovědnost 
za zásobování pitnou vodou na města a obce, 
včetně práva rozhodovat a řídit. Vznikly 
okresní akciové vodohospodářské společnosti 
(VHS) s omezením převoditelnosti jejich akcií 

a s vytvořením pravomoci tzv. Zlaté akcie ve 
vlastnictví státu. Ta měla být pojistkou proti 
možným pokusům dále privatizovat přirozený 
vodárenský monopol. Vlastnická struktura 
těchto vodáren byla relativně uzavřená a stabi-
lizovaná. Okolo 90 % akcií všech VHS vlastni-
ly města a obce a tento podíl byl převoditelný 
pouze mezi stávajícími akcionáři. 

K 1. 5. 2004 vstoupila ČR do Evropské unie. 
Již v tomto roce mělo Ministerstvo životního 
prostředí od Evropské komise stanovisko, že 
EU nebude dotovat pro veřejný sektor nevý-
hodné privatizace vodáren. Od roku 2006 pak 
stát prostřednictvím MZe a Fondu národního 
majetku rezignoval na svůj vliv ve vodárnách. 
Dopustil zrušení tzv. Zlaté akcie bez ustanove-
ní nezávislého regulačního oborového orgánu 
a bez vytvoření jakéhokoliv jiného funkčního 
instrumentu pro kontrolu vodáren a dění 
v nich. To umožnilo transformaci jednotlivých 
VHS na základě individuálních privatizač-
ních projektů včetně vstupu zahraničního 
kapitálu. Došlo k vytvoření dvou základního 
typů vodárenských společností – smíšených, 
kdy vodárny vlastní a provozují vodárenskou 
infrastrukturu (např. SmVaK) a jsou odpověd-
né i za její obnovu, a tzv. provozních (např. 
Brněnské vodárny a kanalizace), kdy vodárny 
„pouze provozovaly“ pronajatý infrastrukturní 
majetek, který zůstal ve vlastnictví měst a obcí 
včetně povinnosti financovat jeho obnovu 
a rozvoj. Zahraniční kapitál prostřednictvím 
velkých zahraničních vodárenských společ-
ností (v té době hlavně francouzských) měl 
zájem především o vstup do provozních 
společností ve velkých městských a regionál-
ních vodárnách. Tento vstup realizoval často 
přes prostředníky nákupem akcií vodáren od 
jejich akcionářů, zejména měst a obcí. Tato 
částečná privatizace přinesla obcím rychlé 
zisky v řádech desítek milionů korun. Bohužel 
dle mého názoru města, obce a jejich svazky 
nebyly v té době na tento proces naprosto 
připraveny a nedovedly často odhadnout 
dopady této transformace. Přesto zůstala řada 
vodárenských společností nadále – a někde až 
dosud – v majoritním vlastnictví měst a obcí. 

V tomto období dochází postupně k výraz-
nému nárůstů ceny vodného a stočného. Od 
roku 2005 má cena vodného plně pokrývat 
provozní náklady. Cena je věcně usměrňová-
na a kontrolována Ministerstvem financí. Má 
zahrnovat „oprávněné náklady a přiměřený 
zisk“. V posledních letech přitom ceny vod-
ného a stočného rostly více, než byla inflace. 
Průměrná cena vodného a stočného včetně 
DPH u řady vodárenských společností překra-
čuje v roce 2022 100 Kč/m3. Podrobnější infor-
mace k cenovému vývoji vodného a stočného 
viz např. VH 12/2020. Za posledních 30 let 
budeme hledat u nás velmi obtížně komoditu 
nebo výrobek, který by u nás zdražila více jak 
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100krát. I to má podíl na výrazných poklesech 
specifických spotřeb vody až na dnešních cca 
91 l. os.-1.den-1 pro domácnosti (viz obr. 1).

Současný stav
Z mého pohledu nešťastný a nepovedený způ-
sob privatizace oboru se samozřejmě promítá 
i do současného stavu. Z oboru odtekly do 
zahraničí za uplynulých 15 let miliardy zahra-
ničním akcionářům, v některých případech 
i zahraničním bankám za úroky z vydaných 
dluhopisů. Samozřejmě, že zahraniční akcio-
náři chtějí získat nejen investované prostředky 
zpět, ale i něco vydělat. Tyto peníze přitom 
mohly zůstat doma v oboru. V některých 
městech a vodárnách (např. Zlín) probíhají 
dodnes komplikované právní soudní spory. 
Stále se objevují snahy o další delimitace 
vodárenské infrastruktury (např. Jihlava), ale 
i kroky ke slučování a spojování vlastníků 
na základě propojování jejich infrastruktury. 

Dnes se již pohled nejen veřejnosti, ale 
i některých politiků na privatizaci oboru vý-
razně mění. Některá města (i Praha) a svazky 
obcí hledají cesty, jak získat akcie vodáren 
od zahraničních akcionářů zpět. Například 
Svaz VKMO s.r.o., jehož jedinými společníky 
jsou dnes již výhradně svazky měst a obcí, se 
odkoupením akcií jedné z největších vodá-
renských společností u nás VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (VAS) od 
francouzského akcionáře SUEZ ENVIRONNE-
MENT SAS stal jediným akcionářem VAS. 
To vedlo mimo jiné k sjednocení provozních 
smluv a zesílení pozice svazků při jednáních 
s provozními divizemi VAS a k posílení pří-
stupu k dotacím EU. Dokonce Ministerstvo 
zemědělství vypsalo v roce 2020 dotační 
program pro odkup vlastnických práv k vodo-
hospodářské infrastruktuře za účelem jejího 
scelování a snížení vysoké atomizace vlast-
nické struktury oboru vodovodů a kanalizací.

Přesto máme aktuálně v ČR víc jak 7 000 
právních subjektů, které jsou vlastníky nebo 
provozovateli vodárenské infrastruktury. 
Např. v Holandsku, které má cca 17,3 mil. 
obyvatel, je pouze 11 vodárenských společ-
ností. Přitom 50 největších českých vodá-
renských společností zásobuje víc než 90 % 
připojeného obyvatelstva. Právě malé obce, 
které vlastní nebo i provozují vodárenskou 
infrastrukturu, jsou na tom nejhůře. Nemají 
dostatečně kvalifikovanou obsluhu pro pro-
vozování vodovodů a plnění celé řady legis-
lativně stanovených požadavků centrálních 
orgánů. Na řízení oboru se přitom aktuálně 
podílí několik centrálních orgánů. 

Ministerstvo zemědělství – řídí obor odbor-
ně a metodicky a podporuje rozvoj vodovodů 
a kanalizací prostřednictvím státních inves-
tičních dotačních programů na podporu vý-
stavby a technického zhodnocení infrastruk-
tury vodovodů a kanalizací. Nově byl např. 
spuštěn podprogram „Podpora opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedo-
statku vody I“, jehož hlavní náplní je podpora 
výstavby, modernizace, rekonstrukce a ob-
novy za účelem zabezpečení vodárenských 
soustav. Jeho cílem je zajištění a zabezpečení 
dostupnosti pitné vody z vodovodů pro ve-
řejnou potřebu s důrazem na nejvíce suchem 
ohrožené oblasti, regiony a okresy.

MZe však nepodporuje finančně obnovu 
stávajících vodovodů. V roce 2020 vydalo 
aktualizovaný metodický pokyn k jednotné-

mu zpracování a dokládání realizace Plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací 
(PFO) včetně každoročního vykazování 
tvorby a čerpání finančních prostředků na 
obnovu infrastrukturního majetku s cílem 
zajištění udržitelnosti vodovodů a kanaliza-
cí pro veřejnou potřebu. Bohužel zejména 
u malých vlastníků a provozovatelů je často 
nemožné generovat z vodného a stočného 
dostatečné finanční prostředky na obnovu 
tohoto majetku. 

Vlastníci vodárenské infrastruktury musí 
kromě celé řady dalších legislativních po-
žadavků podle pokynu MZe vést a prostřed-
nictvím vodoprávních úřadů i každoročně 
aktualizovat v elektronické podobě a ve sta-
noveném formátu Vybrané údaje majetkové 
evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní 
evidence (VÚPE). Velké vodárny k tomu již 
využívají nejrůznější informační systémy, 
zejména pak Geografický informační systém 
(GIS), Zákaznický IS, Technický IS a Ekono-
mický IS. To pak vyžaduje nejen sofistikované 
HW a SW řešení, ale i kontrolní mechanismy 
pro činnost lidského faktoru. Problémem 
přitom je oceňování vlastněného majetku. 
Stát a jeho orgány tím pak získávají celkem 
podrobné informace o rozsahu, struktuře 
a ocenění vodárenské infrastruktury. 

Ministerstvo financí – garantuje cenovou 
regulací oboru. V roce 2021 zveřejnilo nový 
výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a ka-
nalizací pro období 2022–2026, který nabyl 
účinnosti 1. ledna 2022. Po loňském snížení 
DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 % na-
stavilo ministerstvo také nová pravidla pro 
náklady, které mohou být zahrnuty v ceně 
vody, s deklarovaným cílem jednoznačněji 
definovat oprávněné náklady v cenové kalku-
laci vodného, aby spotřebitel zaplatil pouze 
tolik, kolik je nutné. Pokud společnost vybere 
ve vodném a stočném více, než měla, bude 
tyto prostředky v následujících letech vracet 
spotřebitelům formou nižší ceny. Specializo-
vaný finanční úřad bude provádět kontroly 
dodržování pravidel cenové regulace.

Ministerstvo životního prostředí – zajiš-
ťuje a řídí dotační prostředky EU většinou 
prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP) a jeho operačních programů. 
Městům a obcím jsou poskytovány finanční 
prostředky např. na: 
• výstavbu a modernizaci úpraven vody 

a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včet-

ně výstavby a modernizace systémů pro 
ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezpro-
střední blízkosti sloužících veřejné potřebě;

• výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvod-
ných sítí pitné vody včetně souvisejících 
objektů sloužících veřejné potřebě.
Zejména mezi komunálními politiky je 

o získání těchto dotačních prostředků velký 
zájem. Bohužel ne vždy jsou tyto prostředky 
využívány efektivně. Na takto financovaných 
projektech chce samozřejmě něco vydělat 
zprostředkovatel dotace, projektant, dodavate-
lé stavebních a technologických částí. Z těchto 
dotačních prostředků byla již modernizována 
řada úpraven vod a dalších vodárenských 
objektů.

Ministerstvo zdravotnictví – v rámci 
zákona o ochraně veřejného zdraví se za-
měřuje prostřednictvím svých podřízených 
instituci na sledování kvality vody. Požadav-
ky na pitnou vodu jsou stanoveny vyhláš-
kou č. 252/2004 Sb. včetně četnosti a rozsahu 
kontroly pitné vody. Kvalitu vody v ČR jsou 
povinni ze zákona sledovat všichni provo-
zovatelé veřejných vodovodů a veřejných 
studní. Jejich povinností je zajistit pravidelné 
rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky 
poskytovat příslušným krajským hygienickým 
stanicím. Výsledky jsou jim poskytovány elek-
tronicky v jasně definovaných a popsaných 
tvarech. Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR (UZIS) spravuje celostátní 
informační systém PiVo, který funguje jako 
nástroj hygienické služby pro sledování 
kvality vody v České republice. Národní re-
ferenční centrum pro pitnou vodu Státního 
zdravotního ústavu (SZÚ) zpracovává na 
základě údajů z PiVo roční zprávy o kvalitě 
pitné vody v ČR (http://www.szu.cz/tema/
zivotni-prostredi/kvalita-vody/monitoring-pit-
ne-vody). Kromě toho poskytuje vlastníkům 
a provozovatelům i metodickou podporu pro 
zpracování „posouzení rizik“. Novela zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
zavedla posouzení rizik do české legislativy 
jako povinný nástroj pro provozovatele vodo-
vodů a dalšího zásobování pitnou vodou pro 
veřejnou potřebu. Posouzení rizik musí být od 
roku 2023 přílohou provozního řádu každého 
vodovodu a schvaluje jej příslušné pracoviště 
Krajské hygienické stanice.

V oboru působí dále Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací SOVAK, které hájí zájmy 
provozovatelů vodárenské infrastruktury 

Obr. 1. Spotřeba vody 1989–2020. Zdroj SOVAK

https://www.suez.com/en
https://www.suez.com/en
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik/2021/cenovy-vestnik-11-2021-42439
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik/2021/cenovy-vestnik-11-2021-42439
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/kvalita-vody/monitoring-pitne-vody
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/kvalita-vody/monitoring-pitne-vody
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/kvalita-vody/monitoring-pitne-vody
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a sdružuje desítky zejména větších společ-
ností VaK. Připomínkuje veškeré legislativní 
návrhy pro obor a dnes jde o velmi silné 
zájmové sdružení. V uplynulých letech byly 
ve vedení SOVAK výrazně zastoupeny zejmé-
na vodárenské společnosti se zahraničními 
vlastníky, které celkem úspěšně dokázaly hájit 
zájmy svých zahraničních akcionářů.

Toto vícekolejné řízení oboru a neexistence 
jednoho řídícího centrálního orgánu přináší 
vlastníkům a provozovatelům vodárenské 
infrastruktury řadu problémů spojených s vý-
razným nárůstem administrativy a neustále 
různé nové resortní legislativní požadavky. 
Velké vodárny se to snaží řešit co nejvíce s vy-
užitím svých informačních systémů. Pro malé 
provozovatele to však představuje značnou 
zátěž, a celou řadu těchto aktivit proto pro 
ně pak často zajišťuje externí subjekt. V roce 
2015 byl na základě usnesení vlády ustanoven 
Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovo-
dů a kanalizací jako nezávislý koordinační 
subjekt pro obor vodovodů a kanalizací. Jeho 
hlavním cílem je „zvýšení efektivnosti regu-
lačních mechanismů zajišťující dlouhodobou 
udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací 
a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování 
sociálně únosných cen pro vodné a stočné“. 
Složení tohoto výboru včetně zápisů z jeho 
jednání je dostupné na https://eagri.cz/public/
web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vybor-
-pro-koordinaci-regulace-oboru/. 

Samozřejmě se dnes v oboru již prosazují 
a využívají nové technologie, např. při úpravě 
vody: ozonizace, flotace, filtrace přes granu-
lované uhlí), nové armatury (měkce těsnící 
šoupátka, tlakové redukční ventily), trubní 
materiály (tvárná litina), nová měřicí a regu-
lační technika včetně různých informačních 
a řídicích systémů s vysokým nasazením vý-
početní techniky a webovských softwarových 
aplikací.

Budoucnost aneb kam kráčíš, 
obore?
Pokud se budeme zajímat o budoucnost, vždy 
bychom si měli definovat časový horizont, 
ke kterému se hodláme zaměřit. Čím dále 
se budeme do budoucnosti dívat, tím větší 
míra neurčitosti nás bude provázet. Bylo by 
samozřejmě vhodné udělat si optimistický 
i pesimistický scénář předpokládaného vývoje 
a vymezit si tak intervaly ukazatelů a scénářů, 
které hodláme sledovat (obr. 2).

V nejbližší budoucnosti se obor musí při-
pravit na implementaci nové směrnice EU 
o pitné vodě. Oficiálně se jmenuje Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady EU 202/2184 
ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody ur-
čené k lidské spotřebě. Směrnice vstoupila 
v platnost 12. 1. 2021 a členské státy mají 
lhůtu dvou let na její transponování do národ-
ní legislativy, tedy do 12. 1. 2023. Směrnice 
obsahuje celou řadu nových požadavků, které 
dosavadní směrnice Rady 98/83/ES neob-
sahovala. Jde např. o nový článek 16, který 
požaduje, aby členské země „přijaly nezbytná 
opatření ke zlepšení a zachování přístupu 
k pitné vodě pro všechny, zejména pro zranitel-
né a marginalizované skupiny“. Členské země 
(to znamená provozovatelé vodovodů) budou 
muset sledovat ztráty vody v síti a pravidel-
ně o nich informovat EK. Směrnice přitom 
doporučuje pro výpočet ztrát vody metodu 
založenou na Infrastructure Leakage Index 
(ILI), s kterou mají zatím naše vodárny mini-
mální zkušenost. Pokud jde o kontrolu kvality 
vody a zajištění její bezpečnosti, směrnice 
již činí povinné „posouzení a řízení rizik“. 
Tento požadavek již naše legislativa obsahuje, 
avšak nová směrnice EU jej výrazně rozšiřuje. 
Například na provádění posouzení a řízení 
rizik části povodí souvisejících s místy odběru 
surové vody a také posouzení rizik domovních 
rozvodných systémů tzv. prioritních budov. 
Které budovy (nemocnice, školy, domovy pro 
seniory atd.) budou zařazeny do seznamu 
prioritních budov, si má rozhodovat každá 
země sama. Směrnice obsahuje celou řadu 
dalších požadavků, většinou doporučujících. 
Již teď je však zřejmé, že při transpozici této 
směrnice bude nutno novelizovat zákon 
o ochraně veřejného zdraví, zákon o vodách, 
zákon o vodovodech a kanalizacích a zřejmě 
i další právní předpisy. Lze předpokládat, že 
to přinese pro vlastníky a zejména provozova-
tele nárůst nových povinností, a tedy i nárůst 
nákladů s dopadem do ceny vody.

V nejbližších letech bude zajímavé sledo-
vat dopady nárůstů cen energií, materiálů 
a celkové inflace na hospodaření vodáren. To 
se zákonitě musí promítnout do ceny vody 
s návazným dalším předpokládaným pokle-
sem odběrů vody. Obor se rozhodně bude 
rovněž potýkat s adaptací na změny klimatu 
prostřednictvím různých vyhlašovaných 
programů a opatření. Ne všechna navrhovaná 
a doporučovaná opatření přitom musí být pro 

obor přínosem. Osobně jsem třeba skeptický 
při implementaci většího rozsahu recyklace 
pitné vody a prosazování většího využívání 
šedých vod. Pro provozovatele vodovodů by 
to mělo dopady na další snižování odběrů 
vody z veřejných vodovodů. Již tak předimen-
zované přiváděcí řady a distribuční systémy 
postavené v druhé polovině minulého století 
budou pak převádět ještě menší množství 
vody. To se zákonitě projeví v době zdržení 
vody v těchto distribučních systémech na 
cestě od zdroje ke spotřebiteli a tím zákonitě 
i na kvalitě dopravované vody. Musíme si 
uvědomit, že vodovod je vlastně svého druhu 
fyzikálně-chemicko-biologický reaktor. Bude 
zapotřebí zpracovat příslušnou legislativu, 
která zajistí, že samotná recyklovaná voda 
bude pro uživatele zdravotně bezpečná, 
a současně zajistit, že provozem recyklačního 
systému nebude negativně ovlivněna kvalita 
pitné vody nejen ve vodovodní síti, ale nebude 
to mít negativní dopady ani na kanalizační síť 
a na čistírny odpadních vod.

Podle mého názoru budou muset provozo-
vatelé vodárenské infrastruktury nutné řešit 
i problematiku kybernetické bezpečnosti. Ve 
světě jsou již známé případy napadení vodá-
renských systémů. Informační a řídicí systé-
my (SCADA) jsou v posledních letech stále 
více propojovány a dostupné ze vzdálených 
počítačů. I v ČR jsme již měli případ, kdy 
byly napadeny informační systémy okresní 
vodárny. V prosinci 2020 zveřejnila Evrop-
ská komise návrh revidované směrnice pro 
kybernetickou bezpečnost – NIS 2 Directive. 
Zatím není známo, v jaké podobě bude návrh 
směrnice schválen a jaká bude její výsledná 
podoba po transpozici do české národní 
legislativy. Lze však očekávat, že hranice 
velikosti vodárenských systémů, které budou 
součástí kritické infrastruktury, bude výrazně 
posunuta směrem dolů, možná až k hranici 50 
tis. zásobovaných obyvatel. To by znamenalo, 
že většina skupinových vodovodů by se stala 
kritickou infrastrukturou a bude se muset 
začít řešit zabezpečení proti kybernetickým 
útokům.

Jak se rozšiřuje naše poznání a naše vědo-
mosti, přibývá problémů a požadavků s ochra-
nou vod v důsledku antropogenních činností. 
Již teď se zabýváme problematikou pesticidů, 
jejich metabolitů, polyfluorovanými látkámi 
(PFAS), zbytky léčiv, genotoxickými látkami 
a dalšími mikropolutanty, které se dostávají 
do vodního koloběhu. Zatím je naše poznání 
o dopadech a účincích těchto kontaminantů 
na lidské zdraví prakticky v počátcích. Často 
je nejsme ani schopni s dostatečnou přesností 
zatím detekovat. Přesto se již přijímají me-
moranda na ochranu vodních zdrojů s cílem 
eliminovat v nich koncentrace těchto mikro-
polutantů s principem předběžné opatrnosti. 

Co obor čeká v delším časovém horizontu, 
je obtížné predikovat. Kdo z nás před ne-
celými třemi roky počítal, že přijde taková 
epidemiologická situace, která se promítne 
prakticky do všech oblastí našeho života 
a bude mít takové dopady do ekonomiky? Náš 
obor má dvě nevýhody: 
1) Většina naší infrastruktury je budována 

a využívána desítky let a její výstavba 
probíhala nerovnoměrně. Již teď zejména 
malá města a obce nejsou schopny genero-
vat dostatečné finanční prostředky na její 
obnovu. I některé větší vodárny vydávají 
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Obr. 2. Možné scénáře vývoje
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na obnovu a rekonstrukci ročně méně než 
jedno procento ze současné hodnoty vlast-
něného majetku. Při uvažované teoretické 
životnosti vodovodních řadů cca 100 let by 
to krátkodobě nemusel být problém. Vzhle-
dem k tomu, že výstavba této infrastruktury 
však probíhala nerovnoměrně a v určitém 
časovém období (předválečné období, 60. 
a 70. léta minulého století) byly vybudová-
ny výrazně vyšší rozsahy přiváděcích řadů 
a vodovodů, než je průměr. V důsledku to-
hoto, jak já říkám, „dvouhrbého velblouda“ 
může dojít k posunutí teoretické životnosti, 
a tedy k potřebě obnovy ročně až v řádech 
procent. Proto by zejména větší vodárny, 
které provozují skupinové vodovody a vo-
dárenské soustavy, měly mít dlouhodobé 
plány nebo scénáře obnovy (15–20 let) 
vlastněného a provozovaného majetku.

2) Většina naších vodovodních řadů je vede-

na pod zemí a případné poruchy a jejich 
špatný technický stav, pokud není dopro-
vázen únikem vody na povrchu, není na 
první pohled vidět. A dokud teče voda 
z kohoutků, tak se může zdát, že je vše v po-
řádku. Když jedeme po rozbité silnici nebo 
vidíme poškozené budovy, tak si všichni 
uvědomujeme, že to chce opravit. Bohužel 
u vodovodů, které nevidíme, se to často za-
čne řešit až se objeví významné nebo četné 
poruchy. Proto je důležité pro vlastníky 
a provozovatele znát přesný technický stav 
své infrastruktury. 
Co říci závěrem? Není tady prostor alespoň 

okrajově zmínit další výzvy, které nejen vo-
dárenský obor čekají: digitalizaci, nasazování 
všeho „chytrého“, nejen u vodoměrů, a řadu 
dalších změn. I přes nastíněné problémy je 
možno konstatovat, že naše vodárenství je 
v celosvětovém měřítku na velmi dobré úrov-

ni. Bereme jako samozřejmost, že si můžeme 
kdykoliv a prakticky kdekoliv otevřít kohoutek 
(vodovodní baterii) a pustit si doma, v práci, 
na rekreaci a jinde pitnou vodu. Když se 
v posledním ročníku ptám našich studentů 
na přednášce, jestli ví, kolik je stojí měsíčně 
provoz mobilního telefonu, zvednou ruku 
prakticky všichni. Když se jich však zeptám, 
jestli ví, kolik zaplatí měsíčně za spotřebova-
nou pitnou vodu, tak jsou to jen jedinci. Pořád 
tedy máme rezervy v propagaci a prezentaci 
toho našeho krásného oboru. Bohužel se tento 
handicap v posledních letech projevuje i v po-
čtu studentů, kteří jej chtějí studovat. Takže 
potenciálně další problém.

Ladislav Tuhovčák
Ústav vodního hospodářství obcí

Fakulta stavební VUT Brno
tuhovcak.l@fce.vutbr.cz

 Dispečerský systém pro vodárenství   Zpracování projektové dokumentace
 Kompletní dodávka řídicího systému   Dodávka motorické elektroinstalace
 Realizace na více než 4000 objektech   Centrální dispečerské systémy

GDF spol. s r. o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
www.gdf.cz

GDF spol. s r. o., Mostkov 28, 788 01 OskavaGDF spol. s r. o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
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KDyž Vy VoDu,  
taK My tRuBKu!  
již 30 let

Třicetileté působení jakékoliv společnosti na trhu dnes není nic 
výjimečného. Daleko důležitější je, jakým vývojem daná společnost 
prošla za dobu svého působení a jakými inovacemi prošly výrobky 
a technologie, jež nabízí. A pokud se taková společnost může po-
chlubit také tím, že svojí činností přispěla ke zlepšení kvality života 
obyvatel České republiky, pak je to důvod si onu třicetiletou historii 
společně připomenout.

Často používané rčení „voda je život“ určitě nebude nikdo rozpo-
rovat. Máme to štěstí, že v naší zemi můžeme přístup k pitné vodě 
považovat téměř za samozřejmost. Aby to tak mohlo být, musíme se 
velmi pečlivě starat o tepny, které tuto životodárnou tekutinu přive-
dou až ke konečnému uživateli. Těmi tepnami je vodovodní potrubí. 
Společnosti SAINT-GOBAIN PAM je velkou ctí, že se může podílet 
na tvorbě tohoto cévního systému naší země, spolupracovat na jeho 
obnově a udržovat tak celý systém v dobré kondici. 

Od roku 1992, kdy jsme začali do České republiky dodávat potrubí 
z tvárné litiny, se změnilo mnoho věcí. Za 30 let jsme společně po-
stavili stovky kilometrů potrubí a dnes si už asi nevzpomeneme na 
všechny změny, které nás provázely. Bylo jich mnoho a některé z nich 
jsou pro skutečné vodárenské pamětníky:

Změnami prošel několikrát jak název společnosti, tak i její logo. 

měs mědi, která chrání trubku proti biokorozi. 
Složení slitiny a její funkce také určily název 
této povrchové ochrany – Zinalium® a později 
BioZinalium®. Ochrana životního prostředí je 
pro nás velkou prioritou, proto podnikáme vel-
ké kroky a významné investice i v této oblasti. 

I z tohoto důvodu jsme finální krycí vrstvu postupně vylepšovali od 
černého bitumenu, přes černý a modrý epoxid až ke dnes používané-
mu nátěru vodou ředitelnou barvou AQUACOAT®. 

Povrchová ochrana potrubí z tvárné litiny má daleko zásadnější 
vliv na jeho životnost než vlastní tloušťka stěny. Proto věnujeme tolik 
úsilí vývoji dokonalejších ochran. To nám společně s technologickým 
pokrokem odstředivého odlévání zároveň umožňuje šetřit přírodní 
zdroje. Změna normy EN 545 umožnila přejít od výroby trubky dle 
klasifikace K (poměr průměru potrubí a tloušťky stěny) k výrobě dle 
Class C (tlakových tříd). Můžeme tedy snížit spotřebu vstupních su-
rovin, spotřebu energií, emise škodlivin při výrobě, protože umíme 
vyrobit trubku s menší tloušťkou stěny, která však s trojnásobnou 
rezervou splní požadavek na trvalý provozní tlak (např. pro třídu 
C40 je přípustný trvalý provozní tlak 40 barů = 4 MPa). Samostatnou 
kapitolou by pak byl převratný systém BLUTOP® pro vodovody ma-
lých profilů kombinující výhody několika druhů materiálů, jako jsou 
dlouhá životnost a vysoká mechanická odolnost tvárné litiny a třeba 
nízká hmotnost umožňující ruční manipulaci a montáž nekovových 
materiálů. 

Změnil se i název mateřské společnosti ve Francii. Nezměnil se však 
obor činnosti a použitý základní materiál – litina. I ten si však prošel 
svým vývojem. Například došlo k přechodu ze šedé litiny na tvárnou 
při výrobě trubního systému. (To se však stalo mnohem dříve než před 
třiceti lety, proto se touto velmi významnou změnou můžeme zabývat 
za 4 roky při oslavě 170 let od založení francouzské společnosti Pont-
-a-Mousson, jejíž jsme dceřinou společností.) 

Významnějšími změnami jsou pak inovace výrobků. Nejviditelnější 
změnou je pravděpodobně změna barvy základní řady potrubí, kterou 
nabízíme. Od černých trubek s názvem STANDARD® jsme přešli 
k modrým trubkám s názvem NATURAL®. Podstatnější než barva je 
však její složení a zejména to, co se nachází pod barvou. Od žárového 
pokovení zinkem v množství 200 g/m2 se po mnoha letech testování 
přešlo v roce 2000 k pokovení slitinou zinku a hliníku, a to v množství 
400 g/m2. O pár let později se tato slitina Zn + Al dále doplnila o pří-

Vývojem a změnami prochází také další výrobky společnosti SAINT-
-GOBAIN PAM. Poklopy REXEL byly překonány typem REXESS, 
šoupata a další armatury měnily svůj vzhled, barvu a zdokonalovaly 
se jejich užitné vlastnosti. Také spoje potrubí zaznamenaly vylepšení. 
Zvýšila se možnost přípustného úhlového vychýlení nebo se zjedno-
dušila montáž zámkových spojů. 

Všechny uvedené změny a mnoho dalších jsme aplikovali na výrob-
ky, které jsme vám dodali na stavbu. Jediným cílem bylo dodat vám 
ještě lepší potrubí, které bude sloužit co nejdelší dobu bez nutnosti 
oprav a údržby. Důkazem, že se nám to daří, jsou vodovodní řady fun-
gující po uplynulých 30 let bez poruch. Vzhledem k očekávané (a také 
praxí ověřené) životnosti můžeme prohlásit, že i ty nejstarší trubky 
z tvárné litiny dodané do ČR jsou teprve v první čtvrtině svého života. 
Chtěli bychom popřát všem investorům a vlastníkům vodovodních 
sítí, aby měli celý systém v takto skvělé kondici.

Josef Flegr
obchodní ředitel

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
www.pamlinecz.cz

http://www.pamlinecz.cz
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Jez v Hranicích je po rekonstrukci a výstavbě rybího 
přechodu opět napuštěný

Petr Chmelař

Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci jezu 
v Hranicích. Společně s rekonstrukcí jezu 
proběhla také výstavba rybího přechodu. 
Ihned po dokončení prací a převzetí díla 
začalo Povodí Moravy jez napouštět. Práce 
odstartovaly v březnu 2020 a byly dokonče-
ny v původně plánovaném termínu. 

Práce na rekonstrukci jezu v Hranicích byly 
v závěru loňského roku dokončeny. Jez je 
osazený novými technologiemi, v současnosti 
jsou již všechny hlavní stavební práce hotové 
(obr. 1). „V průběhu prosince proběhly do-
končovací práce na technologiích i elektroin-
stalacích a podkladních vrstvách obslužných 
komunikací, byla dokončena rekonstrukce 
funkčních částí jezu a předání díla. Na konci 
loňského roku jsme ukončili srážku a jez začali 
napouštět. Díky zvýšeným průtokům je jezo-
vá zdrž v současnosti napuštěná,“ popisuje 
generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav 
Gargulák.

Stavební práce spočívaly především v rozší-
ření jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta 
nad i pod jezem. Současně s tím vzniknul 
na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí 
přechod. Rekonstrukce tak vedla k dílčímu 

zlepšení protipovodňové ochrany podél ko-
ryta Bečvy v Hranicích ještě před výstavbou 
vodního díla Skalička, které tvoří klíčový 
prvek při ochraně Pobečví před povodněmi, 
a dokončením protipovodňových zdí na ulici 
Kropáčova v Hranicích. Realizovaná proti-
povodňová opatření společně s rozšířeným 
jezem ochrání město Hranice až na úroveň pa-
desátileté povodně. Pro ochranu obyvatel před 
povodněmi až na úroveň povodně z roku 1997 
je proto klíčová výstavba VD Skalička.

Při rekonstrukci jezu došlo nejdříve k demo-
lici levobřežních zdí, přestavbě levobřežního 
pilíře na říční a výstavbě nového třetího jezo-
vého pole, včetně nového levobřežního pilíře, 
levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru 
a přemostění. Úměrně k rozšíření jezu došlo 
k rozšíření koryta řeky v nadjezí i podjezí. 
„Původní dvoupolový jez měl průtočnou šíř-
ku 32 metrů. Rekonstrukcí jsme ho rozšířili 
o dalších 16 m. Tím bude za povodní docházet 
ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, 
což sníží požadavky na výšku protipovodňo-
vých zdí a hrází, jejichž výstavba probíhá nad 
silničním mostem. Protipovodňový efekt roz-
šíření jezu se nejvýrazněji projeví v úseku 

mezi jezem a silničním mostem, kde dochází 
k souběhu průtoků z Ludiny a Veličky. Rozší-
ření jezu navíc vyřeší problematický odchod 
ledů v době jarního tání,“ vysvětluje Gargulák.

Rekonstrukce jezu výrazně zlepšila migraci 
vodních živočichů. Současně s rozšířením 
jezu o jedno jezové pole totiž vzniknul na le-
vém břehu rybí přechod, který je dlouhý 
147,9 m a ve dně široký 3 m (obr. 2). Při těch-
to parametrech konstrukce umožní migraci 
velmi širokému spektru vodních živočichů 
v řece Bečvě.

Stavbu v průběhu roku 2020 zasáhly dvě 
povodně. V létě i na podzim byly na Bečvě 
v Hranicích dosaženy třetí stupně povodňové 
aktivity, což vedlo k zatopení stavby. Aktivo-
vány proto byly povodňové plány. Díky tomu 
povodně prošly stavbou, aniž by způsobily 
výrazné škody, a to jak na stavbě, tak v okolí 
stavby. I přes zdržení v důsledku povodní byl 
jez uvedený do provozu v původně avizova-
ném termínu. Některé práce, jako jsou např. 
povrchy obslužných komunikací, které však 
nemají na provoz a fungování jezu a rybího 
přechodu vliv, budou dokončeny na jaře 2022. 
Z tohoto důvodu bude i přístup pro veřejnost 
obnovený až po dokončení povrchů obsluž-
ných komunikací.

Celkové investiční náklady akce dosáhly 
236 mil. Kč. Financování akce probíhalo z do-
tace Ministerstva zemědělství v rámci dotační-
ho titulu Podpora prevence před povodněmi 
(IV. etapa), dále pak z Operačního programu 
životní prostředí a z vlastních finančních 
zdrojů státního podniku Povodí Moravy.

Bc. Petr Chmelař
Povodí Moravy, státní podnik

chmelar@pmo.cz

Obr. 1. Pohled na rekonstruovaný jez Obr. 2. Rybí přechod umožní migraci širokému spektru organismů

Povodí Vltavy dokončilo nové vývaziště  
v Českých Budějovicích

Hugo Roldan

Čerstvě zkolaudovaná stavba nového výva-
ziště plavidel na Jiráskově nábřeží u Vltavy 
v centru jihočeské metropole je připravena 
sloužit plavidlům a návštěvníkům od po-
čátku letošní plavební sezony. Tuto veřejně 
prospěšnou investici ve výši 26 milionů ko-
run financoval státní podnik Povodí Vltavy 
z vlastních zdrojů. 

„Dokončením stavby 255 metrů dlouhého 
vývaziště pro rekreační plavidla vznikla nová 
přístavní hrana a přístupové schody, obojí 
historického vzhledu, které mohou být zároveň 
využívány veřejností i v rámci volnočasových 
aktivit podél Vltavy v dané lokalitě. Věříme 
tedy, že tato stavba bude hojně využívána jak 
pro rekreační plavbu, tak i širokou veřejností, 

čemuž napovídal i zájem veřejnosti o tuto stav-
bu již v průběhu její realizace,“ upřesňuje Petr 
Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy, a do-
dává, „vnímáme dlouhodobý a rostoucí zájem 
o vodní turistiku v této lokalitě, a proto jdeme 
tomuto trendu naproti. Jsem proto velmi rád, 
že jsme nové vývaziště dokončili v plánovaném 
termínu a že tak bude moci sloužit veřejnosti již 
od zahájení letošní plavební sezony. Je to další 
příspěvek státního podniku Povodí Vltavy k roz-
voji rekreačních aktivit veřejnosti spojených 
s vodou v tomto krásném městě a v Jihočeském 
kraji vůbec. Vždyť již klasik říká, „v Českých 
Budějovicích, by chtěl žít každý…“

Přístavní hrana je vytvořena kotvenou ště-
tovou stěnou s dřevěným trámem v hraně 

mailto:chmelar@pmo.cz
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Obr. 1. Celý areál je uzpůsobený k tomu, aby byl přístupný všem 
obyvatelům a návštěvníkům města

Obr. 2. Přístaviště je velkoryse řešeno

a dubovým opeřením, zabraňujícím nárazu 
připlouvajících lodí do ocelových štětovnic. 
Prostor mola tvoří chodník, který je zadláž-
děný kamennými vazáky v rámci dřevěného 
roštu z dubových trámů. Svah nad přístavní 
hranou je řešen přírodním způsobem, tzn. 
osetím z tradičních travin a výsadbou malých 
keřových vrb. Součástí svahu jsou přístupové 
schody navazující na stávající sousední parko-

viště a „pobytové“ rekreační schody obložené 
dřevem, pro využití veřejností při volnočaso-
vých a rekreačních aktivitách (obr. 1).

Dokončená stavba umožní vyvázání men-
ších i větších rekreačních plavidel podél 
255 m volné přístavní hrany, která je rozděle-
na na „vyšší část“ s délkou 107,5 m a s volnou 
výškou 0,9 m nad hladinou (pro plavidla do 
šířky 6 m) a na „nižší část“ s délkou 147,5 m 

s volnou výškou 0,6 m nad hladinou (pro 
plavidla šířky do 4 m). Plavidla budou vy-
vazována přímo k přístavní hraně, kde jsou 
k danému účelu osazeny vyvazovací prvky – 
29 malých a 17 velkých pacholat (obr. 2).

Ing. Hugo Roldan
Povodí Vltavy, státní podnik

hugo.roldan@pvl.cz

Střevlička východní – ryba klamající tělem i jménem

Petr Blabolil, Lenka Kajgrová

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) je 
již po desetiletí trnem v oku jak produkčním 
rybářům, tak orgánům ochrany přírody – její 
expanze způsobuje vysoké ekologické a eko-
nomické ztráty. Druhové jméno střevličky 
východní je odvozeno od známější střevle 
potoční (Phoxinus phoxinus). Obě ryby patří 
do čeledi kaprovití (Cyprinidae), dorůstají 
malých rozměrů a jejich mlíčáci jsou v době 
rozmnožování pestře zbarvení. Z hlediska 
příbuznosti je však z našich původních druhů 
nejblíže hrouzku obecnému (Gobio gobio), 
což je reflektováno v jejím anglickém názvu 
Topmouth Gudgeon, tedy hrouzek s horním 
postavením úst. Střevličky mají protáhlé 
tělo se zaoblenými ploutvemi a vykrojenou 
ploutví ocasní, nemají vousky. Střevličku jed-
noznačně poznáme od ostatních druhů, krom 
horních vysunovatelných úst, podle velkých 
tmavě olamovaných šupin, u menších jedin-
ců tmavého pruhu v oblasti postranní čáry 
přecházejícího ve žlutozelené až nahnědlé 
zbarvení (obr. 1). Při tření se mlíčákům vytváří 
třecí vyrážka a zbarvují se dofialova, zatímco 
jikernačky jsou více žluté.

Původním areálem výskytu střevličky je 
východní Asie, odkud (pravděpodobně z pro-
vincie Wu-chan v Číně) byla v 60. letech in-
trodukovaná do Rumunska. K nám byla dove-

zena v letech 1981–82 z Maďarska s plůdkem 
býložravých ryb (podobnost s plůdkem amura 
bílého Ctenopharyngodon idella) a rychle se 
zde zabydlela – nejprve na Jindřichohradecku 
a Znojemsku. Shodně se stalo i v Africe a ně-
kterých ostrovech Oceánie. Střevličce se velmi 
daří v rybničních soustavách, kdy se mezi 
jednotlivými rybníky šíří stokami. V tekou-
cích vodách se vyskytuje pouze přechodně. 
Ve vlastních rybnících vytváří drobná hejna 
u dna a při březích s vegetací. 

Střevličky dorůstají malé velikosti, typicky 
kolem 2–8 cm, a dožívají se 3–5 let. Stře-
vličky dospívají již ve druhém roce, množí 
se opakovaně během vegetační sezony, kdy 
teplota přesáhne 16 °C, což odpovídá obdo-
bí od dubna do září s maximem v květnu 
a červnu. V litorálu mlíčáci čistí podklad pro 
jikry (kameny, dřevo), na který jikernačka 
klade v pruzích jikry, jež mlíčák oplodňuje. 
Mlíčáci hlídají nakladené jikry, jejichž inku-
bace je relativně dlouhá (60 denních stupňů, 
jde o součin počtu dnů a teploty vody, neboť 
v teplé vodě probíhá vývoj rychleji, tedy 
např. při 20 °C jsou to 3 dny). Následně se 
líhne dobře vyvinutý plůdek velikosti okolo 
7 mm, který se rychle rozplavává a efektivně 
tak uniká predaci. Vzhledem k malé velikosti 
střevliček, tato ryba často uniká pozornosti. 

Kromě vypuštění nádrže lze použít vrhací 
a zátahové sítě, elektrolov, pasti či neinvazivní 
detekci pomocí environmentální DNA.

Hlavní potravou střevličky je zooplankton 
(perloočky a klanonožci) a zoobentos (pako-
máři a další larvy dvoukřídlého hmyzu, plži). 
Tímto přímo konkuruje v potravě původním 
druhům našich ryb, jako je například jiná 
drobná rybka slunka obecná (Leucaspius 
delineatus), ale i plůdku hospodářsky vý-
znamných druhů. Plůdek v časných stádiích 
mohou střevličky i aktivně lovit. Při vysokých 
hustotách populací se setkáváme s fakulta-
tivním parasitismem, kdy střevličky okusují 
jiným rybám, a to mnohdy výrazně větším 
(násadový i tržní kapr obecný Cyprinus carpio, 
lín obecný Tinca tinca), kožní epitel a plout-
ve. Tato poškození jsou vstupní bránou pro 
sekundární infekce napadených ryb vedoucí 
k jejich následnému úhynu, a tedy ekonomic-
kým ztrátám. 

Vedle přímých vlivů pozorujeme ve vo-
dách se střevličkou vlivy nepřímé. Střevlička 

Obr. 1. Na pohled nenápadná střevlička 
východní, jikernačka nahoře a mlíčák dole 
(foto: Ján Regenda)
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Obr. 2. V rybnících bez dravých ryb může početnost střevliček pře-
sáhnout početnost cíleného hospodářského druhu (foto: Ján Regenda)

Obr. 3. Po výlovu rybníka může v odtokové stoce zůstat velké množ-
ství střevliček východních (foto: Ján Regenda)

má silný vyžírací tlak na společenstvo zoo-
planktonu, jako vizuální predátor nejdříve 
eliminuje velké filtrující perloočky, které jsou 
nejen důležitým transformačním článkem 
rybníka, ale i potravou hospodářsky význam-
ných druhů ryb (obr. 2). V případě eliminace 
zooplanktonu ryby přepínají na alternativní 
zdroj potravy – v případě kaprů se tak děje in-
tenzivním rytím ve dnu, kde hledají bentické 
bezobratlé živočichy (larvy pakomárů, nitěn-
ky). Střevlička způsobí celkovou destabilizaci 
rybničního ekosystému – eliminací velkých 
filtrujících perlooček dojde k přerušení toku 
živin (fosforu a dusíku) a energie, intenzivní 
rytí kaprů ve dně způsobuje zvýšený zákal 
vody, který společně s nízkou aktivitou filtru-
jícího zooplanktonu (eliminován střevličkou) 
vede ke zhoršené kvalitě vody. Střevlička byla 
lokálně určena za hlavního přenašeče bakteri-
álních a virových patogenů (z nejzávažnějších 
Spaerothecum destruens způsobující vnitrobu-
něčné plísňové onemocnění jiných ryb). Ve 
vodách s četným výskytem střevliček je častěji 
přítomen vodní květ, deficity rozpuštěného 
kyslíku, vysoké koncentrace amonných iontů, 
hodnoty pH mohou dosahovat až 10 (výrazně 
zásadité) a mohou se objevovat hromadné 
úhyny ryb. Jejich rekreační využití je silně 
omezeno.

Na druhou stranu jsou střevličky vítanou 
potravou jak pro dravé druhy ryb, tak i pro 
piscivorní predátory, jako je ledňáček říční 
(Alcedo atthis). Střevlička byla často využívá-
na jako potravní ryba v rybnících s násadou 
štiky obecné (Esox lucius) a candáta obecného 
(Sander lucioperca). Produkční rybáři mají 
však zákonem zakázáno střevličku východní 
jako potravní rybu používat a nejinak platí 
i pro sportovní rybáře. Naopak je nařízeno, 
že po ulovení se nesmí vracet zpět do vody. 
Omezení využívání střevličky východní 
vyplývá z Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů, je za-
kázáno její držení, chov, prodej nebo doprava. 
Není výjimkou pozorovat množství střevliček 
v okolí loviště a ve stokách pod hrázemi vy-
puštěných rybníků (obr. 3). V žádném případě 
bychom tyto ryby neměli chytat a přenášet na 
nové lokality. 

Výzkum vlivu střevliček na vodní ekosys-
témy je podpořen projektem Ministerstva 
zemědělství České republiky QK22010177 
a programem Strategie AV21 Záchrana 
a obnova krajiny.
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Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 
2021–2030

Eva Barešová

Poziční dokument podepisuji ve všech bodech 
a troufám si přispět k diskusi k bodu 1. Po-
skytování bezpečných a spolehlivých vo-
dohospodářských služeb, z pohledu praxe 
vodoprávního úřadu.

Podle mne je nutné vybudovat v tomto 
smyslu nový systém – zejména ve smyslu části 
textu „… a vracet kvalitně vyčištěnou odpadní 
vodu do vodního prostředí…“ Fungující sys-
tém je nastaven ve velkých městech, kde jsou 
obyvatelé napojení na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu zakončenou ČOV, kterou spravuje 
fungující odborný provozovatel. Napojený 
obyvatel automaticky platí vodné a stočné, 
provozovatel zajišťuje čištění odpadních vod 
na úrovni požadované legislativou, průběžně 
připravuje intenzifikace ČOV, zajišťuje opravy 
na kanalizační síti. Všechny ostatní způsoby 
řešení čištění odpadních vod jsou sice zdánli-
vě vymyšleny, v praxi ale nefungují a nebudou 
fungovat bez lepšího nastavení legislativy 
a posílení státní správy na úseku vodního 
hospodářství, ovšem ne v Praze na centrálních 
místech, ale v řadách „pěšáků“, tj. tam, kde 
zástupci státní správy pracují s jednotlivými 
obcemi a jednotlivými občany. Uvedu jednot-
livá úskalí v čištění odpadních vod v malých 
sídlech, proč se stále nedaří znečištění povr-
chových (i podzemních) vod zastavit:

1) malé obce bez kanalizace, kde domy 
musí mít individuální čištění

U starých zástaveb většinou najdete jímky 
s dobudovaným trativodem, nebo septiky 
s trativodem se zasakováním do podzemí, 
příp. vypouštěním do potoka, povolení jsou 
většinou propadlá ze zákona k 31. 12. 2007. 
Dle současné legislativy je oprávněným 
provést kontrolu a uložit pokutu vodoprávní 
úřad. Jinou pravomoc nemá, ukládá tedy 
pokuty opakovaně tak dlouho, než osoba 
produkující odpadní vody nevyřeší nové 
čištění odpadních vod odpovídající současné 
legislativě. Pokud nové zařízení nefunguje, 
opět musí přijet na kontrolu vodoprávní úřad, 
dokázat, že zařízení nefunguje, a opět uložit 
pokutu, příp. ji ukládat tak dlouho, než se 
majitel zařízení naučí jeho provozování.

U nových zástaveb jsou povoleny individu-
ální způsoby čištění, které má opět kontrolo-
vat vodoprávní úřad, po deseti letech vydávat 
nová povolení k vypouštění, ovšem pokud o to 
občané požádají.

V praxi mají vodoprávní úřady v archivech 
povolené stovky individuálních čištění, pro 
provádění náhodných kontrol není volná ka-
pacita, tedy kontrolovány jsou jen zařízení na 
podněty spoluobčanů, jinak nikdy. Navíc není 
žádná povinnost zanášet povolené individu-
ální čištění do přehledných map, evidence 
vedou úřady dle svých možností, často je 
tedy problém dohledat, kde je co povoleno. 
Jak to může zvládnout jeden pracovník, který 

má v působnosti např. 25 malých obcí s růz-
nými kombinacemi individuálního čištění 
a k tomu veškerou ostatní agendu dle vodního 
a stavebního zákona a zákona o vodovodech 
a kanalizacích?

2) malé obce s kanalizací s volnou výustí 
(příp. se stabilizačními nádržemi), kterou 
vzorkuje provozovatel

Stará zástavba je na tyto kanalizace zpravi-
dla napojena přes staré (nevyvážené) septiky, 
běžné je i přímé napojení, neoprávněně napo-
jené žumpy, „špuntlochy“ apod. 

Nová zástavba již má DČOV, nebo soustavy 
septiku s filtry, nově rekonstruované domy 
mají povinnost odpadní vody také řešit nově, 
ovšem při rekonstrukcích bez stavebního 
povolení na to nikdo nepřijde a starý způsob 
odkanalizování se nezmění. 

V praxi vycházejí vzorky na volných výus-
tech zpravidla díky tomu, že jde o jednotné 
kanalizace, kam jsou svedeny vody z komu-
nikací, okapů, přepady z rybníků, není nic 
výjimečného, že jako kanalizace s volnou 
výustí slouží zatrubněný potok nebo pramen. 

Obr. 1. Centrálně odkanalizovaná obec, tři 
RD nepřepojeny

Obr. 3. Žumpa sloužící pro 20 ubytovaných 
cizinců v RD

Obr. 2. Obec s novou splaškovou kanalizací

Pokud vzorky na volné výusti nevycházejí, 
opět je příslušný vodoprávní úřad povinen 
provést kontrolu a opakovaně ukládat poku-
ty. Jinou možnost donutit obce k dořešení 
nového systému čištění odpadních vod státní 
správa nemá. Vzorky odpadních vod odebírá 
provozovatel, tedy pokud vzorky nevyjdou, 
šikovný vzorkař odebere vzorky jindy (při 
dešti) a předloží pouze vzorky, které vyjdou. 
Za současné legislativy je potom velmi těžké 
donutit obce změnit způsob koncepce čištění 
odpadních vod, pokud musí přesvědčit své 
voliče, aby zatížili obecní rozpočet (ani dotace 
nepokryjí vše) vybudováním nové kanalizační 
soustavy a ve finále platili vyšší stočné.

3) obce, které dokázaly vybudovat novou 
kanalizaci zakončenou ČOV, nebo na stá-
vající ČOV připojily část obce, která dosud 
centrálně odkanalizována nebyla, nebo byla 
napojena na samostatnou volnou výust

Zdánlivě vyřešená lokalita, dokud nevyjde 
najevo, že se část majitelů nemovitostí od-
mítla na novou kanalizaci přepojit, často ani 
přes finanční motivace v podobě uhrazení 
přípojek z obecního rozpočtu. Majitelé obci 
řeknou, že mají žumpu, že ji vyváží a že mají 
doklady. Obec se následně obrátí o pomoc 
na vodoprávní úřad. Obec sice může vydat 
rozhodnutí o povinnosti připojit nemovitost 
na kanalizaci, pokud je to technicky možné, 
prakticky ji ale odradí složitost správního říze-
ní a nejasnosti ve financování nařízeného pře-
pojení. Ministerstvo zemědělství vydalo řadu 
výkladů, jak situaci řešit, stále ale zůstává 
základní problém, totiž že majitel nemovitosti 
nemá povinnost se přepojit na kanalizaci a nic 
ho k tomu nemotivuje – naopak odrazuje ho 
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Obr. 4. Strouha pod obcí s individuálním čištěním

Obr. 6. Vodní tok pod obcí s volnou výustí 200 EO

Obr. 5. Volná výust pod obcí 70 EO

Obr. 7. Individuální řešení odpadních vod u RD

placení stočného, které dosud s nevyváženým 
septikem nebo žumpou s trativodem platit 
nemusel. Ve výsledku opět vzniká smyčka: 
kontrola vodoprávního úřadu, pokuta, opako-
vaná pokuta, dokud nedojde k nápravě, potíže 
s rekolaudacemi starých kanalizací z jednot-
ných na dešťové, řady odvolání připojených 
subjektů, které odmítají cokoliv, co jim přináší 
nějaké náklady. A tak vznikají situace, kdy je 
dva roky vybudována nová kanalizace zakon-

čená ČOV a z budovy využívané pro nájmy 
pracujících cizinců se valí přes zacpaný (kaly 
zabetonovaný) septik 200–300 m3 odpadních 
vod ročně. Chápete správně, bez jakéhokoliv 
čištění! A majitel s tím nic neudělá, dokud 
na něj nepřijde řada s kontrolou a neprokáže 
se, že jeho odkanalizováni není v souladu se 
zákonem.

Z výše uvedeného vyplývá zřejmá souvis-
lost: pokud má mít každý občan právo na 

pitnou vodu, musí mít také zároveň povin-
nost zajistit adekvátní čištění odpadní vody, 
kterou přírodě vrací. Nezřídka je totiž níže 
po toku jeho odpadní voda znovu upravová-
na na vodu pitnou! Pro občany, kteří na ni 
mají také právo…

Eva Barešová
potentilla@seznam.cz

Odborné vzdělávání studentů vodohospodářských 
oborů v Nizozemí v rámci projektu PoVE – Platform of 
Vocational Education

Petr Kupec, Břetislav Skácel

Počátkem října, resp. počátkem listopadu mi-
nulého roku se uskutečnily dva běhy odborné-
ho vzdělávání studentů středních a vysokých 
škol se zaměřením na vodní hospodářství 
v Leeuwardenu. Oba běhy byly realizovány 
jako jedna z aktivit projektu PoVE – Platform of 
Vocational Education v rámci tzv. Water week 
a jejich základnou byl Water Campus v Leeu-
wardenu, sídlo mimo jiné CIV Water, hlavního 
organizátora akce a lídra projektu PoVE.

První z běhů odborného vzdělávání se usku-
tečnil v rozsahu dvou týdnů na přelomu září 
a října a byl zaměřen na vzdělávání studentů 
středních škol v oblasti vodního hospodářství. 
Účastnili se ho zástupci středních škol ze 
zemí, které participují na projektu PoVE, tedy 
z Nizozemí, Malty, Lotyšska a České republiky. 
Vzdělávací aktivity, které byly v rámci tohoto 
vzdělávacího kurzu realizovány, měly projek-
tově-soutěžní charakter. Všechny zúčastněné 

střední školy měly ze strany organizátorů (CIV 
Water, Nizozemí) zadaný projekt zaměřený na 
ekologii vod a v jeho řešení soutěžily s ostat-
ními středními školami. Českou republiku 
zde reprezentovala Střední průmyslová škola 
chemická Pardubice. Mimo odborný program 
bylo smyslem setkání seznámení studentů se 
systémem vodního hospodářství Nizozemí, 
doplněné návštěvou některých významných 
vodohospodářských staveb. Ve druhém týdnu 
tohoto vzdělávacího kurzu v místě proběhlo 
pravidelné setkání projektu PoVE a členové 
řešitelského týmu tak měli možnost zhod-
notit výsledky studentských projektů. Ing. 
Břetislav Skácel, manažer klastru CREA 
a regionální kapitán české části řešitelského 
týmu projektu, byl nominován do hodnotící 
komise studentských projektů a byl stejně jako 
ostatní členové řešitelského týmu přítomen 
vyhlášení výsledků. Řešitelský tým projektu 
PoVE byl potěšen vysokou kvalitou výstupů 
studentských projektů.

Druhý běh odborného vzdělávání byl týden-
ní a byl zaměřen na vysokoškolské studenty 
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a pedagogy. Tento běh byl za Českou republiku 
plně saturován studeny a pedagogy na vodu 
a vodní hospodářství krajiny zaměřených 
studijních programů Mendelovy univerzity 
v Brně. Aktivity realizované v rámci tohoto 
běhu vzdělávání měly především exkurzní 
charakter, studenti se kromě situace vodního 
hospodářství v Nizozemí seznámili s ně-
kterými významnými vodohospodářskými 
stavbami a lokalitami a na závěr se zúčastnili 
veletrhu Aqua Tech v Amsterodamu. Odezva 
jak zúčastněných akademiků a studentů, tak 
zaměstnanců Water Campus Leeuwarden byla 
velmi pozitivní.

Projekt PoVE – Platform of Vocational Edu-
cation (www.povewater.eu) je projektem typu 

Erasmus plus, klíčová aktivita 2, Sektorální 
mobility. Projekt byl řešen jako pilotní v ob-
dobí 10/2019 až 12/2021. Lídrem projektu 
byl nizozemský CIV Water, v rámci projek-
tového konsorcia dále participovali zástupci 
z Nizozemí, Malty, Skotska, Lotyšska a České 
republiky. Lídrem české části projektu byl 
klastr CREA Hydro&Energy, druhým význam-
ným členem týmu byla Mendelova univerzita 
v Brně. V současné době podalo konsorcium 
rozšířené o další relevantní partnery bez 
účasti Skotska (z důvodu brexitu) projektovou 
žádost o nový projekt, resp. jeho druhou fázi, 
která naváže na fázi první, pilotní.

Smyslem celého projektu je vytvořit centra 
vzdělávání (tzv. CoVE – Centre of Vocational 

Education) v různých oblastech vodního 
hospodářství napříč Evropou, které spolu 
budou navzájem komunikovat a budou vzá-
jemně koordinovány. Komunikací je myšlen 
především transfer vědomostí, studentů 
(studujících) a vyučujících. Tak např. v Brně 
by mělo být vzdělávací centrum zaměřené 
na vodu v krajině, v Nizozemí (Leeuwarden) 
na technologie vodních staveb, na Maltě na 
hospodaření s vodou v urbánním prostředí 
a v Lotyšsku (Riga) vzdělávací centrum za-
měřené na technologie v jakosti vod. Model 
centra by měl být ve všech zemích stejný, tzn. 
jedná se o vzájemnou participaci středního 
a vysokého školství, neinstitucionálního 
vzdělávání, firem a státní správy včetně re-
gionálních politik. Mimo odborný charakter 
takto by měla mít vzdělávací centra rovněž 
akcent regionální, tedy nizozemské centrum 
by mělo nést název CoVE Water West-EU, 
maltské CoVE Water Mediterranean, lotyšské 
CoVE Water Baltics a konečně české CoVE 
Water Central-EU.

doc. Ing. Petr Kupec, PhD.
Ing. Břetislav Skácel

CREA Hydro&Energy, z.s.
Traubova 6, 602 00 Brno

bret@creacz.com
www.creacz.com

K úpravě Chumavy v Hostomicích

Tomáš Just

Pan docent Jaroslav Zuna napsal ve VH 
č. 6/2021, str. 16 až 18, o úpravě potoka 
Chumavy v Hostomicích, kterou na sklonku 
své existence, v letech 2009–2010, nechala 
provést Zemědělská vodohospodářská správa. 
Úpravu koryta s hlubokou úzkou kynetou, pro-
vedenou v hladké kamenné dlažbě, vyzdvihl 
jako vhodnou z důvodu dobrého provádění 
splavenin, a tím udržování volné průtočné 
kapacity koryta v zastavěném území.

Autor tohoto komentáře se oproti panu 
docentovi domnívá, že popisovaná úprava 
není dobrým příkladem nakládání s vodním 
tokem – ani pokud jde o nepochybně riziko-
vý intravilánový úsek povodňově aktivního 
a splaveninonosného toku, jakým je pod-
brdská Chumava. Koncept této úpravy byl 
jednostranně podřízen právě jenom snaze 

o rychlé provádění vody a splavenin. Tuhá 
konstrukce koryta představuje důsledně 
geometrizovaný kanál s hluboce zaříznutou 
kynetou s relativně úzkým dnem, s hladkým 
dlážděným povrchem v běžně suchých 
plochých bermách. Toto pojetí znamená 
minimalizaci biologických funkcí vodního 
toku. Téze pana docenta o tom, že kyneta, 
proložená několika skluzy a dlážděnými 
tůňkami, umožňuje migraci významné části 
vodní fauny, je smělá. Možná není jenom 
zcela nepodloženou domněnkou, pokud 
se bude uvažovat kvalita a kvantita vodní 
fauny, jejíž existování umožňuje úprava jako 
taková. Tedy celkově velmi skromného oži-
vení, schopného přetrvávat v běžně několik 
centimetrů hlubokém sloupci vody, poměrně 
rychle proudící po úzkém dlážděném dně ky-

nety. Takové oživení skutečně nepředstavuje 
velké nároky na migrační prostupnost. 

Výrazná ekologická degradace vodního 
toku, působená úpravou v daném pojetí, je 
zřejmá. Tu pak vyvstávají otázky, jaké si v po-
dobných případech mají klást hlavně správce 
vodního toku a představitelé sídla, kterým 
vodní tok prochází: 1. Zda jsou navrhovaná 
přírodě velmi vzdálená řešení skutečně tak 
hydrotechnicky funkční a nezastupitelná, 
jak je tvrzeno. 2. Kolik toho lze, resp. kolik 
se chce s ohledem na hydrotechnické funkce 
obětovat z ekologických funkcí, ale také třeba 
ze vzhledu vodního toku, a tím i z pobytových 
hodnot intravilánového říčního prostoru. 
3. Zda neexistují jiná řešení, která by nabízela 
příznivější součin hydrotechnických a ekolo-
gických efektů. 

Argument, že rychlé proudění soustředěné 
do kynety rychle odplavuje nečisté produkty 
černých výpustí, by raději neměl ani zaznívat, 
abychom se nedostali k tomu, že nejlepší by 
bylo znečišťovaný vodní tok rovnou zatrubnit. 
(Klasickou lokalitou, kde se v minulosti něco 
podobného opravdu stalo, jsou Říčany u Pra-
hy. Tam se kdysi při všeobecném uklízení před 
spartakiádou přišlo na to, že Říčanka nevábně 
vyhlíží a zapáchá, i byl kus jejího koryta ve 
středu města překryt panely.) Nepochybně je 

http://www.povewater.eu
mailto:bret@creacz.com
http://www.creacz.com
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Obr. 2. Protipovodňová úprava potoka Lu-
terbach v Bad Staffelstein v Bavorsku, úsek 
vybudovaný v letech 2010–2012, pohled 
2014. Stranově technicky vymezené koryto 
s přírodě blízkým dnem

Obr. 1. Provádění nové úpravy Chumavy v Hostomicích v roce 2009. Snímek působí dojmem, 
že nová konstrukce kynety a berem byla nastavěna nad úroveň dna, tvořícího dřívější úpravu 
koryta

potřeba řešit zdroje znečištění, a ne až odpla-
vování jejich produktů.

Ekologické přístupy k vodním tokům nemo-
hou spočívat v prosazování vyhraněně přírodě 
blízkých řešení, podpory biodiverzity atp. 
kdekoliv, za jakoukoliv cenu a bez ohledu na 
cokoliv. V zastavěných územích je na prvním 
místě ochrana zástavby před povodňovými 
průtoky a před nestabilitami koryta, a teprve 
v tomto rámci jsou hledány možnosti přírodě 
blízkých řešení. Ovšem hostomické geometri-
zované dlážděné koryto s kynetou je extrémně 
vzdálené přírodě. Je třeba prověřovat, kdy 
a kde, resp. zda vůbec někde představuje 
jedinou možnost. A je na místě prověřovat 
jeho skutečné hydrotechnické efekty. Mimo 
jiné když víme, že koncentrování průtoků do 
relativně úzkých a hlubokých koryt a kynet 
bylo jedním z hlavních klišé oboru technic-
kých úprav vodních toků, často neoprávněně 
zobecňovaných, aplikovaných bez ohledu na 
podmínky a potřeby konkrétních lokalit, bez 
věrohodného konkrétního odůvodnění. (Když 
trochu odbočíme: představa, že vodní tok nějak 
„špatně poteče“, pokud nebude koncentrován 
do dostatečně hluboce zaříznutého a geo-
metricky přehledně definovaného koryta či 
kynety, občas dodnes straší třeba při úvahách 
o tom, jak čelit dopadům sucha na vodní toky 
a jejich biotu. Někteří lidé stále vidí záchranu 
právě v hluboké kynetě či střelce koryta, kterou 
do poslední chvíle něco poteče. Oproti tomu 
příroda jako zřetelně lepší předkládá koncept 
přežívání bioty v relativně mělkém a širokém 
pásu koryta s pokud možno přirozeně propust-
ným a prostupným dnem, výrazně členěným, 
včetně výskytu dnových tůní. Jistěže tento mo-
del se uplatní hlavně mimo zastavěná území.) 
Je třeba se ptát, zda přínos hluboce zaříznuté 
kynety nespočívá spíš v její jakési – bohdá 
správcovsky pohodlnější – samočistitelnosti 
vzhledem k ukládání drobnějších splavenin, 
vypadávajících za mírně zvětšených průtoků 
(drobný štěrk – usazovací rychlosti kolem 
1 m/s), než v omezování sedimentace hrubších 
splavenin, nesených takovými povodňovými 
průtoky, jaké mohou být rizikové z hlediska 
okolní zástavby (hrubý štěrk a malé kameny 
– kolem 2 m/s). Otázka je, jak je to vlastně se 
schopností sedimentů omezovat povodňovou 
průtočnost, zda nebývá přeceňována mimo 
jiné v důsledku přehlížení efektu povodňové 
fluidizace splavenin. Není pak z hlediska 
průchodu velkých, ohrožujících povodňo-
vých průtoků rozhodující úhrnná velikost 
průtočného průřezu, zatímco proplachování 
drobnějších usazenin vlivem kynety je zajíma-
vé primárně z hlediska údržby vodního toku, 
pokud ta přijala postulát udržování koryta bez 
usazenin? Dle vyjádření správce toku i Chu-
mava v Hostomicích v dané podobě vyžaduje 
stálou, poměrně pracnou údržbu, v níž ovšem 
největší nákladovou položku představuje se-
čení vegetace v plochách berem. 

Tu se dostáváme k jedné otázce, spojené 
nikoliv s obecnými principy fungování zaříz-
nuté kynety, ale konkrétně s úpravou Chuma-
vy v Hostomicích. Podívejme se na přiložený 
snímek (obr. 1) pořízený za výstavby v září 
roku 2009. Nevypadá to tak, že kyneta a po 
stranách ji doprovázející bermy byly nastavě-
ny nad úroveň dna koryta, daného jeho starší 
úpravou? Dřívějšímu dnu nejspíš patřily ony 
vyskládané kameny vpředu vlevo. Pokud by 
tomu tak bylo, znamenalo by to, že „propla-

chovací“ kyneta nové úpravy byla vytvořena 
za cenu nikoliv nepodstatného zmenšení 
celkového průtočného průřezu koryta. Mohlo 
pak být nové koryto o tolik hladší než to staré, 
aby se nezměnila průtočná kapacita, případně 
mohl ztrátu plochy průtočného průřezu nějak 
kompenzovat efekt koncentrace proudění 
v kynetě? 

Jako stoupenci přírodě blízkých koryt 
obecně nepodporujeme technicky pojednané 
prahy a stupně. Ale v Hostomicích dřívější 
úprava koryta s poměrně širokým plochým 
dnem, členěným příčnými stupni a prahy, 
byla schopna alespoň vytvářet jakýsi sled tůní 
s hlubší vodou, tedy prostředí z ekologického 
hlediska vhodnější, než jaké vytváří dnešní 
kyneta. (Starou úpravu měli na konci 1. svě-
tové války stavět italští zajatci, stupně byly 
sestaveny z kamenicky velmi dobře opracova-
ného materiálu.) Podstatně větší šířka běžně 
zatápěného nebo aspoň zamokřeného dna 
koryta dávala větší běžně zavodněnou plochu, 
která mohla být nějak zajímavá z hlediska 
bioty. Naproti tomu při dnešním provedení 
koryta s kynetou představuje „mokrý“ povrch 
jenom asi čtvrtinu půdorysné plochy koryta, 
zatímco zbytek připadá na svahy kynety 
a postranní bermy, plnící více méně jenom 
stabilizační a výplňové funkce. (Revitalizační 
a podobné přístupy také mají svoje zaklínadla 
a jedno z nich by se dalo vyjádřit slovy, že co 
je mokré, rozuměno běžně zatopené vodou, 
to je dobré… míněno z hlediska ekologických 
funkcí a využití plochy koryta.) Takto lze vy-
jádřit názor, že předcházející úprava koryta 
Chumavy v Hostomicích, aniž by z hlediska 
provádění povodňových průtoků nebo spla-
venin byla nějak katastrofická, z ekologického 
hlediska byla zřetelně lepší než ta nynější. Ale 
po dlouhé době existence již nebyla ve zcela 
soudržném stavu a byla vnímána technická 
potřeba s potokem něco dělat. Pokud bychom 
uvažovali o tom, jaké řešení by zrovna pro 
intravilán Hostomic mohlo být lepší než 
nynější kyneta, jistě by to nebyl nějaký pří-
rodně, resp. hydromorfologicky autentický, 
ale zcela nestabilní „postrach hydrotechniky“. 
Pro něco takového ani není v zástavbě obce 
prostor. Nejspíše by se tu ale dal uplatnit 
model, osvědčující se mnohde ve stísněných 
poměrech zastavěných území – koryto striktně 
vymezené a dispozičně stabilizované třeba 

i svislými břehovými zdmi, mezi nimiž leží 
pokud možno široké, běžně zatápěné, tvarově 
členité přírodě blízké dno. Jistěže i takové dno 
musí být provedeno tak, aby bylo odolné proti 
nežádoucímu vertikálnímu vývoji, který by 
posléze ohrožoval i břehové zdi. Ovšem odol-
nosti proti zahlubování lze dosahovat i s tím, 
že povrch dna, tvořený kamenivem různých 
frakcí, bude tvarově členitý, což vytvoří pod-
mínky i pro dosažení uspokojivé členitosti 
hydraulické. Standardní formou stabilizace 
a současně tvarového a hydraulického členění 
přírodě blízkých koryt je třeba sled dnových 
pasů z kamenů či balvanů. Riziko zanášení 
takových koryt splaveninami se obvykle dost 
přeceňuje. Nakolik však přeci jen existuje, lze 
mu do značné míry čelit tím, co i pan docent 
naznačuje, tedy zachytáváním ve vhodných 
místech, zvlášť pro to upravených. 

Ještě zde neodoláme pokušení pro srovnání 
připomenout vcelku známý příklad „perníko-
vé chaloupky intravilánových protipovodňo-
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vých revitalizací“, na kterou se občas jezdíme 
dívat na horní Mohan do bavorského městečka 
Bad Staffelstein. Na jazyku svrbí věta, že takto 
lze řešit intravilánový úsek vodního toku, 
když se chce a ví jak. A samozřejmě když 
na to jsou peníze... ale ona ani ta hostimická 
kyneta nebyla zadarmo. Obrázek z roku 2014 
(určitě je čas jet se zase podívat, jak se to tam 
vyvíjí) ukazuje, jak tam v letech 2010–2012 
pojednali rovněž zástavbou sevřený úsek po-
vodňově velmi aktivního potoka Lauterbachu. 
Podobně jako Chumava z Brd, Lauterbach 
přitéká z kopcovité krajiny nad městem, je 
ovšem vodnější a v minulosti podrobil Bad 

Staffelstein řadě povodní, spojených s velký-
mi škodami. Průtočný perimetr na obrázku 2 
zachyceného úseku, zčásti vymezený svislý-
mi zdmi, byl navržen tak, aby v něm mohla 
fungovat nejen kyneta pro běžné průtoky, zde 
ovšem výrazně přírodě blízká, ale dokonce aby 
do něj mohly být vysazovány stromy…. což 
dle všeho není nějaká ekologistická provokace 
proti hydrotechnice, ale určitá poloha dobře 
uváženého ekologicko-hydrotechnického 
kompromisu. Přírodě blízká úprava koryta 
v Bad Staffelstein by měla mít kapacitu na 
úrovni Q20, pro dosažení ochrany na úrovni 
Q100 se uvažuje postavit nad městem velkou 

retenční nádrž. Pokud by mělo zaznít něco 
o tom, že u nás a v Bavorsku máme rozdílné 
finanční možnosti, pak sice zde nevíme, kolik 
stála Chumava a kolik Lauterbach a neumíme 
porovnat měrné náklady obou děl, ale trouf-
neme si vyslovit názor, že zřejmě dost hospo-
dárně bychom se byli chovali, pokud bychom 
byli v těch Hostomicích nedělali raději nic. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny 
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Genetické sekvenovanie odpadových vôd – nový zdroj 
informácií o trendoch šírenia sa ochorenia COVID-19 
v populácii

Michal Tamáš, Tomáš Mackuľak

Úvod
Momentálna pandémia ochorenia COVID-19 
spôsobená vírusom SARS-CoV-2 priniesla 
množstvo zdravotných ako aj ekonomických 
dopadov. Vírus SARS-CoV-2 bol postupne 
identifikovaný vo výkaloch infikovaného 
jedinca, a preto je možná aj jeho detekcia 
v odpadových vodách ako dokazuje množ-
stvo štúdii z rôznych krajín sveta [2, 3]. Vírus 
v ľudskom tele okrem iného napadá receptor 
„angiotensin-convertin enzyme 2“ (ACE2) na 
povrchu buniek gastrointenstinálneho trak-
tu, hlavne tenkého čreva. Následne sa vírus 
vylučuje do stolice a takto odchádza z tela. 
Tento proces sa pravdepodobne deje už týždne 
pred tým, ako sa nakazenému jedincovi vyvi-
nú príznaky a dá sa klinicky otestovať, čo je 
dôležitý faktor pre jeho možné monitorovanie 
v odpadových vodách a predikciu šírenia sa 
v populácii [4, 5]

Monitorovanie odpadových vôd za účelom 
odhalenia ohnísk ochorenia COVID-19 v 
populácii má množstvo výhod oproti štan-
dardnému klinickému testovaniu [6]. Je to 
neagresívna metóda, časovo ako aj finančné 
menej náročné a získame informácie v reál-
nom čase od veľkého množstva populácie. 
Podmienkou je napojenie monitorovanej 
populácie na kanalizačný systém. Niektoré 
štúdie dokonca potvrdzujú nárast prítomnosti 
vírusu v časovom predstihu 7–12 dní pred 
masívnym rozšírením sa v populácii [7–9]

V tomto prehľadovom článku by sme 
radi popísali možnosti využitia genetického 
sekvenovania vírusu SARS-CoV-2 v procese 
monitoringu odpadových vôd.

Proces predúpravy a analýzy 
odpadových vôd pomocou 
genetického sekvenovania (obr. 1)
Proces začína správnym vzorkovaním odpa-
dovej vody. Zlatý štandard v tomto prípade je 
24-hodinová zlievaná vzorka. Objem vzorky 
by sa mal pohybovať v rozsahu 100–1000 ml 

v závislosti od ďalšej predúpravy vzorky 
[13–14]. Je vhodné vzorkovať pomocou au-
tomatického odberového zariadenia s chlade-
ním, aby sa predišlo degradácii RNA vírusu. 
Schladenú vzorku na teplotu okolo 4 °C by 
sme mali následne čo najskôr transportovať 
do laboratória. Bodové vzorky na túto ana-
lýzu nie sú vhodné a mali by byť používané 
iba v špecifických situáciách, akou je napr. 
odber lokálneho ohniska s vysokým počtom 
nakazených [14].

Ďalším krokom je predúprava samotnej 
vzorky. Vodu s potenciálne infekčnými pato-
génmi je potrebné inaktivovať pri 60 °C počas 
90 minút. Je vhodné vzorku prefiltrovať cez 
filter na odstránenie hrubých nečistôt, ktoré 
by znemožnili ďalšiu analýzu. Ďalším kro-
kom je zakoncentrovanie vzorky. To sa deje 
najčastejšie pomocou 2 metód – vákuovej 
ultrafiltrácie a precipitácie pomocou PEG 

a NaCl [12, 15–17]. Poznáme však aj iné, 
menej zaužívané metódy zakoncentrovania, 
akými sú napr. ultracentrifugácia, adsorpcia 
na hliníkových vrstvách a iné [18, 19]. Ná-
sledne prechádzame na samotnú extrakciu 
nukleových kyselín, v tomto prípade RNA, 
keď že sa jedná o RNA vírus. 

Extrakcia nukleových kyselín je posled-
ným krokom pred samotným genetickým 
sekvenovaním. V súčasnosti poznáme via-
cero analytických postupov, no väčšina vý-
skumných skupín používa najmä extrakciu 
pomocou kolonkových kitov alebo pomocou 
TRIzolu [20–23]. Obe použité metódy majú 
svoje výhody a nevýhody. Dodávané kolónky 
majú limitnú minimálnu veľkosť zachytených 
fragmentov DNA/RNA, čo je potrebné si overiť 
pred samotnou extrakciou. Hlavnou výhodou 
je ich rýchlosť a nenáročnosť. Opačne extrak-
cia pomocou TRIzolu je časovo náročnejšia, 
no dokáže zachytiť celkovú RNA vo vzorke. 
V súčasnosti je možné použiť aj iné metódy 
extrakcie ako napríklad extrakcia pomocou 
magnetických častíc. Pred sekvenovaním 
je potrebné urobiť kontrolu vyextrahovanej 
RNA. Poznáme množstvo metód na toto 
overenie a to je buď polymerázová reťazová 
reakcia v reálnom čase (RT-qPCR) alebo iné 
flurometrické či spektrofotometrické metó-
dy [24]. Pri RT-qPCR je vhodné dosahovať 
hodnoty CT pod 35, teda parameter určujúci 
množstvo kópii vírusu vo vzorke, v závislosti 
od použitej sekvenačnej technológie [10], [25]. 
Sekvenovanie SARS-CoV-2 sa momentálne 
deje na dvoch platformách od konkurenčných 

Obrázok 1. Genetické sekvenovania odpadových vôd ako inovatívny spôsob detekcie šírenia 
sa mutácii vírusu SARS-CoV-2 v populácii
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firiem – Illumina a Oxford Nanopore Tech-
nology (ONT). Tieto technológie opäť majú 
svoje výhody a nevýhody. Oxford Nanopore 
Technology a ich produkty sú sekvenátormi 
tretej generácie produkujúcimi čítania z čo 
najdlhších sekvencií až na úrovni genómu. 
Toto je vhodné na sledovanie mutácii, avšak 
ONT má stále pomerne vysokú chybovosť 
čítaní [26]. Na druhej strane, sekvenátori 
od Illuminy preferujú krátke presné čítania, 
ktoré sú následne analyzované pomocou 
bioinformatických nástrojov [27], [28]. Na 
úspešne sekvenovanie potrebujeme vytvoriť 
taktiež sekvenačnú knižnicu. Na tento účel sa 
v súčasnosti používajú dva hlavné produkty, 
a to primery od iniciatívy ARTIC verzia 3 
a SNAP/SWIFT panel [15–17, 20, 21, 25]. 

Vedecké skupiny detegovali množstvo 
rôznych mutácií. Mutácia A23403G bola 
zachytená a popísaná minimálne v 6 publi-
káciách [10, 13, 15, 16, 20, 25]. Táto mutácia 
je momentálne jedna z najbežnejších a je 
zodpovedná za výmenu aminokyselín v spike 
proteíne vírusu SARS-CoV-2. Je spoločnou 
mutáciou v línii B.1, ktoré sú prítomné v brit-
skom (B.1.1.7) alebo juhoafrickom kmeni 
(B.1.351) [12]

Diskusia a záver
Sekvenovanie odpadových vôd môže byť dôle-
žitým faktorom pri zvládaní pandémie vírusu 
SARS-CoV-2 [29, 30]. Keďže odpadová voda 
je zmes biochemických látok a tuhých častíc, 
správna predúprava vzorky je dôležitým fak-
torom úspešnej analýzy. Je však potrebné vo 
výskume pokračovať, pretože množstvo štúdii 
dokázalo predpovedať vývoj epidemiologickej 
situácie a objaviť mutácie vírusu, ktoré unikli 
klinickému testovaniu a môžu byť dôležitým 
dôvodom z hľadiska výskytu ohnísk a šírenia 
sa ochorenia COVID-19 v populácii [13, 18]. 
Takisto pri správne skladovanej vzorke sa 
vieme časovo pozrieť aj retrospektívne na 
evolúciu vírusu. Takéto monitorovanie mu-
tácii bude stále dôležitejšie, pretože selekčný 
tlak mutovať sa zvýši po zavedení napr. lieč-
by pomocou konvalescentnej plazmy alebo 
plošnom očkovaní [31]. Preto je dôležité aj 
z hľadiska globalizácie monitoringu, vytvoriť 
štandardizovaný protokol pre vzorkovanie 
odpadových vôd, samotnú predúpravu, za-
koncertovania a extrakciu RNA. 

To by malo byť aj záujmom viacerých štát-
nych a medzinárodných inštitúcii, ktoré by 
mali postupne vytvoriť sieť laboratórií moni-

torujúcich nie len výskyt RNA SARS-CoV-2 
v odpadových vodách, ale aj zastúpenie jeho 
mutácií či variantov. V súčasnosti sa postupne 
začínajú realizovať podobné iniciatívy najmä 
v rámci EÚ a USA (napr. počas júna 2020 
prebehol prvotný monitoring viacerých miest 
EÚ v rámci tvorby databázy NORMAN) [32]. 
Európska komisia taktiež začiatkom roku 
2021 vytvorila HERA inkubátor, ktorý má 
jeden z cieľov systematicky monitorovať od-
padové vody (aj sekvenovanie) na čistiarňach 
s počtom napojenej populácie nad 150 000. 
Sekvenovanie odpadových vôd sa už realizuje 
napr. vo Švajčiarsku, Holandsku [10, 20] či na 
Slovensku.

Poďakovanie: Autori ďakujú projektom APVV-
17-0183, APVV-19-0250 a PP-COVID-20-0019, 
VEGA 1/0343/19. Autori ďalej ďakujú STU 
za finančnú podporu v rámci Grantovej 
schémy na podporu mladých výskumníkov: 
Mikroplasty – riziko pre životné prostredie na 
Slovensku, Domácnosti ako potenciálny zdroj 
mikrovlákien pre životné prostredie a v rámci 
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tímov mladých výskumníkov: Mikroplasty vo 
vodách Slovenska – monitoring a možnosti 
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nenie, Monitoring a odstraňovanie fragmen-
tov RNA vírusu SARS-CoV-2 v odpadových 
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Co stojí daňové poplatníky MVE?

Petr Ptáček

Celosvětové snahy vlád o výrobu zelené 
energie způsobují zvyšování tohoto podílu 
na celkové výrobě a spotřebě elektřiny. I my 
jsme se zavázali zvyšovat tento podíl. Podle 
vládního plánu růstu zelené energie by do 
roku 2030 měl podíl obnovitelných zdrojů 
na celkové spotřebě energie činit 22 %, v roce 
2020 se počítalo s 15,6 %. Sice chvályhodný 
plán, jenže jak to splnit, když nemáme pro-
stor na sluneční elektrárny, nemáme vodu 
na vodní elektrárny a větrníky také nejdou 
dát všude? Nebudu se pouštět do obecných 
odborných debat, to mi nepřísluší, ale za-
měřím se jen na malé vodní elektrárny (dále 
jen MVE). Co nás stojí tato výroba a co pro 
to musíme obětovat?

V naší zemi, která je v podstatě střechou 
Evropy a která nemá ledovce ani žádné jiné 
významné zdroje tekoucí vody (krasové vý-
věry…), je 1457 malých vodních elektráren 
(MVE). MVE je označení pro vodní elektrárny 
s instalovaným výkonem do 10 MW. Těchto 
1457 MVE má instalovaný výkon 351 MW. 
Na celkové výrobě se podílí 1,22 % (vše data 
z roku 2017), jenže většinu z toho mají na 
svědomí MVE v přehradách nebo na jezech 
na Labi a Vltavě, např. Práčov, Štvanice, 
Štětí. Těchto 65 MVE má instalovaný výkon 
cca 180 MW a to znamená, že 65 MVE se 
podílí zhruba 50 % na výrobě z MVE. Zbytek 
1392 MVE tedy vyrobí 0,6 % z celkové výroby. 
Šest promile za zničené řeky, kde se střídají 
rybníky a suchá místa, kde řeka už není tou 
tekoucí a životadárnou silou přírody. 

Obrovský počet MVE u nás znamená jed-
nu z nejvyšších fragmentací řek v Evropě 
(v indexu využívání vody jsme na tom skoro 
nejhůře ze všech států EU, viz https://tinyurl.
com/f5yws94v) a najdeme je i na takových 
tocích, kde po většinu roku není skoro voda. 
Jak je to možné?

Za vším hledej dotace
Systém dotací na podporu zelené elektřiny 
umožňoval v minulosti postavit MVE po-
měrně snadno. Relativně malá spoluúčast 
a podpora jak na stavbu MVE, tak i na rybí 
přechod dokázala investorovi velmi rychle 
pomoci do kladných čísel. I když se MVE po-
stavila bez dotací, byla výdělečná zhruba po 
4 letech od spuštění. Když vezeme v úvahu, 
že stát dává bianko šek na minimálně 30 let 
až na životnost díla k povolení odběru vody, 
které nemůže v podstatě nikdo změnit, je to 
solidní základ pro dlouhodobé výdělky bez 
rizika. Navíc povolení se vydává na MVE a je 
jedno, kdo ji vlastní. Prodejem MVE povolení 
přechází na nového majitele automaticky. 
V podstatě tak není možné přijít o povolení 
nebo ho změnit. Stát tady garantuje vodu 
pro podnikání v podstatě navždy. Viz § 9, 
odst. (6) VZ: Povolení k nakládání s vodami 
pro využívání jejich energetického potenciálu 
nemůže být vydáno na dobu kratší než 30 let. 
Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 
2 dobu platnosti povolení prodlouží o dobu 
stanovenou ve stávajícím povolení, nebyl-li 
oprávněnému pravomocně uložen správní 

trest za opakované porušování povinností 
stanovených tímto zákonem nebo podle něho.

Poslední dobou je sice stále množnost získat 
dotaci na stavbu, ale už nejsou vhodné lokali-
ty a postavit MVE je mnohem obtížnější. MŽP 
už neproplácí stavbu rybího přechodu u no-
vých jezů, musí se jednat o jezy již existující 
a migračně neprostupné.

Výsledkem je, že dochází k modernizacím 
současných MVE. Dříve se z řeky odvádělo 
malé množství vody, aby se mohl točit mlýn, 
a většina zůstala v korytu. Všichni byli spoko-
jeni, každý si vzal jen část vody. Dnes se doká-
že vysát celá řeka, a ještě to nestačí. V náhonu 
je jedna elektrárna na konci, postaví se další 
příjezová a každá z nich se pro jistotu vybaví 
minimálně 2 turbínami. K tomu se přidá na-
výšení koruny jezu, bagrování pod jezem atd. 
Na modernizaci je opět možné čerpat dotaci.

Další formou podpory je podpora v rámci 
OZE, tedy za každou vyrobenou kilowattu, 
kterou opět platíme všichni ve svém vyúč-
tování. Není se čemu divit, že je MVE velmi 
výhodnou investicí. Veřejná podpora něčemu, 
co v podstatě vůbec nepotřebujeme, je značná, 
ale to není všechno.

Stát opravuje jezy pro soukromé 
podnikání
V rámci řízení jsme narazili na velmi zají-
mavou věc. Jeden investor na Ohři prodá 
státnímu podniku jez po 10 letech od jeho 
postavení. Proč jen jez, a ne celou MVE? 
K čemu je státu nevýdělečný jez, a ještě za 
něho bude platit, když zisková část zůstane 
soukromníkovi? A proč na to stát přistupuje? 
Asi každý předpokládá, že by majitel MVE dle 
vodního zákona měl provádět údržbu koryta 
nad a pod jezem, platit za pronájem koryta 
státu a z vydělaných financí investovat do 
oprav jezu. Jenže to tak nemusí být. Čím dál 
častěji narážíme na situace, kdy jez patří státu 
a MVE je soukromá. Chápeme situace, kdy jez 
má nějakou důležitou a strategickou funkci, 
např. zásobování vodou, odběr vody pro za-
vlažování, ale to jsou jen malé počty případů.
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Majitel MVE na státním jezu neplatí za jeho 
opravy, neplatí za pronájem koryta, a pokud 
na jezu nemá nějakou svoji konstrukci, neplatí 
ani nájemné. Neplatí vůbec nic a nemá se 
státem žádnou smlouvu na tyto činnosti. Ale 
státe, starej se! A stát se stará – milionovými 
investicemi my všichni opravuje jezy, které 
v zásadě nepotřebujeme, aby mohl investor 
spokojeně vydělávat. Zdůvodní se to zajiště-
ním příčného spádu řeky, převodem povod-
ňových stavů či nutností se starat o svěřený 
majetek. Stát tak úspěšně podporuje soukrom-
níka a zajišťuje mu potřebnou součinnost, aby 
mohl vydělávat.

Částečně za to může divoká doba privatiza-
ce (zprivatizovala se jen MVE, jez ne), ale byl 
dostatek času se s tím vypořádat. Už Jan Lu-
cemburský určil, že ten, komu patří mlýn, se 
stará o jez, i když není jeho vlastníkem. Řeklo 
by se, že je to zcela logické řešení, ale moderní 
doba vyžaduje moderní přístup. Všichni tak 
platíme za zničení řeky nemalé prostředky na 
několika frontách. A jak máme označení solá-
rní baroni, měli bychom vymyslet i podobný 
termín pro lidi, kteří si dokázali podobné věci 
zařídit na úkor společnosti i v rámci zelené 
vodní energie.

Výhody či nevýhody MVe
Nemá asi smysl uvádět další podrobnosti, 
kterými se jezy s MVE podílí na devastaci vod-
ního toku a života v něm. Abychom vše uvedli 
do rovnováhy, tak ne každý jez patří státnímu 
podniku. Těžko odhadovat, jak na které řece, 
ale je to zhruba 50 % státních a 50 % soukro-
mých jezů. Dále je nutné zohlednit přínosy 

MVE, kdy na menších 1392 MVE s 0,6 % cel-
kové výroby připadá 486 GWh ročně. Pokud 
to převedeme na uhlí, díky MVE se nespálilo 
cca 470 000 tun hnědého uhlí a neuniklo do 
ovzduší cca 500 000 tun CO2. Jenže CO2 se 
významnou měrou uvolňuje i z usazených 
sedimentů v jezové zdrži, což by bylo záhodno 
vědecky prozkoumat.

Další argument je, že jezy jsou vhodné 
pro zadržování vody v krajině. Není to zce-
la pravda. Sice ve vzdutí se řeka zpomalí, 
ale tím dojde k zahřívání vody, zahnívání 
sedimentů, vyšším odparům a též vyššímu 
uvolňování právě uvedeného CO2, metanu či 
dalších skleníkových plynů. Není problém, 
aby se na 20 km neproudné řeky ztratil v létě 
1 m3/s vody (ověřeno z praxe)! Totéž platí pod 
jezy, kde jsou derivační MVE. V řece zůstane 
málo vody, ta neproudí, přehřívá se a opět 
mnohem více odpařuje. To, že se zde zničí 
proudomilná společenstva živočichů včetně 
zdrojů jejich obživy, je známou věcí. Prostě 
řeka je bez tvůrčích kreativních dovedností 
člověka tou nejlepší zásobárnou vody s mi-
nimem ztrát. Je prostě dokonalá, jak už to 
v přírodě bývá. A když se jí do toho budeme 
plést, vždy to skončí špatně.

Pro zajímavost: Chvaletice s výkonem 
800 MW vyrobí 486 GWh za 25 dní, tedy roční 
výrobu energie 1392 MVE.

Je nutné i zdůraznit, že státním podnikům 
ani „jiní uživatelé jezů“ neplatí. Jsme to např. 
my, vodáci, kteří jez využíváme pro splutí 
a požadujeme propustě. Jde o to, jestli platit za 
něco, co nechceme. Státní podniky povodí se 
bohužel staly otloukánkem, který nemá moc 

možností, jak situaci řešit. Každý po nich něco 
chce, a nikdo za to nechce platit. Platí se jen 
za určité služby spojené s provozem u větších 
MVE, za výše uvedené činnosti ne (čest výjim-
kám). Dokonce jsme zaznamenali případ, kdy 
podnik Povodí opravoval jez a majitel MVE, 
kvůli kterému se jez opravoval, požadoval 
náhradu škody za to, že nemůže vyrábět.

jak je to v jiných státech
V zahraničí už pochopili, že stavby příčných 
překážek na potocích a řekách jsou špatné, 
a přistupují k jejich demolicím (stránka 
damremoval.eu). Velmi zajímavě to řeší ve 
Švédsku určitým kompromisem, kdy se 
rozhodnou jednu řeku „zajezovat“, ostatní 
nechají. Škoda, že u nás je zcela opačný trend 
zabrat jakýkoli tok.

Je otázkou, jestli najde v sobě nějaká politic-
ká strana dostatek odvahy a síly, aby změnila 
tento zavedený systém „vodního baronství“ 
a donutila toho, kdo vydělává, aby se podílel 
i na opravách jezů ve státním držení. Najde 
se síla k odebírání povolení u MVE, které 
porušují manipulační řád a nenechávají v řece 
dostatek vody? Najde se síla k tomu, aby se 
změnilo z moci úřední povolení tam, kde je 
řeka zcela suchá díky v minulosti špatně vy-
danému povolení, které neuvádělo minimální 
zůstatkový průtok? Těch otázek je mnoho 
a řešení složité.

Ing. Petr Ptáček
předseda Asociace vodní turistiky 

a sportu
info@avts.cz

Odborná skupina pro řešení extrémních 
požadavků na čistírny odpadních vod

pod záštitou CzWA,

ve spolupráci s hlavními partnery:  
Vodárenskou akciovou společností, a. s., 

AQUA PROCON s.r.o.  
a správou CHKO Moravský kras, 

za mediální spolupráce s časopisem  
Vodní hospodářství

si Vás dovoluje pozvat  
na odbornou konferenci

Řešení  
„extrémních požadavků“  
na čištění odpadních vod

která se bude konat ve změněném termínu 
12.–13. května 2022 v Blansku 

Organizátoři konference srdečně zvou 
k účasti všechny odborníky, kteří se chtějí 

podělit o své zkušenosti.

Informace poskytne Ing. Jan Foller, 
+420 739 463 845, e-mail: foller@adchem.cz

Nové metody a postupy 
při provozování ČOV

memoriál Ing. Jakuba S. Čecha, CSc.

XXVI. ročník

8. — 9. 3. 2022
Hotel Jezerka, Seč
Více na www.vhos.cz
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Voda a člověk

Uvnitř časopisu je článek paní Barešové s fotodokumentací vodo-
hospodářských hříchů. S nimi se lze setkávat dnes a denně. Nedávno 
jsem narazil na roubenku, kterou obývají alternativci. O tom svědčí 
třeba i ty různobarevné praporky z Nepálu zavěšené na zápraží. Určitě 
to myslí dobře, jak dokladují ony nádoby na zachytávání deěťové vody. 
Účelnost a efektivnost tohoto opatření ve mně však vzbuzuje pochyb-
nost. Unikalo mi na místě, jak se ta dešťová voda nějak smysluplně 
využívat. Neviděl jsem, že by se mohla voda z nádrží nějak použít 
v domácnosti, záhony na zalévání také nikde. Navíc o několik desítek 

metrů dál teče zmeliorovaný potok – zahloubený spíše metr a půl 
než metr pod terénem a vydlážděný do několikasetmetrové přímky 
jako když střelí. U oné chalupy je septik, od něj vede dále potrubí do 
zmiňovaného meliorovaného potoku. Jak asi ta soustava „funguje“, 
je vidno z druhého obrázku.

V té chalupě asi nebydlí více než tři čtyři lidé, navíc se všude kolem 
pase skot, tak asi řeknu paličskou myšlenku, kterou bych snad neměl 
pomalu ani vyslovit, přesto ponesu kůži na trh: možná by bylo lepší, 
pokud by ty plastové trubky byly perforované, voda se vsákla do půdy. 
Ta by si myslím s tímto znečištěním dlouhodobě poradila. Naopak by 
návratu vody do krajiny a nastartování čisticích schopností toků více 
pomohlo, pokud by se něco udělalo s tím hloubkovým odvodněním. 
Kdysi jsem od jedné rázné vodohospodářky, někdy se říká metrnice, 
vyslechl (přibližně řečeno) tuto myšlenku: Vypustíte-li rozumné 
množství splašků do potoka, kde se voda přemílá a skáče po kamení, 
tak to vyčistí splaškovou vodu rychleji a účinněji, než to umí člověk. 
Co vy na to? 

Václav Stránský
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