Co je spojuje?
V tomto Vodním hospodářství najdete především články z vodárenství a přehradářství. Důvod spočívá v tom, že obsah čísla předjímá dvě význačné konference, které se uskuteční v květnu a v červnu.
Jde o 10. pokračování táborské konference Pitná voda a už 32. ročník
Priehradných dňov, které se uskuteční v Banské Bystrici.
Co vlastně tato dvě na první pohled dosti vzdálená vodohospodářská témata spojuje? No hlavně zásobování pitnou vodou!
V Čechách a myslím, že i na Slovensku si nelze představit zajištění pitné vody bez přehrad! Že tento způsob získávání vody má
v našich zemích staletou tradici, dokládá symbolicky táborský
Jordán. Spíše než o rybník, jde o přehradní nádrž – hráz je asi 20
metrů vysoká, dlouhá skoro 300 metrů a zadržuje přibližně tři
milióny krychlových metrů vody. Založen byl, stejně jako pražský
pivovar u Fleků, v roce 1492, kdy Kolumbus doplul k břehům
Ameriky. Od svého počátku sloužil skoro čtyři století k zásobování táborských vodou, která byla dodávána do městských kašen
z objektu vodárny vybavené dřevěným čerpadlem a postavené
u nádrže na počátku 16. století.
Organizátoři „Priehradných dňov“ se také mohou pochlubit
staletou tradicí vodohospodářských staveb – tajchů, sloužících
k pohonu důlních a úpravárenských zařízení. Nejznámější stavbou
tohoto typu je Rozgrund, navržený a vybudovaný v letech 1741 až
1744, který „až do vybudovania priehrady Neurad vo Francúzsku
v rokoch 1855–59 bol tajch Rozgrund považovaný za najodvážnejšiu vodnú nádrž na svete“ (Wikipedia). Nyní už původnímu účelu
neslouží, ale – jak jinak – slouží k zásobování pitnou vodou!
Je jisté, že i v budoucnu obě tyto skupiny malo- a velkovodařů
budou muset spolupracovat, protože to vypadá tak, že vody nám
příroda přidělí méně a spíše v přívalových vlnách, hrozících
povodněmi, kterým se budeme muset na jedné straně bránit
a zároveň je na straně druhé zadržet pro další užití v dlouhých
bezdeštných obdobích. Jistě je možné ji ve velkém množství
zadržet v krajině v nivách. Proto je třeba opustit myšlenku, že je
užitečné vodu z krajiny odvést, aby pozemky nebyly zamokřeny,
a naopak se snažit ji tam zadržet. Ale nedovedu si představit, jak
tuto „nivní vodu“ svést do trubek a následně ke spotřebiteli. Využítí
k závlahám a i získání hydroenergetického potenciálu z této vody
je omezené. Tak mi vychází, že bez vodních nádrží se neobejdeme
ani v budoucnu. Ba že jich asi budeme potřebovat více, abychom
utišili žízeň naší civilizace po vodě.
Ing. Václav Stránský
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inovativní technologie
pro optimalizaci vaší
infrastruktury
Naše nabídky společnostem z oblasti vodního hospodářství jsou navrženy
a přizpůsobeny tak, aby přesně zapadly do daného celku–od
kompletního systému přes zákaznický servis až po nejmenší detaily.
Pro projekty v infrastruktuře Vám naši odborníci mohou nabídnout
řešení, na které se budete moci spolehnout.

www.voda-grundfos.cz

JEDNORÁZOVÉ VAKY
ISCO ProPak

PRO ODBĚR ODPADNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
V minulém čísle Vodního hospodářství jsme Vám přinesli článek
o provozních zkušenostech z odběru vzorků odpadních vod s obsahem tuku vzorkovači Isco s peristaltickými čerpadly. Tentokrát Vám
chceme představit ne zcela běžně používané vzorkovnice, které jednak
usnadní práci vzorkařům a laboratorním pracovníkům, a jako druhý
efekt přinesou i finanční úspory.

Jednorázové vaky
Isco ProPak
Každý, kdo někdy odebíral
vzorky, ví, jak je náročné manipulovat se skleněnými vzorkovnicemi. Jsou těžší než plast,
ale především jsou náchylné na
rozbití. Avšak pro některé typy
analýz je nutné vzorky do skleněných lahví odebírat. Dále jsou
zde odběry odpadních vod, kde je
dekontaminace vzorkovnic složitá. Je časově náročná i náročná na
spotřebu chemických prostředků
na vymývání. Pokud se jedná
o odběr směsného vzorku, často
se používají různé levné, běžně
dostupné plastové láhve, které se
po použití vyhodí.
Nabízíme Vám jinou alternativu. Firma Teledyne Isco, kterou na
českém a slovenském trhu zastupujeme, dodává ke vzorkovačům dva
typy jednorázových vaků ProPak. Jeden je určen pro odběr směsných
vzorků a má objem 10 l, druhý typ je pro odběr dělených vzorků ve
vzorkovačích s karuselem. Jde o sadu 24 vzorkovnic o objemu 1 litr.
Pro ověření, zda je materiál vaků ProPak vhodný i pro analýzu stopových prvků, bylo použito porovnání při analýze kovů.
Příslušnými vyhláškami a zákony je stanoveno, jak správně nakládat se vzorky před analýzou daných parametrů. Vzorky pro analýzu
těžkých kovů je nutné odebírat a skladovat ve skleněných vzorkovnicích s teflonem potaženými víčky. Bohužel sklo je objemné, těžké
a navíc křehké. Teledyne Isco vyvinulo jednorázové vaky ProPak.

Výsledky porovnání
Porovnáním vhodnosti materiálu ProPaků i pro analýzu stopových
kovů ve vodním vzorku se prokázalo, že tyto vaky vyhověly ve všech
parametrech vyjma rtuti. Níže uvádíme výsledky porovnání:
Tabulka výsledků porovnání sklo – ProPak
Detekční
limit metody mg/l
(ppm)
Hliník
0,05
Arzen
0,05
Beryllium 0,0005
Kadmium 0,002
Chrom
0,01
Kobalt
0,01
Měď
0,01
Železo
0,01
Olovo
0,05
Mangan
0,01
Rtuť
0,0004
Nikl
0,01
Selen
0,002
Zinek
0,01
Polutant

T – porovnání
testů
(α=0,35)
0,55±0,1
0,54±0,1
Podobný
0,09±0,00
0,09±0,02
Podobný
0,0860±0,0010 0,0857±0,0021 Podobný
0,024±0,002
0,023±0,001
Podobný
0,09±0,00
0,09±0,00
Podobný
0,09±0,00
0,09±0,00
Podobný
0,09±0,00
0,09±0,00
Podobný
0,09±0,00
0,09±0,00
Podobný
0,09±0,00
0,09±0,00
Podobný
0,10±0,00
0,10±0,01
Podobný
0,0039±0,0001 0,0033±0,0001 Odlišný
0,08±0,01
0,09±0,01
Podobný
0,020±0,001
0,022±0,006
Podobný
0,10±0,02
0,11±0,02
Podobný
Detekční limit
metody mg/l
(ppm)

Průměrné
výsledky
ProPak (3)

Materiál a velikost jednorázových vaků Isco ProPak
Základní sada 24 vzorkovnic s vaky ProPak obsahuje 25 modrých
polypropylenových pouzder s víčky a 100 vaků. Vaky jsou plně
recyklovatelné a jsou vyrobeny z nízkohustotního polyetylenu (LDPE).
Vaky lze pro identifikaci vzorku označit popisovačem nebo použít
štítky s čárovým kódem. Vaky jsou určeny pro teploty -40 °C až 75 °C,
pouzdra -40 °C až 140 °C. Tvarově jsou shodné s klínovými vzorkovnicemi. Mohou nahradit sadu 24 PP lahví o objemu 1 litru jak ve
stacionárních, tak i přenosných vzorkovačích Isco. Druhá varianta pro
směsný vzorek zahrnuje širokohrdlou silnostěnnou PE láhev NALGENE, víčko, přidržovací kroužek a 100 vaků ProPak o objemu 10 l.

Testování technických
parametrů

Obr. 1. Jednorázový vak Isco
ProPak v PP pouzdře
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Pro vyzkoušení, zda je možné
jako ekvivalent pro skleněné
láhve použít vaky ProPak, byl
použit roztok o známé koncentraci kovů v rozsahu ppb
(plus arzen a selen), který byl
připraven z deionizované vody
(MΏ) a standardu se stopovými
kovy.
Tento roztok byl připraven ve
dvoulitrové odměrce a stabilizován kyselinou dusičnou na
pH2. Polovina roztoku byla přelita do vaku ProPak a polovina
do skleněné vzorkovnice.
Obě nádoby byly uzavřeny
víčky s teflonovým těsněním.
Procedura byla opakována třikrát, takže byly naplněny tři
skleněné vzorkovnice a tři vaky
ProPak. Všechny nádoby byly
skladovány bez přístupu světla po dobu 2 týdnů. Po této
době byly vzorky analyzovány
akreditovanou laboratoří dle
platných metod.

Obr. 2. Výměna jednorázového vaku
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO STÁNKU Č. 138 PAVILON „P“
NA VELETRHU WATENVI V BRNĚ VE DNECH 25.–27. 5. 2010.
Veškeré údaje o našem sortimentu vzorkovačů, průtokoměru a další
měřící techniky pro monitoring kvality i kvantity vody naleznete na
našich webových stránkách www.technoaqua.cz nebo na stránkách
www.isco.com.
Použité materiály: archiv TD Isco a archiv TECHNOAQUA, s.r.o.
Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.
Michaela Povýšilová
U Parku 513, 252 41 Dolní Břežany
Tel.: 244 460 474, fax: 271 767 155, mobil: 724 971 161
mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz
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K vybraným návrhovým
parametrům ochranných
hrází. Domácí a zahraniční
podklady
Miriam Marčíková, Jaromír Říha
Klíčová slova
ochrana před povodněmi – ochranné hráze – návrhové parametry

Souhrn

Mezi nejčastější strukturální opatření na ochranu před povodněmi
patří ochranné hráze, ve stísněných urbanizovaných prostorech pak
protipovodňové zdi. Spolehlivost těchto opatření je určena především jejich návrhovými parametry a také nejistotami vstupujícími
do technického řešení. Stanovení návrhových parametrů ochranných hrází vychází z požadavků, které jsou dány výší potenciálních
škod vzniklých při porušení ochranných hrází.
Nejvýznamnějšími veličinami jsou z tohoto pohledu návrhový
a kontrolní průtok, návrhová a kontrolní hladina a převýšení koruny
ochranné hráze nad návrhovou hladinou. Požadavky na volbu těchto
parametrů se mohou lišit jak v závislosti na místních podmínkách,
požadavcích zadavatele, tak i podle příslušných zákonných a technických předpisů. Podrobnost požadavků i jednotlivá ustanovení
souvisejících předpisů se v jednotlivých zemích liší.
V tomto článku se zabýváme srovnáním přístupů při volbě uvedených vybraných návrhových parametrů týkajících se ochranných
hrází podle domácích, německých a rakouských podkladů. Stručně
jsou rovněž diskutovány některé rozdílné zásady návrhu a údržby
ochranných hrází. V seznamu použité literatury nalezne čtenář
soupis starších i nejnovějších německých a rakouských předpisů
a norem.
u

1. Úvod
Základními návrhovými parametry sledovanými při koncepčním
návrhu ochranných hrází jsou návrhový a kontrolní průtok a z nich
odvozená návrhová a kontrolní hladina. Nejistoty při stanovení konkrétních průtoků a odpovídajících hladin jsou zohledněny při návrhu
převýšení koruny hrází.
Ustanovení a doporučení zákonných a technických předpisů se
v jednotlivých zemích poněkud liší. V našem příspěvku jsme se zaměřili na porovnání jednotlivých ustanovení a doporučení domácích
předpisů [1] až [9] s ustanoveními německých norem a metodických
pokynů [11] až [18] a rakouských podkladů [19] až [23]. U českých
norem a ustanovení zákonných předpisů jsme se pokusili o sestavení
historického přehledu, který zachycuje vývoj názorů na ochranu před
povodněmi a na návrh ochranných hrází.

2. Požadavky domácích předpisů s komentáři
Vodní zákon jako nejsilnější právní dokument upravující činnosti
ve vodním hospodářství vymezuje postavení ochranných hrází
ustanovením, že stavby na ochranu před povodněmi jsou vodohospodářskými díly. Již starší vodní zákon [1] uvádí, že „je zakázáno
těžit zeminy z ochranných hrází, vysazovat na nich dřeviny, pást
na nich a přehánět přes ně hospodářská zvířata, jakož jezdit po nich
vozidly všeho druhu s výjimkou míst k tomu určených“. Novější vodní
zákon [2] v odstavci (2) § 75 vyjmenovává činnosti při povodňových
zabezpečovacích pracích. Z pohledu porušení ochranných hrází se
jedná zejména o opatření proti jejich přelití nebo protržení a pak také
o provizorní uzavírání protržených hrází.
Vyhláška 471/2001 Sb. [8] vymezuje v § 3 vodní díla podléhající
technicko-bezpečnostnímu dohledu (TBD), tzv. určená vodní díla. Patří
sem mimo jiné také hráze a ostatní stavby na ochranu před povodněmi.
Novelizace postupů pro zatřídění určených vodních děl do kategorií
provedená v roce 2008 společností Vodní Díla TBD a.s. ukázala na určité
potíže při kategorizaci ochranných hrází ve vazbě na zajištění požadovaného rozsahu jejich pozorování a měření. Potíže jsou dány specifiky
ochranných hrází, zejména jejich značnou délkou a pouze občasným
nepravidelným zatěžováním při povodňových stavech.
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2.1 Návrhové parametry
2.1.1 Návrhový průtok
Podle vyhlášky 590/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů [3] se
zabezpečuje ochranná hráz proti porušení při jejím přelévání, je-li
návrhový průtok vody menší, než je průtok stoletý (Q100). Převýšení
ochranné hráze se přitom navrhuje s ohledem na třídu hydrologických
údajů, na průtokové poměry koryta vodního toku a na výši možných
škod v případě přelití hráze. Při ochraně území na návrhový průtok, který se vyskytuje s periodicitou 100 let, se navrhuje převýšení ochranné
hráze 0,3 m až 1,0 m, při ochraně nižší se navrhuje převýšení ochranné
hráze do 0,5 m. Trasa ochranné hráze podél nestabilního koryta vodního toku musí být navržena v takové vzdálenosti od konkávního břehu
koryta vodního toku, aby v případě jeho vymílání nebyla ohrožena
stabilita a bezpečnost tělesa ochranné hráze. V případě křížení se slepými rameny koryt vodních toků musí být pro zabezpečení filtrační
stability s ohledem na únosnost podloží navržena technická opatření,
odpovídající příslušným normovým hodnotám.
Technické normy byly historicky publikovány jako oborové (ON),
státní (ČSN), odvětvové (ODN) nebo technické (TNV). První oborovou
normou týkající se ochranných hrází byla ON 73 6822 z roku 1964
[4]. Tato norma podle dobového náhledu na ochranu před povodněmi
hovoří o ochranných hrázích zajišťujících „úplnou“ ochranu, což je
dle dnešních poznatků o návrhových parametrech, chování a obecně
spolehlivosti ochranných hrází nepřijatelné. Je dobře známo, že žádná
opatření před povodněmi (a tedy ani ochranné hráze) nemohou zajistit
tzv. „absolutní“ ochranu a vždy představují určité riziko pro území
v zahrází. Dle dnešního pohledu (kategorie a skupiny vodních děl
dle stávajících právních dokumentů) jsou ochranné hráze podél toků
zařazeny obvykle do nejnižší (IV.) kategorie, resp. skupiny vodních
děl podléhajících nejmenšímu rozsahu výkonu TBD a představujících
oproti jiným hrázovým systémům (přehrady, odkaliště, suché nádrže)
nižší spolehlivost ve smyslu návrhových parametrů. Tak například
ochranné hráze na řece Moravě byly z tehdejšího hlediska v řadě
případů pojímány jako hráze zajišťující „absolutní“ ochranu. Dle [10]
bylo však jen od roku 1960 v povodí Moravy evidováno 98 poruch
ochranných hrází z důvodu přelití, tj. překročení návrhové kapacity.
Přitom největší počet protržených hrází koresponduje s extrémními
povodňovými epizodami (např. v roce 1997).
V roce 1973 byla norma [4] nahrazena státní normou ČSN 73 6820
[5], která již hovoří o „návrhovém průtoku“ jako o základním návrhovém parametru ochranné hráze. Pro jeho stanovení norma doporučuje
orientační údaje uvedené v tab. 1. V případě návrhového průtoku
ve výši Q100 se pravděpodobnost přelití považuje za tak malou (cca
P ≈ 0,01), že normou nejsou doporučována opatření proti porušení
hráze v důsledku jejího přelití. U návrhového průtoku menšího než
je Q100 norma doporučuje zabezpečit hráze proti jejich porušení při
přelití nebo usměrnit přelévání hrází do míst, která jsou pro tento účel
náležitě opevněna. Spolehlivost ochranných hrází je při návrhovém
průtoku Q100 zvýšena minimálním předepsaným převýšením koruny
hráze 0,4 m nad stanovenou hladinou, pro průtoky nižší než Q100
norma doporučuje navrhnout výšku koruny hráze v úrovni hladiny
návrhového průtoku. Převýšení při Q100 se váže k nejistotám v hydrologických datech, nejistotám v hydraulickém výpočtu, nejistotám
v podkladech, zejména geodetických, změnám morfologie toku (např.
v důsledku transportu splavenin), změnám v povrchu území např.
v poddolovaných oblastech, k možnosti vzniku větrových vln apod.
V roce 1993 byla norma [5] nahrazena oborovou normou ODN 75
2103 [6]. Ta pro stanovení návrhového průtoku pro návrh kapacity
ochranných hrází doporučuje orientační údaje uvedené v tab. 2.
2.1.2 Kontrolní průtok a hrázové přelivy
Dle čl. I §5 odst. (6) vyhlášky [3] se požaduje, aby bezpečnost
přehrady nebo hráze (bez bližšího určení) za povodně odpovídala
převedení kontrolní povodňové vlny dle tab. 3.
Tab. 1. Návrhové průtoky pro úpravy toků podle ČSN 73 6820 [5]
Druh povrchu a kultur
Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné
liniové stavby
Velmi cenná půda, vinice, chmelnice apod.

Návrhový průtok
pro kapacitu koryta
> Q50
> Q20

Orná půda

Q5 až Q20

Louky a lesy

Q2 až Q5

Pro odolnost ochranných hrází

Q100

75

Tab. 2. Návrhové průtoky pro úpravy toků podle ODN 75 21 03 [6]
Ochranné hráze, které jsou určenými vodními díly a svou funkcí
odpovídají vzdouvacím stavbám, by ve smyslu [3] měly být zajištěny
Druh přilehlých pozemků
Návrhový průtok
proti protržení v souladu s přílohou vyhlášky [3] uvedenou v tab. 3.
Historická
centra
měst,
historická
zástavba
≥ Q100
Od určitého extrémního – kontrolního průtoku tak ochranná hráz
Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné
obdobně jako ostatní vzdouvací stavby přehradního a rybničního typu
≥ Q50
liniové stavby a objekty
přestane plnit ochrannou funkci a začne se „starat sama o sebe“. ZajišRozptýlená
bytová
a
průmyslová
zástavba
a
souvislá
tění požadované bezpečnosti ochranné hráze před jejím protržením
≥ Q20
chatová zástavba
v důsledku přelití lze docílit:
Velmi cenná půda jako sady, chmelnice apod.
≥ Q20
• odpovídajícím převýšením koruny hráze nad návrhovou hladinou,
kdy by koruna ochranné hráze měla odpovídat kontrolnímu povodOrná půda (podle její bonity)
Q5 až Q20
ňovému průtoku dle tab. 3 se zahrnutím všech podstatných nejistot
Louky a lesy
Q2 až Q5
návrhu,
• řízeným převáděním vody do zahrází
k tomu přizpůsobenými úseky – hrázovými Tab. 3. Požadovaná míra ochrany vodních děl při povodni dle [3]
přelivy, které by měly být dispozičně situPožadovaná míra
Skupina
Kategorie
Označení
ovány do míst s minimálním potenciálem
bezpečnosti vodního díla
vodních
vodního Hodnotící hlediska
výše škody
škod v území chráněném ochrannou hráděl
díla
P = 1/N
N
zí.
Očekávají se značné ztráty na lidských
I.–II.
0,0001
10 000
V případě návrhu hrázového přelivu by měl
životech
Velmi
A
vysoké
odlehčovaný průtok QODL odpovídat rozdílu:
Ztráty na lidských životech jsou
QODL = QK - QN ,

(1)

kde QK je kontrolní průtok dle přílohy
B
Vysoké
vyhlášky [3] (tab. 3), QN je kapacita koryta
toku odpovídající koruně ochranné hráze, se
započtením všech podstatných nejistot vstupujících do řešení. Tento průtok je vhodné
C
Nízké
stanovit metodami rizikové analýzy.
U hrázových přelivů je mnohdy snahou
převést značný průtok vody s co nejmenší
přepadovou výškou tak, aby případné zaplavování zahrází začalo „co
nejpozději“. Z toho vyplývají značné délky přelévaných opevněných
úseků. Přitom nedoporučujeme vázat úvahy o návrhu hrázového přelivu pouze na průtoky odpovídající Q100 a menší ve smyslu požadavků
vyhlášky [3], ale obecně také na ostatní návrhové průtoky ochranných
hrází.

2.2 Vybrané návrhové zásady
2.2.1 Ochranné pásmo
Vymezení ochranného pásma ochranných hrází je uvedeno v ČSN
73 6820 [5]. V ochranném pásmu nesmějí být vysazovány ani ponechány žádné dřeviny, terén nesmí být zahlubován a půda nesmí být
orána. V tomto území je rovněž zakázáno budovat jakékoliv objekty.
Šířka pásma je dána výpočtem stability podloží hráze, ale nesmí být
menší než:
• 4 až 8 m u hrází do výšky 2,0 m,
• 8 až 10 m u hrází o výšce větší než 2,0 m.
Ve smyslu § 58 zákona [2] může vodoprávní úřad na návrh vlastníka ochranné hráze v zájmu její ochrany upřesnit šířku ochranného
pásma a zakázat nebo omezit na něm umísťování některých staveb
nebo provádění vybraných činností.
2.2.2 Křížení a souběhy vedení
Všeobecné zásady pro návrh a provádění křížení a souběhů s vodními toky a jejich ochrannými hrázemi jsou uvedeny v ČSN 75 2130 [7].
Obecně se musí dbát na to, aby nebyly zhoršeny odtokové podmínky
v tocích, nebyla narušena bezpečnost ochranných hrází a objektů
a byla umožněna řádná údržba ochranných hrází. Křížení se navrhuje
podle zásad pro návrh objektů v tělese hrází. Křížení s existujícími
hrázemi se doporučuje řešit nadchodem.
Vedení procházející ochrannou hrází nebo jejím podložím musí
být v délce pod tělesem hráze i pod jejím ochranným pásmem obetonováno nebo uloženo v obetonovaných spolehlivě utěsněných
chráničkách. Podchody se nesmějí zakládat na piloty, prahy či sedla,
při ukládání nesmí být použito podsypu. Protlačování potrubí tělesem
hráze a podložím není dle [7] dovoleno.
Podzemní vedení se při souběhu nesmějí ukládat do tělesa a podloží
ochranných hrází.
2.2.3 Dřeviny na ochranných hrázích
Jak starý vodní zákon [1], tak nový [2] zakazují vysazování dřevin na
ochranných hrázích. Podle § 59 odst. 1 písm. j) zákona [2] je vlastník
hráze povinen odstraňovat náletové dřeviny z hrází s výjimkou případů, kdy jde o památné stromy nebo chráněné druhy rostlin.
Pro ošetřování, údržbu a ochranu vegetace na ochranných hrázích
lze přiměřeně aplikovat metodický pokyn [9] určený především pro
sypané hráze malých vodních nádrží. Podle čl. 12 odst. 1 metodického
pokynu [9] je na hrázích možné ponechat zdravé vzrostlé stromy, které

76

II.

III.–IV.

IV.

0,0005

2 000

Očekávají se ztráty na jednotlivých
lidských životech

0,001

1 000

Ztráty na lidských životech jsou
nepravděpodobné

0,005

200

Škody pod vodním dílem a ztráty
z užitku

0,01

100

Ztráty jsou jen u vlastníka, ostatní
škody jsou nevýznamné

0,02 až 0,05

50 až 20

nepravděpodobné

na hrázích rostou po delší dobu a nebyl pozorován jejich škodlivý vliv.
Tyto stromy je třeba pěstovat, ošetřovat a chránit. Naopak je s ohledem
na význam hráze třeba odstraňovat keře, nálety, výmladky i mladší
stromky, dále pak prokazatelně uhynulé nebo nemocné stromy a dřeviny, vzrostlé stromy ohrožující hráze vývraty, stromy ohrožující
kořenovým systémem objekty v ochranných hrázích a jejich opevnění,
stromy bránící příjezdu mechanismů a omezující průtočnost koryta
toku, resp. inundačního území v předhrází a dřeviny bránící geodetickým měřením a výkonu TBD.
2.2.4 Drenáže
Odvodňovací prvky v minulosti nebyly a dosud nejsou u ochranných hrází běžně navrhovány, ani příslušné domácí předpisy tuto problematiku zvlášť nespecifikují. Zkušenosti z nedávných povodňových
událostí nicméně ukazují, že zejména v případě dlouhotrvajících zvýšených vodních stavů v ohrázovaných tocích a zejména v kombinaci
s propustnějším podložím či méně kvalitním materiálem tělesa hráze
je v řadě případů drenážní systém vhodným opatřením pro zvýšení
spolehlivosti ochranných hrází. V těchto případech je vhodné použít
doporučení „přehradářské“ normy ČSN 75 2310 Sypané hráze nebo
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
Zde se doporučuje jednoduchost a snadná proveditelnost drenážní
soustavy, kdy lze použít patního nebo vnitřního drénu, drenážního
koberce či jejich kombinace. K odvodnění anizotropního podloží hráze
složeného z několika vrstev různé propustnosti nebo ke snížení vztlaku
při vzdušní patě či v zahrází lze použít odvodňovací studny minimálního průměru 150 mm vybavené obsypem tloušťky alespoň 150 mm.
Kapacita drenážní soustavy musí respektovat reálnou možnost
porušení těsnicí funkce hráze. Proto se doporučuje volit cca dvacetinásobnou kapacitu vzhledem k projektovým předpokladům o výpočtové
hodnotě průsaků. Drenážní materiály odvodňovacích prvků ochranných hrází musí umožnit odvodnění zemin v tělese hráze, musí však
být současně vůči sousedícím zeminám filtračně stabilní.

3. Spolková republika Německo (SRN)
V SRN patří mezi platné právní dokumenty, týkající se vodního
hospodářství, vodní zákon [16] vydaný v roce 1957. Pro ochranné
hráze byl v roce 1986 vydán Německým svazem vodního hospodářství a kulturních staveb (DVWK) komplexně pojatý metodický pokyn
210/1986 Ochranné hráze [14], který pojednává o inženýrsko-technických aspektech těchto konstrukcí. V roce 2007 byl tento pokyn aktualizován metodickým pokynem DWA M 507 Hráze na vodních tocích
[13]. V roce 1993 byl také vypracován metodický pokyn 226/1993
Ekologická hlediska u ochranných hrází [15].
S cílem vytvořit jednotné základy a principy pro novou výstavbu,
sanaci, údržbu, dozor a ochranu ochranných hrází, byl sestaven na
podzim roku 1991 pracovní výbor NAW II 8 Ochranné hráze. Jeho
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práce vyústila v roce 1997 ve vydání normy
DIN 19712 Ochranné hráze [12], která je
souborem praktických zkušeností a odborných
znalostí získaných z provozu ochranných
hrází ve všech spolkových zemích. Tato norma
obsahuje pokyny týkající se tělesa ochranné
hráze a jejího podloží, předhrází, zahrází
i souvisejících úprav vodního toku. Neplatí
pro vzdouvací hráze přehradního typu dle
normy DIN 19700 [11], pro přímořské hráze
a ochranné hráze v oblastech s působením
přílivu a odlivu.

3.1 Návrhové parametry

Tab. 4. Doba opakování N u jednotlivých kategorií vodních děl [11], [17]
Kategorie
vodního
díla
I.
II.
III.
IV.

Přehrady dle DIN 19700-11
Retenční nádrže dle DIN 19700-12
Doba opakování N
BHQ1
BHQ2
BHQ1
BHQ2
velké
1 000
10 000
velké
1 000
10 000
střední
500
5 000
střední
500
5 000
malé
200
1 000
malé
200
1 000
velmi malé
100
500
velmi malé
100
500

Tab. 5. Klasifikace ochranných hrází dle výšky a potenciálu vzniku škod [13]
Klasifikace hrází

Potenciál vzniku škod dle tab. 6.

Vysoký
Střední
Malý
Základní návrhové parametry ochranných
≥3m
Třída I.
Třída II.
Třída II.
hrází vychází z výšky hladiny vody návrhové
Třída I.
Třída II.
Třída III.
3 m > h ≥1,5 m
Výška hráze  h
povodně a z výšky převýšení.
V SRN jsou dle normy [11] pro vodní díla
Třída I.
Třída III.
Třída III.
1,5 m > h > 0 1)
přehradního typu stanoveny dva návrhové
V případě dlouhé doby zatížení a/nebo u sklonů svahů  1:m = 1:2 a strmějších může být hráz
povodňové průtoky – BHQ1 a BHQ2. BHQ1
zařazena do číselně nižší třídy. U kratší doby zatížení a/nebo u mírnějšího sklonu svahu (m > 3) lze
provést zařazení do číselně vyšší třídy.
lze označit za návrhový průtok, na který
1)
Nulová výška hráze odpovídá místu jejího zavázání do terénu.
jsou dimenzována bezpečnostní a odlehčovací zařízení. Po tuto hodnotu je zaručena
únosnost a odolnost vodního díla. BHQ2 lze Tab. 6. Doby opakování návrhového průtoku dle využití chráněného území [13]
charakterizovat jako tzv. kontrolní průtok staPotenciál
Doba opakování [roky]
Způsob využití území
novený pro hodnocení spolehlivosti vodních
vzniku škod
(pravděpodobnost překročení)
děl při extrémních povodních. Přitom je při
Vysoký
Stanovuje se individuálně
Citlivé objekty s neobvyklými nároky na ochranu
průchodu BHQ2 možné počítat s poškozením
Vysoký
cca 100 (1.10-2)
Průmyslové podniky
jednotlivých konstrukcí, provozních a měřiVysoký
cca 100 (1.10-2)
Souvislá zástavba
cích zařízení, aniž by však došlo k ohrožení
Vysoký
cca 50 – 100 (2. 10-2 – 1.10-2)
Nadregionální infrastruktura
stability samotné vzdouvací stavby.
Rozptýlená
zástavba,
samostatné
objekty
či
trvale
Obdobně jako v České republice je v SRN
Střední
cca 25 (4.10-2)
neobydlené objekty
prováděno zařazení vodních děl do kategorií.
Střední
cca 25 (4.10-2)
Regionální infrastruktura
Přitom se vychází především z parametrů (výšMalý
5 (2.10-1)
Zemědělsky využívané plochy
ka vzdouvací konstrukce a zadržený objem),
dále pak z celkového významu vodního díla
Malý
Bez ochrany
Přírodní krajina
a potenciálu ohrožení samotného díla a území
pod ním. Zajímavostí je, že je dle příslušných
3.1.2 Převýšení hráze
částí normy [11] prováděna samostatná kategorizace pro přehrady,
Významným návrhovým parametrem při návrhu ochranných hrází
povodňové retenční nádrže a jezy. Ochranné hráze jsou dle [13] členěje
převýšení koruny hráze. Lze ho definovat jako svislou vzdálenost
ny do tří tříd. Předpisy týkající se kategorizace nejsou na území SRN
mezi korunou hráze a návrhovou hladinou (BHW). Převýšení tvoří
zcela jednotné. Tak např. norma [11] rozlišuje dvě kategorie přehrad,
nahnání vody větrem, výška výběhu vlny a bezpečnostní rezerva
republikový prováděcí předpis [17] rozlišuje podrobněji čtyři kategorie
(obr. 1) [12], [13].
přehrad, kdy I. a II. kategorie odpovídá členění dle [11], kategorie III.
Převýšení koruny hráze by nemělo být menší než 0,5 m. Snahou
a IV. jsou vyhrazeny pro malé a velmi malé přehrady.
je směrovat případné přelití hráze při překročení návrhových paraPředepsané doby opakování N průtoků BHQ1 a BHQ2 pro jednotlivé
metrů do míst s menší výškou hráze. Pokud je cílem zabránit zaplakategorie přehrad a povodňových retenčních nádrží jsou uvedeny
vení a následnému poškození jednotlivých úseků ochranné hráze při
v tab. 4.
překročení návrhové hladiny, může převýšení růst s výškou hráze.
Dle metodického pokynu [13] jsou ochranné hráze členěny do tří
V případě, kdy se dají účinky vln a větru považovat za zanedbatelné,
tříd (tab. 5) v závislosti na výšce hráze a potenciálu vzniku škod,
postačí většinou při výšce hráze nad 5 m převýšení 1 m.
který se liší podle způsobu využití chráněného území (tab. 6). Od
Dle metodického pokynu [13] se doporučuje volit převýšení hráze
třídy ochranné hráze se následně odvíjí geotechnická kategorie dle
podle zařazení do jednotlivých tříd (tab. 7).
příslušných geotechnických předpisů.
Zajímavý je přístup uvedený ve starším metodickém pokynu [14],
3.1.1 Návrhový průtok
který váže převýšení hráze k její výšce (tab. 8). Toto pojetí bylo rovněž
U volby návrhového průtoku ochranné hráze dle normy DIN 19712 [12]
převzato do rakouských doporučení [20].
musí být brán ohled na hospodářská, technická, ekologická a urbanistická
hlediska. Návrhový průtok je charakterizován dobou opakování, resp.
pravděpodobností překročení. Pro jeho stanovení jsou rozhodující:
Tab. 7. Výška převýšení hráze v závislosti na klasifikaci hrází [13]
• potřeba ochrany území v závislosti na výši škod na životech, zdraví
Klasifikace
a majetku lidí při povodních,
Výška hráze
Výška převýšení
hrází
• požadavky přírody a krajiny,
do 3 m
0,5 m
• náklady na budování ochranných hrází.
Třída I.
3 až 5 m
od 0,5 do 1 m (interpolace)
V hustě zastavěném průmyslovém a osídleném území je obvykle
nad 5 m
1,0 m
voleno N ≥ 100 let. Doporučené doby opakování návrhových průTřída II.
blíže nespecifikováno
0,5 m
toků pro jednotlivé způsoby využití území jsou uvedeny v tab. 6.
Z uvedeného návrhového průtoku se hydraulickým výpočtem odvodí
Třída III.
blíže nespecifikováno
0,5 m
návrhová hladina (BHW – Bemessunghochwasserstand).

Tab. 8. Převýšení hráze dle [20]

Obr. 1. Převýšení koruny hráze [12], [13]
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Výška vody nad terénem v zahrází
do 2,0 m
do 2,4 m
do 2,8 m
do 3,2 m
do 3,6 m
do 4,0 m

Převýšení hráze
0,5 m
0,6 m
0,7 m
0,8 m
0,9 m
1,0 m

Výška hráze
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
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3.2 Návrhové zásady

Při porovnání německých podkladů s českými lze konstatovat, že
zásady pro návrh a výstavbu ochranných hrází se od sebe výrazně
neliší. Drobné odlišnosti jsou stručně zmíněny v následujícím textu.
3.2.1 Ochranné pásmo
Ochranné pásmo u ochranných hrází je dle [18] vymezeno pruhem
alespoň 5 m od paty hráze jak na návodní, tak i na vzdušní straně.
Toto území se nesmí využívat ke stavebním účelům a nesmí se zde
vyskytovat žádné dřeviny. U ochranných hrází malého významu může
být ochranné pásmo užší, popř. může být zcela vynecháno.
3.2.2 Uložení potrubí
Při návrhu ochranných hrází se často nedá vyloučit uložení potrubí
v tělese hráze či jejím podloží. Jednou ze zásad je, že nesmí být vedení
položeno bezprostředně v souběhu s hrází. Trasa vedení by měla být
od paty vzdálena alespoň o dvojnásobek výšky hráze, nejméně však
5 m od vzdušní paty hráze, resp. od paty laviček (přísypů). Předpisy
[12], [14] a [15] specifikují minimální vzájemnou světlou vzdálenost
mezi vedeními:
• 0,2 m u vedení a kabelů průměru do 100 mm,
• 1,0 m u potrubí o průměru do 300 mm,
• 2,0 m u potrubí o průměru nad 300 mm.
Vzdálenost vedení od stavebních objektů v hrázi by měla být
minimálně 15 m. Vzájemnému křížení vedení v hrázi je nutné se
vyhnout.
Významnou odlišností ve srovnání s domácími předpisy je, že se
za určitých podmínek připouští povolení protlaků potrubí ochrannou
hrází. U protlaků je vyžadována velká obezřetnost, protože kolem
potrubí může vzniknout průsaková dráha. U každého protlaku je
nutné udělat pečlivý průzkum základové půdy a režimu podzemní
vody zejména v průběhu povodňových událostí. Startovací jámy pro
protlaky musí být vzdáleny nejméně 20 m od paty hráze. Musí být
pažené, aby nevznikaly v hrázi trhliny. I přes všechnu pečlivost nejde
obvykle tvorbě trhlinek v zemině zabránit. Pokud u protlaku chráničky
vzniknou dutiny, zkypření nebo eroze kolem potrubí, musí být tato
místa po ukončení protlaku zainjektována. Po ukončení stavebních
prací jsou startovací jámy zasypány tak, aby byl obnoven původní
stav co se týče pevnosti a propustnosti podloží.
3.2.3 Drenáž
Drény mají za úkol zachytit a odvést průsakovou vodu z tělesa
hráze, popřípadě z podloží. Mohou se skládat z drenážního potrubí,
drenážního přísypu nebo soustavy filtrů umístěných obvykle při patě
vzdušního svahu. Pokud je pro stabilizaci průsakových poměrů a pro
stabilitu hráze nutná drenáž, musí být vybudována tak, aby ji bylo
možné kontrolovat a případně po čase vyměnit. Drenáž se dle [12]
dimenzuje s minimálně dvojnásobnou bezpečností.
Drenážní materiály musí umožnit odvodnění zeminy v tělese
a v podloží hráze, současně musí být vůči této zemině filtračně
stabilní. Drén a jeho ochranné vrstvy (filtry) jsou tvořeny většinou
z písku, štěrku, drtě, sutě, strusky nebo geotextilií. V praxi jsou
upřednostňovány hráze s vícevrstvými filtry, jejichž materiál se však
při stavbě nesmí promíchat. Tloušťka filtru by měla u vícevrstvého
filtru činit alespoň 0,5 m.
3.2.4 Vegetace
Německé předpisy vycházejí z toho, že ochranné hráze jsou součástí údolní nivy. Vysazování dřevin na povrchu ochranných hrází
je povoleno pouze za určitých podmínek. Pokud je s ohledem na
požadavky ochrany přírody a krajiny nutné osázení hrází, musí se
dbát na to, aby bez dřevin zůstaly návodní svahy a lavičky, koruna
hráze, přelivné části ochranné hráze a spodní třetina vzdušního
svahu z důvodu ochrany paty hráze, drenážního systému a měření
průsakové vody [12].
Dřeviny musí být zasazeny tak, aby kořeny nevnikaly do těsnicí
části příčného profilu hráze. Stromy je nutné umístit tak daleko od

Obr. 2. Příčný řez hrází s vymezením ochranného pásma a s umí
stěním dřevin
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paty hráze, popř. do odvodněného přísypu na vzdušní straně hráze
(obr. 2), aby jejich kořeny nezasahovaly do tělesa hráze a nemohly
způsobit poškození samotného tělesa hráze vývraty. U běžných druhů vysokovzrostlých dřevin by měla být dodržena jejich minimální
vzdálenost 10 m (topoly 30 m) od paty hráze v zahrází. Tato minimální
vzdálenost platí také pro stromy v předhrází, které by měly chránit
hráz před účinky ledu a pláví. Dřeviny v předhrází však nesmí způsobit omezování kapacity koryta a inundačního území. U keřů je
povolena minimální vzdálenost od paty hráze 5 m [12].

4. Rakousko
V Rakousku je hlavním právním dokumentem vodní zákon z roku
1959, jehož novela [21] byla provedena v roce 2003. Pro stanovení
návrhových parametrů ochranných hrází však v Rakousku neexistuje jednotný závazný předpis. Určitým vodítkem mohou být novější
podklady [19] a [20], které vychází především z německých norem
a metodických pokynů [12], [14], [15], a rovněž doporučení a směrnice
vydávané ministerstvem životního prostředí, např. [22].

4.1 Návrhové parametry

U ochranných hrází se vychází ze dvou hlavních návrhových
parametrů, a to z úrovně hladiny vody při návrhové povodni a z převýšení hráze.
4.1.1 Návrhový průtok
Při plánování povodňových ochranných staveb se návrhová povodeň stanoví v závislosti na využití chráněného území. Pro návrh
ochranné hráze se vychází z odpovídající doby opakování kulminačního povodňového průtoku. Pro hustě osídlená území je snahou
zajistit stoletou ochranu (na Q100). Dle technické směrnice pro správu
vodních děl [22] jsou vodní díla sloužící k ochraně před povodněmi
navrhována na návrhový průtok s dobou opakování dle tab. 9.
Mimo to se také hodnotí, jaké budou následky při překročení
návrhového průtoku [23]. V každém případě se doporučuje provést
opatření, která omezí škody při protržení hráze zejména v důsledku
jejího přelití. Pro snížení rizika se doporučují následující opatření:
• Volba většího návrhového průtoku a zvětšení převýšení hráze, které
sníží pravděpodobnost přelití a tím i protržení hráze.
• Odlehčení části průtoku hrázovým přelivem do území s nízkým
potenciálem škod.
Při stanovení návrhového průtoku je třeba přihlédnout také k transportu splavenin, zanášení koryt toků a k tvorbě výmolů v korytě
a svazích ochranných hrází.
Tab. 9. Návrhové průtoky dle [22]
Způsob využití území
Území s vysokou životní, kulturní
a hospodářskou hodnotou

Doba opakování [roky]
> 100 (stanoví se individuálně)

Sídliště a významné dopravní
a hospodářské objekty

100

Rozptýlené objekty, budovy na samotě

< 30

Ostatní objekty malého významu

< 30

Plochy využívané pro zemědělství
a lesní hospodářství

žádná ochrana

4.1.2 Převýšení hráze
Doporučená převýšení ochranných hrází dle rakouského podkladu
[20] se váží k výšce hráze doporučované německým podkladem [14]
(tab. 8). Zdůvodněním je omezení výše škod na samotné ochranné
hrázi i v zahrází při porušení vysokých hrází.

5. Srovnání podkladů a závěry
Souhrnně lze konstatovat, že se domácí, rakouské a německé
předpisy týkající se ochranných hrází svými ustanoveními velmi
podobají. Rakouské podklady přitom z velké části vycházejí z poměrně
důkladných a zevrubných německých norem a metodických předpisů.
Zejména dokumenty [12], [14] a [15] jsou ucelenými a podrobnými
podklady sloužícími pro návrh a provádění ochranných hrází. Takový
podklad v našich podmínkách citelně chybí.
Jak v případě domácích, tak i zahraničních předpisů lze pozorovat
určitý historický vývoj respektující zvyšování úrovně technického
poznání a také zvyšující se citlivost území údolní nivy na zaplavení
zejména v důsledku zvyšování majetku a hustoty osídlení v těchto
oblastech. Vybrané návrhové parametry, zejména doby opakování
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návrhových průtoků a převýšení koruny hráze, a jejich předběžné
stanovení jsou ve srovnávaných domácích a zahraničních dokumentech obdobné a konzistentní. V našich podmínkách se v posledních
cca 5 letech prosazují při koncepčním hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření, včetně ochranných hrází, metody rizikové
analýzy zahrnující analýzu nákladů a užitků.
V dostupných podkladech lze vypozorovat drobné odchylky týkající
se některých návrhových zásad. Jde např. o problematiku protlaků
ochrannými hrázemi nebo o úlohu vegetace při zapojení ochranných hrází do přírodního prostředí údolní nivy. Některé odchylky
a doporučení, které se v našich předpisech o ochranných hrázích
nevyskytují (např. podrobné rozpracování návrhu nehomogenních
ochranných hrází v německých podkladech) vyplývají zřejmě ze
značného rozsahu relativně vysokých ochranných hrází v Německu
např. v rámci soustavy plavebních kanálů a vysokých vodních stupňů
na Rýnu, Mohanu nebo Dunaji.
Inspirujícím přístupem je samostatná kategorizace, popř. klasifikace jednotlivých typů vzdouvacích staveb v německých předpisech
[11], [12], [13] a [17]. Kategorizace je samostatně prováděna pro
přehradní díla, jezy, povodňové retenční nádrže a pro ochranné
hráze. To umožňuje následně diferencovaný přístup zohledňující
specifika těchto děl při hodnocení a zajištění jejich bezpečnosti
např. prostřednictvím technicko-bezpečnostního dohledu. Tento
postup by mohl být podkladem pro připravovanou novelizaci vyhlášky 471/2001 Sb. [8].
Závěrem studia domácích a zahraničních podkladů je, že domácí
předpisy týkající se ochranných hrází jsou poměrně roztříštěné
a neucelené, související ustanovení jsou jak v závazných legislativních
dokumentech, metodických pokynech, tak i v technických normách
týkajících se zejména úprav vodních toků. V Rakousku jednotný
předpis pro návrh a provoz ochranných hrází chybí, jednotlivá ustanovení jsou „rozptýlena“ v řadě regionálně publikovaných metodických
návodů. Nejucelenějšími podklady jsou německé směrnice a normy
[12], [13], [14] a [15], které jsou průběžně s odstupem cca 20 let novelizovány. I zde však lze konstatovat určitou duplicitu v případě norem
(DIN) a metodických pokynů (Merkblatt). V našich podmínkách je cítit
potřebu vydání samostatného předpisu, popř. souhrnné publikace
zabývající se problematikou ochranných hrází.
Příspěvek byl zpracován jako dílčí výstup projektu NAZV QH81233
Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných
klimatických podmínkách.
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On the selected design parameters of levees. Native and
foreign experiences (Marčíková, M; Říha, J.)
Key words
flood protection – levees – design parameters
The most common structural flood protection measures are
levees, in constrained urban areas floodwalls. Reliability of these
measures is above all given by their design parameters and also by
uncertainties entering the technical design. The definition of design
parameters of levees comes from the the landuse at the floodplain
and from the reliability requirements depending on potential flood
losses in case of levee failure.
From this point the most important parameters are design and
check flood discharges and corresponding water levels at the stream
together with the freeboard. The requirements on those parameters
can differ based on local conditions, demands of the customer, and
according to corresponding legal and technical regulations. The
particulars of the requirements and specifications differ also in
individual countries.
At the paper the comparison of approaches at the recommendations on the design parameters concerning levees is carried out for
Czech, German and Austrian conditions.
Tento článek je otevřen k diskusi do 30. června 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
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Použití umělé inteligence
pro zlepšení provozu
úpraven pitné vody
Klára Štrausová
Klíčová slova
umělá inteligence – umělé neuronové sítě – fuzzy logika – koagulace
– optimální dávka

Souhrn

Uplatnění umělé inteligence je i ve vodárenství stále na vzestupu.
Umělé neuronové sítě, fuzzy logika a genetické algoritmy jsou prostředky, které se uplatňují především pro zjednodušení a zkvalitnění
řízení procesů úpravy a distribuce vody. Tento článek se zabývá
především představením možností umělé inteligence a zahrnuje
i vybrané zahraniční aplikace. I v České republice již proběhl
výzkum s využitím umělých neuronových sítí. Na ÚV Plav v Jižních
Čechách byly sestaveny dva modely pro navrhování dávek koagulantu v závislosti na výstupní hodnotě CHSKMn resp. koncentrace
železa na odtoku z usazovací nádrže.
u

Úvod
S vývojem a rozmachem moderních informačních technologií se
i v oblasti úpravy pitné vody začínají objevovat nové postupy a možnosti optimalizace a řízení. Oblast umělé inteligence je velice rozsáhlá
a možnosti využití rychle rostou.
Umělá inteligence je označením pro moderní postupy jako jsou
umělé neuronové sítě (UNS), fuzzy logika, genetické algoritmy či jejich
kombinace. Možnosti uplatnění a podmínky použití se liší nejen dle
použitého prostředku, procesu, ale samozřejmě i dle lokality.
Výzkum a zavádění UNS do praxe v oblasti úpravy pitné vody a provozování úpraven se setkává stále s větším ohlasem a úspěšné aplikace
jsou již dnes známy z nejrůznějších zemí světa. Česká republika není
výjimkou. Nacházel a kol. již v roce 1999 využili teorii fuzzy logiky pro
řízení manipulací s vodou ve vodárenské nádrži Římov [1], druhým
úspěšným výzkumem u nás byla aplikace UNS pro optimalizaci dávek
koagulantu na úpravně vody Plav v téže lokalitě [2].

Umělé neuronové sítě
Největší předností UNS pro modelování a řízení procesů je zejména
jejich schopnost řešit nelineární problémy učením z dostupných dat,
tj. detekovat z nich určitý vzor. UNS nepotřebují přesné matematické
formulace daného problému (procesu), ale mohou obsahovat dostupné
teoretické a empirické znalosti procesních postupů.
Pro předpovědní systémy je nejvhodnější učení neuronové sítě
z předkládaných dat, tj. učit UNS správně odhadnout výstupy modelu
podle zadaných vstupů nebo vzorů změnou váhových spojení mezi
neurony. Snaha tohoto postupu je učit síť tak, aby co nejlépe modelovala výstupní hodnoty pro každý předložený soubor vstupů nebo
vzor vytvořením odpovídajících spojení mezi neurony. Chyba mezi
simulovanými a měřenými veličinami je minimalizována změnami
vah mezi jednotlivými neurony vzhledem k pravidlu učení. Nejpoužívanějším algoritmem minimalizace chyby v procesním modelování
je pravidlo back-propagation (zpětné šíření chyby).
UNS je možné použít tam, kde selhávají klasické výpočetní modely.
Ale použití UNS má i svá omezení. Aby neuronová síť měla možnost
získat vzory rozhodování a „porozuměla“ danému procesu, je nutné
mít k dispozici rozsáhlou reprezentativní databázi historických dat.
Z tohoto poznatku také vyplývá, že UNS jsou vhodné pro stávající
technologické linky, nikoliv pro linky v krátké době po rekonstrukci,
kdy jsou procesy úpravy pozměněny, a tím i kvalita vody, kterou
produkují, a není dostatek nových provozních dat.
U nás nebyly UNS poměrně dlouhou dobu známé, první zmínku
přinesl Dolejš na konferenci ve Zlíně v roce 2001 [3]. V oblasti úpravy vody je využití UNS nejrozšířenější v oblasti optimalizace dávek
koagulantů [4–13] a v určování množství dezinfekčního činidla v síti
[14–21], dále v procesu filtrace [10], určování tlaku v membránách
při ultrafiltraci či nanofiltraci [22–24], predikci tvorby bromičnanů
při ozonizaci [25], vedlejších produktů dezinfekce [26], pomocí nich
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lze například předpovídat poruchy potrubí [27], množství organismů [28–30] nebo potřebu pitné vody [10]. Tento výčet neobsahuje
všechny dostupné aplikace UNS a ani není možné rozvést v tomto
článku všechny uvedené příklady, proto se článek zabývá jen některými z nich.

Modelování procesu koagulace

O dávce koagulantu rozhoduje kvalita surové vody a částečně také
procesní schéma úpravny. Tradiční metody určování dávky koagulantu
spoléhají především na praktické znalosti provozních techniků. Dávku
koagulantu je třeba dodržovat v úzkém rozmezí okolo optima nejen
z ekonomického, ale i provozního hlediska. Proto je potřeba stanovit
provozní dávku tak, aby došlo k dokonalé agregaci částic při minimalizaci nákladů na koagulant. Nejběžněji používaným provozním
testem na zjištění potřebné dávky koagulantu je již několik desetiletí
starý sklenicový pokus či modernější metoda centrifugačního testu
[31, 32]. UNS mají schopnost nejen rychlé odezvy na změnu kvality
surové vody, ale splňují i požadavky určení ekonomicky vhodných
dávek koagulantu.
V článcích zabývajících se tvorbou modelů pro proces koagulace
jsou nejčastěji uváděnými parametry, které ovlivňují dávku koagulantu: CHSKMn (chemická spotřeba kyslíku), zákal, vodivost, KNK4,5
(kyselinová neutralizační kapacita), pH, teplota, UV absorbance,
rozpuštěný organický uhlík aj. Vždy je nutné přihlédnout k charakteristice surové vody a především volit parametry, které jsou sledovány
z dlouhodobého hlediska a s maximální četností.
V roce 2008 byla uveřejněna zajímavá studie autorů Mälzera
a Strugholze [12]. Jejich výzkum byl prováděn na úpravně vody
v Obermaubachu v Německu, kde pro optimalizaci dávek nepoužili
jen výstupní hodnotu zákalu na odtoku ze sedimentace, ale pro výpočet dávky koagulantu vložili do systému optimalizace ještě prvek pro
stanovení nákladů spojených s danou dávkou. Navržená dávka je
tak postoupena dalšímu algoritmu, který se snaží vypočítat náklady
spojené s touto dávkou a poté upravuje dávku tak, aby při zachování
kvality upravené vody byly celkové náklady co nejnižší. Celkové
náklady se skládaly z nákladů na koagulant, praní filtrů (prací voda
a energie) a likvidaci kalu ze sedimentace a praní filtrů. Použitím
algoritmu pro minimalizaci nákladů se v daném období sice zvýšila
průměrná hodnota zákalu po sedimentaci z 1,46 NTU na 1,59 NTU,
čímž se i neparně zkrátily filtrační cykly, ale zároveň došlo k velké
úspoře na dávkách koagulantu a likvidaci kalu. Z výsledků je patrné,
že i přes mírné zvýšení zákalu, které však neznamená zhoršení kvality
upravené vody, je možné uspořit náklady na dané úpravně až o cca
15 % (18 000 €/rok).

Filtrace aktivním uhlím

Studie z Francie [33] se zabývala tématem vyčerpání sorpční kapacity filtrů s aktivním uhlím. Při použití náplně s aktivním uhlím je právě
toto období klíčové a jeho včasné odhalení pro správné fungování
náplně nezbytné. Autoři se snažili definovat tzv. průnikové křivky
(„breakthrough curves“) sorpce pesticidů, které definují schopnost
náplně sorbovat tyto látky v průběhu životnosti náplně a předpovědět
období, kdy je již náplň nutné vyměnit či regenerovat. Stejně jako
u jiných oblastí úpravy pitné vody, existují i pro tuto oblast matematické modely. Jejich omezení jsou však definována schopností popsat
jednotlivé parametry rovnice.
Studie zkoumala sorpci 3 druhů pesticidů (atrazin, atrazin-desethyl
a triflusulfuron-methyl) aktivním uhlím s různým tvarem, průměrem
a charakteristikou pórů. Pro srovnání byly nejdříve stanoveny izotermní křivky pesticidů pro přírodní i synteticky připravené vody a byla
sledována „soutěž“ o adsorpční místa mezi pesticidy a přírodními
organickými látkami ve vodě. Na základě těchto výsledků byly pomocí
dvou umělých neuronových sítí (statické a dynamické) modelovány
průnikové křivky jednotlivých vzorků aktivního uhlí. Obě neuronové sítě se liší nejen způsobem řešení zadané úlohy, ale i vstupními
parametry. Z výsledků uvedených v publikaci je patrné, že zvláště pro
průnikovou zónu (0 < C/C0 < 0,1) vykazuje rekurentní neuronová síť
(dynamická) lepší výsledky než dopředná (statická).

Modelování množství prvoků Cryptosporidium a Giardia
ve vodě

Rizika spojená s výskytem prvoků Cryptosporidium a Giardia jsou
známá po celém světě a pokud by bylo možné jejich koncentrace
předvídat, byl by to velký krok kupředu v ochraně spotřebitelů. Stanovení kryptosporidií i giardií jsou zdlouhavá, nákladná a složitá.
Proto se vědci snaží identifikovat zástupné indikátory, které by byly
schopny předpovědět či odhalit nebezpečnou přítomnost patogenů
pro případy, kdy není přímé stanovení možné provést. Protože snahy
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o nalezení vhodné matematické formulace
nebyly úspěšné, pokusil se tým Neelakantana
a kol. [29] o vytvoření modelu pomocí UNS.
Největší překážkou byl nedostatečný počet
dat. K dispozici byl datový soubor obsahující
72 dnů měření z období více než jednoho
roku. Pro modelování kryptosporidií byly
zvoleny následující parametry neuronové sítě:
KNK4,5, pH, zákal, nerozpuštěné látky, srážky,
průtok, celkový počet koliformních bakterií,
fekální koliformy, E. coli a Clostridium perfringens. Model giardií obsahoval 14 parametrů.
Navzdory poměrně malému počtu dat bylo
možné učinit závěr, že UNS jsou vhodné pro
modelování počtu prvoků, kdy pro kryptosporidie predikoval model lepší výsledky než pro
giardie. To může být způsobeno převládajícími zdroji a transportem oocyst.

Obr. 1. Schéma modelu řídícího systému na
bázi IMC

Obr. 2. Struktura UNS – simulační model
(IMC II)

Modelování procesu dezinfekce

Dávky dezinfekčního činidla jsou závislé
na minimálním množství zbytkového dezinfekčního činidla na výstupu z úpravny vody
nebo v určitém bodu systému. V minulosti
byly nejčastěji používané různé matematické
vzorce, které jsou však náročné na přípravu
modelu. Mezi nové metody pro zjišťování
koncentrace chloru v určitém bodu systému,
založené na použití historických dat, patří
právě UNS. Tyto prostředky jsou výhodným
nástrojem pro modelování, kdy není potřeba
znalost jednotlivých reakcí, pouze vstupních
veličin ovlivňujících množství dezinfekčního
činidla, resp. úbytek chloru. Provozovatel
distribuční sítě tak může vhodně regulovat
zbytkovou koncentraci chloru pro hygienické zabezpečení vody a množství chloru pro
pitnou vodu, která bude ještě příjemná pro
Obr. 3. Trénování a testování simulačního modelu pro IMC II – koncentrace železa
konzumaci.
Modely UNS pro proces dezinfekce mohou
způsobit zhoršení kvality vody projevující se např. zvýšením množství
být sestaveny např. pro návrh dávek dezinfekčního činidla na základě
bakterií, koncentrace železa či zákalu. Již dříve bylo zjištěno, že
zbytkové koncentrace aktivní složky v různých místech distribučního
množství bakterií koreluje se zákalem a množstvím částic. V dnešní
systému. Mezi nejvýznamnější publikace v oblasti dezinfekce patří
době je možné tyto i další parametry, jako jsou průtok, teplota či pH,
metodika pro tvorbu UNS pro stanovení zbytkové koncentrace chloru
sledovat pomocí online sond. Abychom z takovýchto dat, získaných
ve vodojemech nebo v distribuční síti sestavená kolektivem Sérodes,
v různých časových úsecích a s rozdílnou četností, vytěžili co nejvíce,
Rodriguez, Ponton s názvem Chlorcast© [19].
nestačí jednoduché statistické vyhodnocení a grafické znázornění
Klíčovými parametry pro tvorbu modelu jsou: dávka chloru, zbytjedné nebo dvou proměnných. Protože je množství dat získaných při
ková koncentrace chloru, teplota a průtok. Průtok poskytuje vyjádření
online měření značně rozsáhlé, využívají se pro analýzu právě SOM.
o době zdržení, která je hlavním faktorem při úbytku chloru, teplota
ovlivňuje kinetiku úbytku chloru. Zajímavým
poznatkem pro model dezinfekce je fakt, že
v modelu není obsažen žádný parametr popisující kvalitu vody. Předpokládá se totiž, že
informace o změně kvality vody je zahrnuta
do parametrů spojených s vývojem koncentrace chloru.

Samoorganizační mapy

Součástí UNS jsou i samoorganizační mapy
(SOM) vhodné pro analýzu datových souborů.
SOM obsahují jedinou vrstvu neuronů, které
jsou uspořádány do mřížky. Základním principem učícího procesu je vytvoření množin
se stejnou pravděpodobností výběru [34].
Algoritmus učení tak nevychází z „klasického“
učení vstup-výstup, ale ze statistického
vyhodnocení trénovací množiny, tj. na vstupních datech hledá určité vzory se společnými
vlastnostmi. Společným principem těchto
modelů je, že výstupní neurony spolu soutěží
o to, který z nich bude aktivní.
Mustonen a kol. [35] využili schopnosti
SOM pro vyhodnocování následků simulovaných tlakových rázů po různé době provozu
(1 až 28 dnů) v potrubí z PE a mědi. V průběhu distribuce pitné vody se v potrubí vytváří
biofilm i úsady, které mohou při uvolnění
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Obr. 4. Trénování a testování řídícího modelu pro IMC II – dávkování koagulantu
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Hlavní předností SOM je hledání váhových vektorů, které reprezentují
vstupní data ve zmenšeném formátu, kdy jsou data transformována do
mřížky. Získané váhové vektory jsou vhodnější pro další zpracování
např. pomocí Sammova zobrazení, které je na základě vyhodnocení
SOM schopno vyhodnotit data z pohledu tvaru a hustoty svazků
a relativních hustot rozdílů mezi svazky.
Z předchozích ukázek aplikace UNS je patrné, že je pomocí nich
možné dosáhnout jak optimalizace jednotlivých procesů z pohledu
kvality vody, minimalizace nebezpečí plynoucích z průniku nežádoucích látek či organismů do upravené vody nebo analýzy získaných
dat, tak mohou být využity spolu s dalšími prostředky k ještě lepším
výsledkům provozu a kvalitě upravené vody.

koagulantu nebo systém procesu koagulace-flokulace-sedimentace
nefunguje správně. Vysoké množství organických látek ovlivňuje
i tvorbu vedlejších produktů dezinfekce, proto je snaha o jejich
minimalizaci.

Fuzzy logika

Simulační model

Fuzzy logika je podobor odvozený od teorie fuzzy množin. Hlavním
přínosem tohoto oboru je možnost matematického vyjádření rozhodovacích postupů. Kromě numerických informací jsou ve výrocích
obsaženy i lidské zkušenosti. Logické výroky se ohodnotí stupněm
příslušnosti v intervalu od 0 do 1 včetně krajních hodnot, a ne jako
v binárním vyjádření pouze jako 1 (pravdivé) či 0 (nepravdivé). Díky
těmto vlastnostem je možné vyjádřit pojmy jako „trochu“, „hodně“,
„málo“, „často“ apod.
Jak je uvedeno v úvodu, aplikací u nás se zabýval Nacházel a kol.
[1]. Použitým regulátorem v tomto případě byl regulátor využívající
klasickou strukturu Mamdaniho typu, tj. soustavy složených podmíněných řídících pravidel. Tato pravidla je možné si představit jako
věty popisující aktuální stav řízeného objektu a na tento stav reagující
rozhodnutí o zásahu. Autoři uvádí při modelovém rozhodování i možnost zlepšení hodnot CHSKMn v surové vodě, kdy díky optimalizaci
způsobu odběru a odpouštění vody z nádrže za přívalových přítoků
je možné vhodnou manipulací s horizontem odtoku zabránit zhoršení
jakosti vody v nádrži.

Neuro-fuzzy modely
Novou metodu umělé inteligence, založenou na kombinaci UNS
a fuzzy logiky s názvem adaptivní neuro-fuzzy odvozovací systém
(„adaptive neuro-fuzzy inference systém“ – ANFIS), představuje
publikace z Turecka zabývající se modelováním koncentrace železa na výstupu z rychlofiltrů [36]. ANFIS představuje spojení dvou
základních vlastností umělé inteligence: umí transformovat znalosti
a zkušenosti do základních pravidel a je schopen ladit jednotlivé
funkce příslušnosti tak, aby chyba vzniklá rozdíly mezi měřenými
a predikovanými hodnotami byla co nejmenší. Tento systém tak může
sloužit jako podklad pro sestavení souboru s použitím fuzzy pravidel
když-tak („if-then“) s danou funkcí příslušnosti, která bude predikovat vhodný soubor vstup-výstup. Vstupní parametry celého systému
byly filtrační rychlost, koncentrace železa na vstupu, zrnitost filtrační
náplně a doba provozu. Výsledky představují další pokrok v uplatnění
jednotlivých druhů umělé inteligence v jednotném systému.

Modelování procesu koagulace na ÚV Plav
Na konferenci Voda Zlín 2007 [37] byly prezentovány výsledky
z použití UNS na úpravně vody Písek. Na tyto výsledky jsem navázala
dalším výzkumem na ÚV Plav.
Pro řízení pomocí umělých neuronových sítí byl využit tzv. interní
model řízení (Internal Model Control – IMC), jehož základní filozofii
odvodili Garcia a Morari [38] (obr. 1). Princip řízení podle IMC spočívá
v odvození dvou nezávislých matematických modelů, z nichž první
slouží pro simulaci chování řízeného systému (procesní model) a druhý představuje samostatný model řídicího systému. Součástí soustavy
je i filtr, sloužící jako preprocesor vstupních dat. Jednotlivé modely
pro řídicí systém IMC byly sestaveny v programu Matlab s učícím
algoritmem back-propagation.
Datovým souborem systému byla data z ÚV Plav shromažďovaná
v letech 2002–2006. Modely pro určení dávky koagulantu na ÚV
Plav byly vytvořeny celkem dva. První model (IMC I) řeší závislost
hodnoty CHSKMn na odtoku z usazovací nádrže, druhý (IMC II) je
zaměřen na zbytkovou koncentraci železa na výstupu z usazovací
nádrže. Optimalizace systémů byla prováděna na základě výpočtu
střední kvadratické chyby (RMSE). Jednotlivé komponenty systému
IMC jsou podrobněji uvedeny pro IMC II.

Systém řízení dávek koagulantu – IMC II

Model IMC II je založen na odhadu dávky koagulantu v závislosti na
zbytkové koncentraci železa na odtoku z usazovací nádrže. Podstata
fungování modelu vychází z typického průběhu funkce závislosti
zbytkové hodnoty železa na dávce koagulantu. Příliš nízká dávka
koagulantu neumožní dokonalé vytvoření vloček. Jejich malá velikost
způsobí snížení účinnosti sedimentace a vločky jsou bez usazení
odplavovány na filtr. Vysoké dávky koagulantu působí podobně.
Pro návrh systému je klíčová volba vstupních veličin, které mají
významný vliv na sledovaný proces. Jako vstupy byly po dohodě
s provozovatelem Jihočeské vodárenské soustavy použity následující
parametry surové vody: průtok, dávka koagulantu, CHSKMn, KNK4,5
a koncentrace železa na odtoku z usazovací nádrže. Řídicí veličinou je
hodnota dávky koagulantu, protože představuje hlavní zásah do systému. Koncentrace železa na odtoku vystupuje jako řízená veličina, jejíž
hodnota udává míru vlivu procesu koagulace-flokulace-sedimentace.
Schéma procesního modelu koagulace je na obr. 2.
Dávka koagulantu je na obrázcích uváděna jako průtočné množství
roztoku Fe2(SO4)3 o koncentraci 160 g.l-1.

Řídicí model

Struktura řídicího systému je podobná modelu simulačnímu,
řízenou veličinou již není koncentrace železa na odtoku z usazovací
nádrže, ale dávka koagulantu Fe2(SO4)3. Vstupy systému pak jsou
ukazatele surové vody: průtok, CHSKMn, KNK4,5 a koncentrace železa
přitékající na filtr a výstupem dávka koagulantu.

Řídicí systém dávkování – IMC II

Simulační a řídící model tvoří spojený systém pro navržení optimální dávky koagulantu. Tyto dva modely vzájemně porovnávají vstupní
a výstupní veličiny, tj. navrženou dávku. Důležitou součástí řídicího
modelu je kontrola dávky CHSKMn na výstupu z usazovací nádrže.
Výstupy z procesu trénování a testování umělých neuronových sítí
simulačního a řídicího modelu systému IMC II jsou na obrázcích 3
a 4. Minimální zbytková hodnota koncentrace železa navržená systémem odpovídá optimální dávce koagulantu (obr. 5).

Diskuze
Po kalibraci i verifikaci obou dílčích modelů IMC (simulačního
a řídicího) byl sestaven algoritmus optimalizace navržené dávky.
Systém řízení dávek koagulantu IMC I představuje model řízení na
základě hodnoty CHSKMn na odtoku z usazovací nádrže. Pomocí něj je
možné minimalizovat nebezpečí tvorby vedlejších produktů dezinfekce, které vznikají reakcí přírodních organických látek a chloru. Řízení
systému IMC II, jehož podstatou je simulace zbytkové koncentrace
Fe na odtoku z usazovací nádrže, je velice efektivním nástrojem pro
optimalizaci dávek koagulačního činidla. Výsledky ukazují možnost
provozních úspor nejen v množství koagulantu, ale díky nižším hodnotám Fe i na dalších provozních jednotkách.
Oba modely (IMC I, IMC II) umožní určit operativně dávky koagulantu bez nutnosti provádění koagulačních laboratorních pokusů

Systém řízení dávek koagulantu – IMC I

Pro řízení procesu koagulace byl použit systém IMC I s použitím
dvou neuronových sítí. Modelovou veličinou, která udává míru vlivu
procesu, byla zvolena hodnota CHSKMn na odtoku z usazovací nádrže.
V případě, že je tato hodnota vysoká, nebyla použita vhodná dávka
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Obr. 5. Systém řízení IMC II – graf optimalizované dávky koagulantu
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a při náhlé změně jakosti surové vody prakticky okamžitou změnu
dávky tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jakosti upravené
vody. Dalším důležitým aspektem použití modelu neuronových sítí
je schopnost vyloučení případů předávkování koagulačních činidel.
Hodnoty střední kvadratické chyby měřených a vypočítaných hodnot
dokazují velice dobrou schopnost modelů simulovat daný proces.
Výsledky použití systému řízení dávek koagulantu IMC I a IMC
II dokazují, že použití neuronových sítí je vhodné v nelineárních
systémech, kde je formulace jednotlivých procesů a ovlivňujících
činitelů těžko popsatelná.

Shrnutí
V článku uvedený přehled literatury o prostředcích umělé inteligence není samozřejmě výčtem všech existujících zdrojů, na předložených
příkladech je však možné vidět, že umělé neuronové sítě, fuzzy logika
nebo jejich kombinace mají velký potenciál v oblastech, kde klasické
matematické modely selhávají a řízení je zároveň výrazně ovlivněno
lidským faktorem včetně chyb, které do řízení provozu může vnést.
Touto nadějnou oblastí je i technologie úpravy a zásobování pitnou
vodou. Umělá inteligence by měla postupně nalézat využití i v našich
úpravnách pitné vody, protože může přinášet zlepšení kvality pitné
vody, lepší řízení procesů úpravy a také ekonomické úspory.
Poděkování: Příspěvek vznikl za podpory projektu MZe 1G 46036
a VZ MSM 6840770002 na dřívějším pracovišti autorky (katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, FSv ČVUT Praha).
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Use of artificial intelligence for improvement of water treatment plants operation (Štrausová, K.)
Key words
artificial intelligence – artificial neural network – fuzzy logic – coagulation – optimum dose
Application of artificial intelligence in drinking water supply is
rising. Artificial neural networks, fuzzy logic or genetic algorithms
for simplification and improvement of drinking water treatment
and control. The paper is focused on the introduction to the field of
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Súhrn

Článok sa zaoberá kontinuálnym monitoringom zdrojov vody
za účelom sledovania kvality vody, ich možným ohrozením antropogennou činnosťou a v prípade zistenia ich znečistenia, následne
odstavenie z prevádzky.
u

Úvod
V súčasnom období sa kontrola kvality vody zo zdrojov vody
a distribučnej siete vykonáva diskontinuálne v určitých časových
obdobiach. Aj keď kontrola kvality vody je relatívne častá (vykonáva
sa v zmysle platnej legislatívy), nikdy nie je kontinuálna a patrí jej len
nepatrný zlomok percenta z celkového objemu distribuovanej vody
(počet vykonaných rozborov k objemu vyrobenej vody).
Preto je dôležité hlavné ťažisko kontroly sústrediť na kontrolu
ak je možné kontinuálnu už u zdroja vody, alebo pri úprave vody,
a v prípade zistenia znehodnotenia kvality vody zabrániť dodávke
takto znehodnotenej vody do distribučnej siete. Okrem toho je možné
kontinuálnym sledovaním zdokumentovať aj sekundárne vplyvy na
kvalitu podzemných vôd, ale i povrchových využívaných pre úpravu
na pitné účely, spôsobené antropogennou činnosťou (vplyv priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti).
Dôležitou súčasťou programu na ochranu vodných zdrojov je
preventívny výstražný systém a pridružené monitorovacie systémy.
Tento systém sa používa na zabezpečenie včasnej informácie o kvalite
vodného zdroja kontinuálnym monitoringom kvality vody v reálnom
čase. Systém monitorujúci kvalitu vody v reálnom čase predstavuje
odpoveď na detekciu rizík čo v najskoršom štádiu, na rozdiel od
chronických a dlhodobých rizík, ktoré môžu byť monitorované príležitostným vzorkovaním a analýzou. Niekedy nemôžu byť zmeny priamo korelované na známe látky, ale aj tak poskytujú citlivý alarmový
parameter. Okamžite je možné začať realizovať príslušné opatrenia.
Následne by mal nasledovať odber vzoriek vody a hľadanie pôvodu
spektrálnej anomálie v laboratóriu.
Kontinuálne sledovanie kvality vody UV/VIS spektrometriou je
založené na nepriamom meraní a na predpoklade, že aj malá kontaminácia môže byť detekovaná ako odchýlka od referenčného signálu.
Širokopasmový obraz celkovej kvality vody je monitorovaný pomocou
fyzikálnych a chemických senzorov, využívajúc akúkoľvek odchýlku
od preddefinovaného referenčného stavu ako výstražný signál. Referenčná alebo základná hodnota je za normálnych okolností generovaná z historických vzoriek.
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artificial intelligence with some application examples from abroad.
The results obtained with the use of artificial intelligence in the
Water Treatment Plant at Plav in the South Bohemia are shown as
well. Two models were built for the coagulant dose prediction using
COD and iron concentrations at the outflow from the settling tank
as the input model parametres.
Tento článek je otevřen k diskusi do 30. června 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Definovanie problému v podmienkach BVS a.s.
Bratislava
Zdroje vody pre mesto Bratislavu sa sledujú diskontinuále podľa
vopred vypracovaného Programu prevádzkovej kontroly kvality vody,
ktorý je každoročne odsúhlasovaný príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva a vypracovaný v zmysle platnej legislatívy
a to 2krát ročne. Toto sledovanie nevystihuje v plnej miere určité
rizika, ktoré môžu nastať pri zvýšených resp. znížených hladinách
povrchového toku ako aj pri možnom sekundárnom znečistení spôsobeným vypúšťaním kontaminovaných vôd, alebo haváriami lodí
na povrchovom toku. Vzhľadom na počet zásobovaných obyvateľov
je potrebne čo v najkratšom možnom čase identifikovať možné znečistenie podzemných vôd vodného zdroja tak, aby sa mohli vykonať
okamžité opatrenia k odstaveniu dodávky kontaminovanej vody do
systému a následne k spotrebiteľom. Vyžaduje si to včasnú a spoľahlivú identifikáciu znečistenia a to kontinuálnym monitoringom kvality
vody zo zdroja vody.

Prieskum trhu pre požadované zariadenie a popis
činnosti vybraného zariadenia
Pred realizáciou pre kontinuálne monitorovanie kvality vody
s možnosťou alarmových výstupov pre vybrané ukazovatele kvality
vody zo zdrojov vody, z ktorých je zásobované hlavné mesto SR
Bratislava, sme urobili prieskum výrobcov takýchto zariadení. Boli
vybrané nasledovné zariadenia: LYU 100 UVAS Alfa, dodávateľ Hach
Lange, s.r.o., Bratislava a Spektro::lyser sonda, dodávateľ ECM ECO
Monitoring, a.s., Bratislava.
Tieto zariadenia po dohode s dodávateľmi boli zapožičané pre testovanie v reálnych podmienkach a inštalované na dohodnutú dobu vo
vybranom vodárenskom zariadení. Pred testovaním bol vypracovaný
metodický pokyn pre testovanie funkčnosti zariadení ako aj spôsob
hodnotenia a tento bol prerokovaný a odsúhlasený s dodávateľmi.
Po cca mesačnej prevádzke zariadení bola vybranou odbornou komisiou za prítomnosti dodávateľov vyhodnotená činnosť a funkčnosť
zariadení podľa už vyššie spomenutej metodiky. Na základe vybraných
kritérií bolo komisiou doporučené zariadenie Spektro::lyser od dodávateľa ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava, ktoré okrem kontinuálneho sledovania kvality vody a vyššej citlivosti na obsah benzénu
umožňuje na základe týchto meraní pri zhoršenej kvalite vody resp.
odchýlky od preddefinovaného stavu upozorniť prevádzkovateľa
vyslaním alarmu do centrálneho dispečingu.
Analyzátor Spektro::lyser pracuje na princípe UV/VIS spektroskopie. Látky, ktoré sa nachádzajú v meranom médiu zoslabujú lúč svetla
vysielaný xenónovou lampou, ktorý prechádza médiom. Po prechode
médiom je jeho intenzita zmeraná detektorom v rozsahu vlnových
dĺžok od 200 do 700 nm s vysokou rozlišovaciou schopnosťou. Každá
molekula rozpustenej látky absorbuje žiarenie o určitej a známej vlnovej dĺžke. Z toho dôvodu existuje pre každú látku charakteristické
absorbčné spektrum, ktoré umožňuje jeho identifikáciu. Koncentráciu
prítomných látok určuje veľkosť nameranej hodnoty – intenzity svetla.
Čím je väčšia koncentrácia určitej látky, tým menšia intenzita svetla
v špecifickej oblasti vlnovej dĺžky.
Spektrometrická sonda pozostáva z troch komponentov: vysielacej,
meracej a prijímacej jednotky. Ústredným prvkom vysielacej časti je
zdroj svetla – xenónová výbojka. Je podporovaná optickým systémom na
usmernenie lúča svetla a elektronickým systémom na kontrolu činnosti
lampy. V meracej sekcií prechádza xenónové svetlo cez priestor naplnený meraným médiom – vodou medzi dvoma meracími okienkami
(dĺžka optickej dráhy), v našom prípade o dĺžke 100 mm, a interaguje
s ním. Druhý lúč svetla v rámci sondy – nazývaný kompenzačný lúč,
je vedený cez internú porovnávaciu sekciu. To znamená, že sonda
predstavuje dvojlúčový merací prístroj. Princíp dvojlúčového merania
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umožňuje detekovať všetky zmeny v meracom systéme a kompenzovať
ich vplyv na meranie. Prijímacia jednotka pozostáva z detektora a kontrolnej elektroniky. Optický systém sústreďuje merací a kompenzačný
lúč na vstupný port detektora. Svetlo prijaté detektorom sa rozdelí na
jednotlivé vlnové dĺžky pomocou optickej mriežky a vedie sa na 256
fixných fotodiód, takže tu nie sú potrebné citlivé pohyblivé komponenty. Riadiaca elektronika preberá úplnú kontrolu nad meracím procesom
a rôznymi procesnými krokmi editácie a kontroly meracieho signálu.
Spektrometrická sonda spolu s vyhodnocovacím zariadením tvorí
komplexné zariadenie pre monitoring kvality vody.

zaistenie bezpečnosti vody bude v budúcnosti podmienkou pre trvalé
zabezpečenie dodávky nezávadnej pitnej vody spotrebiteľovi a tento
varovný monitorovací systém môže tvoriť jeho dôležitú súčasť.

Umiestnenie a špecifikácia vybraného zariadenia pre
kontinuálne sledovanie vybraných ukazovateľov kvality
vody vo vodárenských objektoch BVS a.s.

Ing. Miroslav Zezula
ECM ECO Monitoring, a.s.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava

Pre podmienky BVS a.s. v prvej etape sme sa rozhodli monitorovať
vodné zdroje pre Bratislavu a z tejto príležitosti boli zakúpené 4 ks
spektrometrických sond. Tieto boli umiestnené na kľúčové zberné
vodojemy pri zdrojoch vody a jedná bola umiestnená priamo v studni
vodného zdroja. Na základe našich požiadaviek a po dohode s dodávateľom boli pre kontinuálne sledovanie navrhnuté tieto ukazovatele:
absorbancia pri 254 nm, celkový organický uhlík TOC, dusičnany
merané spektrometrickou sondou a vodivosť meraná samostatnou
vodivostnou sondou. Z týchto parametrov boli do centrálneho technologického dispečingu vyvedené analogové výstupy a u parametroch
TOC, absorbancia určené hraničné limity v dvoch úrovniach, ktorých
prekročenie avizuje možné znečistenie a tým aj ohrozenie dodávky
nezávadnej vody spotrebiteľovi. Pre ukazovateľ absorbancia je prvá
úroveň 0,1 (varovná) a druhá 0,2 (alarmová), pre TOC prvá úroveň
5 mg/l (varovná) a druhá 7 mg/l (alarmová). U ukazovateľa TOC boli
vykonané aj porovnávacie testy s umelo pripraveným štandardom
pripraveným s reálnou vodou.
Bola tiež vykonaná deltaspektrometrická analýza obsahu toxických
látok, ktoré sú zastúpené aromatickými uhľovodíkmi (benzén), pesticídmi (carbendazim) a biologickými bojovými látkami (saxitoxin),
s alarmovým výstupom do CTD. Na tieto vybrané látky bola sonda
testovaná na štandardy v porovnaní tzv. base line a u saxitoxinu
vykonané len porovnanie spektra s tzv. base line sledovanej vody. Po
vykonaní týchto testov bola sonda aktivovaná na identifikáciu týchto
toxických látok pre meranie v reálnych podmienkach.
Alarmové úrovne sú založené na empirickom vyhodnotení. Absorbčné spektra vody kontinuálne merané sondou sú porovnávané
s databázou spektier, ktoré sú uložené v pamäti prístroja (podľa výrobcu cca 1 000 spektier) a následne vyhodnotené (prvá resp. druhá derivácia). U týchto výstupov sú nastavené dvojúrovňové limity s tým, že
pri dosiahnutí prvej úrovne sa v prvom rade bude overovať funkčnosť
sondy a prenosu. Táto úroveň ešte neznamená nebezpečenstvo ohrozenia kvality vody. Druhá úroveň znamená, že po zhodnotení záznamu a vylúčení sekundárnych vplyvov je potrebné vykonať príslušné
opatrenia k zamedzeniu dodávky kontaminovanej vody spotrebiteľovi.
Postup oznamovacej povinnosti pre obsluhu krízového dispečingu,
ktorý tento stav zistila, je určený samostatným predpisom.
Monitorovacie stanice pred uvedením do prevádzky boli v spolupráci s dodávateľom okalibrované v ukazovateľoch TOC, vodivosť,
absorbancia a dusičnany. Táto kalibrácia bola vykonaná porovnávaním
v laboratóriu nameraných výsledkov v určitom časovom horizonte so
sondou nameranými hodnotami.
Výsledky monitorovania kvality pitných vôd vo vybraných vodárenských zariadeniach na území Bratislavy sú prenášané do centrálneho
technologického dispečingu s tým, že tieto údaje sú tiež k dispozícií
technológovi pitných vôd, ktorý hodnotí priebeh vývoja kvality
priebežne.
Na základe výsledkov kontinuálneho sledovania kvality vôd bude
možné, okrem už vyššie uvedených možnosti, sledovať kvalitu vody
v závislosti od hydrologických pomerov a to najmä v prípade vysokých resp. nízkych hladín povrchového toku Dunaj.

RNDr. Martin Libovič (adresa pro korespondenci)
Ing. Alena Trančíková
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
e-mail: martin.libovic@bvsas.sk

First experience with operation water quality warning and
monitoring system at water resources BVS a.s Bratislava
(Libovič, M.; Trančíková, A.; Zezula, M.)
Key words
continual monitoring – water quality – spectrometric analyzer
The article deals with continual monitoring of water sources
for purpose of monitoring water quality, its potential pollution by
antropogenic activities and in the case of detection the pollution,
subsequent decommissioning.

Záver
Realizovanie a uvedenie do prevádzky varovného monitorovacieho
systému na vybraných kľúčových vodárenských zariadeniach v Bratislavskom vodovode je len čiastočným opatrením pre prípad ohrozenia
kvality vody. Problém znečisťovania resp. ohrozenia kvality pitných
vôd je celosvetovým problémom, o čom svedčí aj materiál, ktorý vydala v roku 2005 Svetová zdravotnícka organizácia WHO s názvom
Plán pre zaistenie bezpečnosti vody ((Water Safety Plan ). Aj keď pre
zabezpečenie ohrozenia resp. možného znečistenia zdrojov vody
máme vypracované zodpovedajúce predpisy, vypracovanie Plánu pre
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Modernizovaný jez v Českém Vrbném
v plném provozu
Ředitelství vodních cest ČR a generální dodavatel stavby Metrostav a.s., za účasti zástupců Ministerstva dopravy a místní
samosprávy, ukončily 2. března 2010 odhalením pamětní desky dvě
stavby v rámci projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku
České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Jednalo se o modernizaci
jezu v Českém Vrbném a zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu
Hluboká nad Vltavou.
Obnovení splavnosti Vltavy v části mezi Českými Budějovicemi
a Hlubokou nad Vltavou bude dokončeno tak, aby od začátku plavební sezóny 2011 byla řeka v uvedeném úseku plně splavná nejen pro
vodáky, ale i pro výletní lodě do rozměrů cca 44 x 5,4 m s ponorem do
1,3 m. Na financování výstavby se významnou měrou (85 %) podílí
prostřednictvím Operačního programu Doprava Evropský fond pro
regionální rozvoj.
Cílem projektu je splavnit Vltavu mezi Českými Budějovicemi
a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu a obnovit tak splavnost
Vltavy, jež byla v minulosti přerušena stavbou vodních děl, u kterých
nebyla dokončena potřebná plavební zařízení.
Prvními dvěma stavbami úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou byla modernizace jezu České Vrbné a zajištění
plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. V průběhu
stavby bylo nutné prohrábkou koryta řeky v délce 4 km pod jezem
České Vrbné zajistit plavební hloubku 1,6 m. Při prohrábce nebylo
zasahováno do stávajících břehů a s výjimkou úseku mezi železničním
mostem a ústím Dehtářského potoka je nyní v celé zdrži jezu Hluboká nad Vltavou minimálně 20 m široká plavební dráha s minimální
plavební hloubkou 1,6 m. Při modernizaci jezu bylo nutné vybourat
a přestavět část vlastního jezu a namontovat nové jezové technologie.
Na jezu byly původní hydrostatické železobetonové sektory nahrazeny podpíranými ocelovými klapkami šířky 22,5 m o hrazené výšce
3 m. V této souvislosti došlo ke stavebním úpravám přelivné plochy
a stávajících pilířů včetně nátoku do elektrárny. Spolehlivější hradicí
konstrukce umožní efektivněji a bezpečněji udržovat plavební hladinu
bez nutných rozsáhlých úprav ve zdrži jezu České Vrbné. Zlepšily
se také možnosti správy řeky při zimním režimu (ledochod) a při
povodňových situacích. Součástí staveb byla i instalace plavebního
značení a kilometráže vltavské vodní cesty.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava bylo uhrazeno 85 % stavebních nákladů, tj.
141,6 mil. Kč z celkových 166,6 mil. Kč. Zbylé náklady byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

V současné době probíhá v úseku České Budějovice – Hluboká nad
Vltavou výstavba přístaviště Lannova loděnice, ochranného přístavu
České Vrbné a plavební komory České Vrbné. Po jejich dokončení
bude možné zahájit výletní plavby mezi těmito významnými historickými i kulturními středisky Jižních Čech.

Popis projektu
Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice
– Týn nad Vltavou“ se skládá z několika samostatných podprojektů,
které celý úsek dělí do tří částí: České Budějovice – Hluboká nad
Vltavou, Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice, Hněvkovice
– Týn nad Vltavou.

1. část: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou

Úsek vede z centra Českých Budějovic od Jiráskova jezu až k jezu
Hluboká nad Vltavou. Jeho realizací vznikne atraktivní trasa v délce
8,9 km spojující jihočeskou metropoli s dalším významným turistickým cílem Hlubokou nad Vltavou.
V rámci tohoto záměru bude prohrábkou dna zajištěna plavební
hloubka 1,6 m ve zdrži jezu České Vrbné, modernizován jez České
Vrbné a vybudována plavební komora. Do investičního záměru spadá
i vybudování ochranného přístavu České Vrbné a zajištění plavebních
hloubek 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. Důležitou součástí
je výstavba koncového přístaviště Lannova loděnice a vytvoření obratiště pod Jiráskovým jezem.

2. část: Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice

Navazující úsek od jezu v Hluboké nad Vltavou k Vodními dílu
Hněvkovice napojí k českobudějovické oblasti dalších 10,92 km
vltavské vodní cesty, takže i s prvým úsekem již bude k dispozici přes
19 km rekreační vodní cesty.
V rámci tohoto záměru bude prohrábkou dna zajištěna plavební
hloubka 1,6 m ve zdrži Vodního díla Hněvkovice a postavena plavební
komora na jezu Hluboká nad Vltavou.

3. část: Vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou

Jedná se o poslední úsek v délce 13,29 km, jímž se propojí České
Budějovice s vodní nádrží Orlík. Tím se navzájem zpřístupní celá
část Vltavy od Českých Budějovic až k přehradě Orlík včetně části
Otavy.
V rámci tohoto záměru bude vystrojena stávající nefunkční plavební komora Vodního díla Hněvkovice. Dále bude modernizován jez
Hněvkovice a vybudována plavební komora u tohoto jezu. Nedílnou
součástí výstavby bude i zajištění plavební hloubky 1,6 m prohrábkou
dna ve zdrži Vodního díla Kořensko a jezu Hněvkovice.
Václav Straka
Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu
zřízená Ministerstvem dopravy ČR
e-mail: straka@rvccr.cz
tel.: 267 132 801, mobil: 602 368 719

Rekonstrukce jezu České Vrbné z pohledu generálního
dodavatele stavby
Vlastní rekonstrukci jezu České Vrbné je z pohledu realizace nutné
rozdělit do čtyř etap:
1. Vybudování montážního plata na spodní vodě.
2. Demontáž železobetonových sektorů a demolice konstrukcí.
3. Betonáže a reprofilace Jamborova prahu a podjezí.
4. Montáž technologie jezu a technologie ovládání.
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práh. Vlastní betonáž byla rozdělena na provedení hrubé dobetonovávky a vytvoření vlastního profilu prahu za pomoci torkretáže.
Obdobný způsob bylo zvolen pro rekonstrukci profilace jezu v části
podjezí.

4. Montáž technologie
jezu a technologie
ovládání

Vybourávání prostor levého jezového pole, 3. 11. 2008

1. Vybudování montážního plata na spodní vodě

S ohledem na přímou návaznost na budoucí budování plavební
komory na pravobřežní části jezu bylo po dohodě všech zainteresovaných na výstavbě rozhodnuto, že první bude provedena rekonstrukce
levé části jezu. S ohledem na trvalý provoz hydroelektrárny České
Vrbné bylo montážní plato pro rekonstrukci levé části jezu vybudováno z pravého břehu, včetně spojovací komunikace v korytě řeky.
Pro převod vody přepadající přes pravý jezový sektor byly do spojovací komunikace vloženy a zasypány čtyři ocelové trouby o průměru
700 mm. Toto opatření, využití kapacity vodáckého kanálu s průtokem
16 m3 za vteřinu a využití provozu elektrárny s průtokem 27 m3 za
vteřinu, umožňovalo, že doprava na montážní plato byla provozována až do průtoku 50 m3. Při překročení uvedeného průtoku došlo
k zatopení spojovací komunikace.
Vlastní montážní plata byla v projektové dokumentaci navržena
z materiálu vytěženého z prováděných prohrábek dna v blízkosti jezu.
Bohužel pro velké množství jílů nebylo reálné využití vytěženého
materiálu a tento musel být odvezen.
Pro vybudování plat bylo dovezeno 4 120 m3 materiálu z lomového
odvalu lomu Ševětín.

2. Demontáž železobetonových sektorů
a demolice konstrukcí

Před zahájením vlastní
výroby částí jezové technologie bylo provedeno přesné zaměření jednotlivých
jezových polí tak, aby se
předešlo zbytečným dodatečným úpravám ocelových
pozinkovaných konstrukcí
na stavbě, které snižují Doprava klapky jeřábem do prostoru
účinnost antikorozní úpra- pravého jezového pole, 8. 9. 2009
vy. Při tomto úkonu bylo
zjištěno, že pravé jezové
pole je o 45 mm menší než levé.
S tímto zjištěním byla již zpracována
výrobní dokumentace.
Osazování pomocných ocelových
konstrukcí a technologií ovládání se
prolínalo s betonářskými pracemi
a byla zde nezbytná úzká spolupráce betonářů s montážníky jezové
technologie tak, aby bylo dosaženo
potřebných tolerancí.
Osazení vlastních ocelových jezových klapek o hmotnosti 21 tun bylo
prováděno z montážních plat v podjezí mobilním jeřábem o maximální
nosnosti 300 tun. Doba potřebná pro
Usazení klapky na ložiska,
přemístění klapky z podvalníku na
8. 9. 2009
místo včetně osazení do ložisek byla
necelých 5 hodin.
Další měsíc práce bylo potřeba vynaložit na osazení jezových těsnění, hydraulického agregátu a systému automatizovaného ovládání.
Po této době mohly být provedeny suché a následně i mokré zkoušky jezu, kterými se podařilo odchytit drobné provozní nedostatky.

Prvotní úvahy o odpřáhnutí sektoru od jezových ložisek a vyzvednutí jako celku nebyly realizovány, a to z důvodu, že váha vlastního
sektoru byla deklarována na 96 tun, a dále bylo zjištěno, že vnitřní
prostor obsahuje množství bahna o váze až 30 tun. Při zhodnocení
všech další vlivů včetně bezpečnosti práce bylo rozhodnuto rozbít
prefabrikované železobetonové sektory na části o váze cca 200–1 000
kilogramů, které se odvezly na řízenou skládku k recyklaci.
Plochy pro osazení nových jezových štítů byly obřezány za pomoci
kotoučových pil na železobeton do hloubky 250 mm a vybourány ručními pneumatickými kladivy.
Demolice Jamborova prahu a ploch pro reprofilaci podjezí byly
prováděny ručními pneumatickými kladivy a dočištěny vodním
paprskem o tlaku až 600 barů.

3. Betonáže a reprofilace
Jamborova prahu a podjezí

Prvotní částí betonáže bylo
zabetonování úložného prostoru
jezového sektoru při sklopené poloze.Tento prostor měl
objem 230 m3 a betonáže byly
prováděny z betonu s nízkou
tvorbou hydratačního tepla po
jednotlivých bločcích o objemu
do 12 m3. Jednotlivé bločky byly
mezi sebou těsněny bobtnajícími
těsnicími páskami. V rámci těchto betonáží bylo osazeno a zabetonováno šest ocelových kozlíků
na každém poli pro osazení
protikusů jezových ložisek.
V další etapě se vlepily ocelové trny pro uchycení ocelové Prostor levé jezové klapky po
výztuže z kari sítě pro Jamborův vybourání, 10. 7. 2009
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Klapka za provozu, 18. 11. 2009
V závěru je možné konstatovat, že z pohledu generálního dodavatele
stavby proběhla vlastní rekonstrukce jezu bez vážnějších technických
problémů. Jediným problémem této stavby bylo převedení průtoku
340 m3 za sekundu přes jedno funkční jezové pole při povodni
28. 6. 2009. Při této povodni došlo k přelivu vody o výšce 300 mm přes
provizorní zahrazení pravého jezového pole, kde v této době nebyl
původní sektor. Za stavu II. stupně povodňové aktivity hrozilo reálné
poškození provizorního zahrazení pravého jezového pole.
Miroslav Fűhrer
Ředitel oblasti Jižní Čechy, Metrostav a. s., divize 6
e-mail: fuhrer@metrostav.cz
tel.: 356 351 774, mobil: 724 346 693
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Hydraulický model
sdruženého objektu
VD Hvězda
Martin Králík, Milan Zukal
Klíčová slova
povodeň – hydraulický model – neškodný odtok – konzumční křivka

Souhrn

Následující příspěvek se zabývá fyzikálním modelováním
složitých hydraulických objektů, jejichž analýza početními postupy naráží na nepřekonatelné problémy při vzájemném působení
a ovlivňování různých hydraulických jevů.
Pod vodním dílem Hvězda v okrese Svitavy byl při povodni v roce
2006 pozorován průtok překračující předpoklady manipulačního
řádu, vycházející z projektu rekonstrukce VD Hvězda. Z důvodu
vyšší průtočné kapacity sdruženého objektu došlo k překročení
neškodného odtoku se všemi problémy pro navazující extravilán
a intravilán. Po těchto zkušenostech se správce vodního díla rozhodl
pro hydrotechnický výzkum na hydraulickém fyzikálním modelu,
jehož hlavním cílem bylo ověření parametrů díla v současném
uspořádání a případný technický návrh vhodných úprav objektu
pro dosažení parametrů pro požadované povodňové řízení.
u

1. Úvod
Původní rybník Hvězda v povodí Třebovky po staletí významně
přispíval ke zmírnění škodlivých účinků povodní níže po toku [1]. Při
extrémní letní povodni v roce 1997 bylo na vodním díle nutno řešit
krizovou situaci. Obce a města níže na toku byly výrazně postiženy
povodní, proto vznikl požadavek na zlepšení dosavadního stavu.
Z iniciativy správce povodí, podniku Povodí Labe, s. p., byly po roce
1997 zpracovány vodohospodářské studie, které zahrnuly i dílčí povodí Třebovky. S ohledem na prokázaný pozitivní účinek transformace
povodně předpokládanými technickými opatřeními (výstavba poldrů
a rekonstrukce VD Hvězda) se neprodleně přikročilo ke zpracování
projektové dokumentace a k vlastní výstavbě.
Významnou součástí protipovodňových opatření byla realizace čtyř
suchých nádrží v horním povodí Třebovky. Dalším opatřením bylo
zvětšení retenční schopnosti nádrže Hvězda, které bylo dosaženo
zvýšením hráze a vybudováním nového sdruženého objektu. Výstavba
proběhla v letech 2004–2005.
V rámci projektu rekonstrukce VD Hvězda [2] byla hydraulická
funkce sdruženého objektu posuzována pomocí klasických výpočtů
[3, 4]. Jednotlivé části efektivně navrženého objektu jsou umístěny tak,

Obr. 1. Model VD Hvězda (1 – nádrž, 2 – spodní výpusti, 3 – bez
pečnostní přeliv, 4 – česle, 5 – lávka, 6 – škrticí okno, 7 – obtokový
kanál, 8 – nouzový přeliv)
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že při povodňových průtocích dochází ke vzájemnému ovlivnění jednotlivých hydraulických jevů. Skutečný odtok z nádrže tak může být
odlišný od průtoku stanoveného pomocí výpočtů, které nezohledňují
charakter a míru vzájemných hydraulických ovlivnění. Během projekční přípravy rekonstrukce VD Hvězda nebyla funkce sdruženého
objektu ověřena na hydraulickém modelu.
V období po uvedení nově vybudovaných protipovodňových opatření do provozu (od roku 2006) se v souvislosti s výskytem dalších
povodňových epizod a pro zlepšení povodňového řízení ukázala potřeba hlubšího poznání vztahů mezi hladinou vody v nádrži a okamžitou
kapacitou pojistných zařízení. Následně podnik Povodí Labe, s. p.,
jako správce vodního díla, objednal u Fakulty stavební, ČVUT v Praze,
Katedry hydrotechniky hydraulický modelový výzkum s cílem zkvalitnit regulační funkci sdruženého objektu při průchodu povodní.

2. VD Hvězda
Vodní dílo Hvězda bylo vybudováno ve 14. století. Jeho hlavním
účelem bylo a stále zůstává rybí hospodářství. Další významnou
funkcí je zmírňování negativních vlivů povodní. Po extrémní povodni
v roce 1997 správce díla přistoupil ke zvýšení bezpečnosti vodního
díla i toku pod ním. Došlo k navýšení sypané hráze a realizovala se
výstavba nového pojistného zařízení pro transformaci a převádění
povodňového průtoku. Pojistné zařízení představuje sdružený objekt
se spodními výpustmi, s malou vodní elektrárnou, s převodem vody
využívaným při výlovu ryb a s přívodem vody k lovišti (obr. 1).
V provozních podmínkách může okamžitou kapacitu přelivu
ovlivňovat ucpání česlí zachyceným plávím, a proto není vztah mezi
polohou hladiny v nádrži a odtokem jednoznačný. Reálné provozní
vlivy, závislé mj. na ročním období, stavu povodí a různých nahodilých jevech, mohou způsobit kolísání hladiny v prostoru před škrticím
(výtokovým) oknem.

3. Hydrotechnický modelový výzkum
Cílem modelového výzkumu bylo zpřesnit a ověřit funkci celého
sdruženého bezpečnostního objektu s podrobnějším zaměřením na
škrtící okno (obr. 2). Z uvedeného vyplývá, že se jedná o prostorově velmi složitý objekt. S tím byly a jsou spojené komplikace při
návrhu, výstavbě i při následném hydraulickém posouzení. Návrh
objektu s využitím výpočetních hydraulických postupů je obtížný,
neboť se v takto prostorově složitém objektu všechny hydraulické
jevy ovlivňují.
Délkové měřítko modelu Ml = 1 : 14 bylo určeno na základě mezních podmínek modelové podobnosti. Model byl dostatečně reprezentativní a po technické stránce řešitelný [5]. Parametry modelu: délka
L = 3,9 m, výška H = 0,75 m a šířka B = 1,1 m.

4. Program a popis experimentů (tab. 1)
Souhrn předpokladů, podmínek měření a dokumentačních postupů:
− model odpovídá projektové dokumentaci, dokumentaci skutečného
provedení a zaměření na VD Hvězda,
− nátok vody na model odpovídá velké nádrži – rychlostní výška je
zanedbatelná,
− odtok vody z vývaru odpovídá zatopení dolní vodou ve skutečnosti,
− spodní výpusti byly uzavřeny pro měření kapacity přelivů a škrticího okna,
− spodní výpusti byly otevřeny pro měření celkové kapacity sdruženého objektu,
− ustálení průtoku a hladiny bylo po 30 minutách, po této době se
započalo s odečítáním průtoku a hladin,
− fotodokumentace byla pořizována při každém odečítání hladiny
a průtoku,

Obr. 2. Schématický řez v místě škrticího okna
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Tab. 1. Přehled pokusů a měření na modelu VD Hvězda
Popis modelu při měření
Měření 1

přeliv bez pilířů pro lávku, bez česlí, spodní výpusti uzavřeny

Měření 2

přeliv bez pilířů pro lávku, bez česlí, spodní výpusti otevřeny

Měření 3

přeliv s pilíři pro lávku, bez česlí, spodní výpusti uzavřeny

Měření 4

přeliv s pilíři pro lávku, bez česlí, spodní výpusti otevřeny

Měření 5

přeliv s pilíři pro lávku, s česlemi, spodní výpusti uzavřeny

Měření 6

přeliv s pilíři pro lávku, s česlemi, spodní výpusti otevřeny

Měření 7

přeliv s pilíři pro lávku, s česlemi, spodní výpusti uzavřeny,
zavzdušnění škrticího okna je ucpáno

Měření 8

přeliv s pilíři pro lávku, s česlemi, spodní výpusti uzavřeny,
práh vývaru na kótě 417,40 m n. m.

Měření 9

přeliv s pilíři pro lávku, s česlemi, spodní výpusti uzavřeny,
škrticí okno široké 2 m

− videozáznam byl pořizován při měření č. 5 při průtocích odpovíObr. 3. Foto z měření (1 – nádrž, 2 – zatopené spadiště, 3 – nouzový
dajících přibližně N-letým povodňovým průtokům,
přeliv, 4 – levá spodní výpust, 5 – vývar)
− tlakové sondy byly tárovány na začátku a na
konci měření u každé varianty.
Hydraulický model (obr. 3) byl vytvořen
podle zaměření na VD Hvězda. Model obsahuje i různé geometrické odlišnosti oproti projektové dokumentaci a dokumentaci skutečného
provedení stavby.
Konfigurace modelu při měření č. 5 přesně
odpovídá manipulačnímu řádu, tj. spodní
výpusti jsou uzavřeny a malá vodní elektrárna
není v provozu (odpovídá stavu i při povodni
v roce 2006). Všechen povodňový průtok prochází pouze přes bezpečnostní přeliv a výtokovým oknem. Následně při vyšším průtoku,
pokud hladina vody v nádrži přesáhne kótu
422,30 m n. m., přepadá voda také přes nouzový přeliv.
Obr. 5. Porovnání fotodokumentace z povodně 2006 a modelu v laboratoři – pohled do vývaru
Pokračování na str. 90 ve směru proudění vody
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Obr. 4. Porovnání výpočtů jednotlivých autorů a měření v laboratoři
– spodní výpusti jsou uzavřeny
Výsledky pokusů všech měření jsou zobrazeny konzumčními křivkami přepočtenými na skutečnost (obr. 4). Pro posouzení začátku
zatápění bezpečnostního přelivu jsou k dispozici křivky udávající
polohu hladin v nádrži a v různých částech spadiště.
Pro podrobnější poznání hydraulických jevů ve sdruženém objektu
bylo vedle registrace polohy hladin prováděno také snímání tlaků
ve vybraných bodech (na přelivu a ve spadišti před výtokovým
oknem).

5. Závěr
Hydraulický model sdruženého objektu na vodním díle Hvězda
dobře reprezentuje skutečný objekt na vodním díle, jak je zřejmé
např. i z obr. 5.
Sdružený objekt vodního díla Hvězda je velmi komplikovaný, a to
jak z pohledu projektanta, z hlediska stavebního, tak i z hlediska
provozovatele. Proudění vody v takto složitém objektu je velmi těžko
analyzovatelné. V jednotlivých částech objektu se vyskytují různé
hydraulické jevy, jako je výtok vody otvorem, přepad vody přes přeliv,
provzdušnění proudu a zavzdušnění paprsku vytékajícího ze škrticího
okna, které se navíc ještě navzájem ovlivňují. Výsledky provedeného
hydrotechnického výzkumu VD Hvězda opět potvrzují nenahraditelnost hydraulického modelování.
Při závěrečném modelovém měření bylo zúžením škrticího okna
z původní šířky 3,2 m na 2 m dosaženo odtoku z vodního díla 16 m3.s-1
– přepočteno z modelu na skutečnost (dokud hladina vody nepřekročila
úroveň koruny nouzového přelivu). Neškodný odtok pod vodním dílem
je dán podle manipulačního řádu hodnotou 15,75 m3.s-1. Úprava šířky
škrtícího okna na 2 m byla tedy doporučena pro dosažení parametrů
vodního díla požadovaných manipulačním řádem pro řízení odtoku
za povodní.

Hydraulic model of the combined structure of the Hvězda
Dam (Králík, M.; Zukal, M.)
Key words
flood – hydraulic model – harmless runoff – consumption curve
The paper deals with physical modelling of complex hydraulic
structures whose analysis by means of computations comes up
against unsurmountable difficulties due to mutual interactions
and influences of various hydraulic phenomena. During the flood
in 2006, a discharge was observed below the Hvězda Dam in the
Svitavy district exceeding the design handling regulations based on
the reconstruction project of the Hvězda Dam. Because of a higher
discharge capacity of the combined structure, harmless runoff was
exceeded with all associated problems for the surrounding rural and
urban areas. After this experience, the dam administrator ordered
hydrotechnical research on a hydraulic physical model; its principal
objective was to verify the dam parameters in its current layout and
design potential adequate technical modifications of the structure to
achieve parameters for proper flood management.
Tento článek je otevřen k diskusi do 30. června 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Poděkování: Tento příspěvek byl zpracován za finančního přispění
Výzkumného záměru č. MSM 6840770002 „Revitalizace vodního
systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními
změnami“.
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Laboratórne skúšky
odstraňovania nepolárnych
extrahovateľných látok
aeráciou, alkalizáciou
a ozonizáciou vody
v ÚV Boťany
Karol Munka, Monika Karácsonyová, Stanislav Varga
Kľúčové slová
úprava vody – aerácia – alkalizácia – ozonizácia – nepolárne extrahovateľné látky – pitná voda – kvalita vody

Súhrn

V tejto práci sú prezentované výsledky z laboratórnych skúšok
odstraňovania nepolárnych extrahovateľných látok v IČ oblasti
(NEL-IČ) z pripravenej kontaminovanej surovej vody aeráciou,
alkalizáciou a ozonizáciou, ktoré boli vykonané v ÚV Boťany. Bolo
zistené, že v prípade ropnej havárie na rieke Uh, ktorá by spôsobila
kontamináciu vodárenského zdroja NEL-IČ do takej miery, že ich
koncentrácia by neprekročila 1,33 mg/l, prevádzkovaná dvojstupňová technológia v ÚV Boťany (aerácia, alkalizácia vápnom) je
schopná eliminovať takéto znečistenie, pričom koncentrácia NEL-IČ
v upravenej vode je nižšia ako 0,05 mg/l.
u

Úvod
Podzemná voda zo zdrojov lokalizovaných v blízkosti rieky Latorice sa upravuje dvojstupňovou technológiou v ÚV Boťany. Úprava
vody je zameraná na odželezovanie, odmangánovanie, odstraňovanie
amónnych iónov, mikrobiologického a biologického znečistenia. Podzemná voda sa prevzdušňuje v aerátoroch Inka, následne alkalizáciou
dávkovaním vápenného mlieka na prítoku do rýchleho miešania,
pomalým miešaním, separáciou vzniknutej suspenzie v pozdĺžnych
usadzovacích nádržiach a následne na otvorených pieskových filtroch
preparovaných vyššími oxidmi mangánu. Na odtoku z rýchleho miešania je dávkovaný polymérny flokulant. ÚV Boťany je projektovaná
na výkon 200 l/s a v posledných rokoch je prevádzkovaná na výkon
cca 120 l/s. Nakoľko ÚV Boťany je lokalizovaná v blízkosti slovensko‑ukrajinských hraníc, boli z dôvodu možnej kontaminácie podzemnej vody ropnými látkami, predovšetkým pri haváriach na rieke
Uh, vykonané laboratórne skúšky úpravy vody zamerané na zistenie
účinnosti odstraňovania nepolárnych extrahovateľných látok v IČ
oblasti aeráciou, alkalizáciou a ozonizáciou vody. Získané výsledky
sú v skrátenej forme prezentované v tomto príspevku.

Zameranie práce
Na laboratórne skúšky bola pripravená kontaminovaná surová
voda, pričom bola použitá motorová nafta a ľahký vykurovací olej.
Laboratórne skúšky sa uskutočnili v troch sériach. V prvej sérii laboratórnych skúšok bola podzemná voda kontaminovaná motorovou
naftou, pričom koncentrácia nepolárnych extrahovateľných látok
v IČ oblasti (NEL-IČ) bola 1,17 mg/l a extrahovateľných látok v IČ
oblasti (EL-IČ) bola 1,33 mg/l. Pri kontaminácii podzemnej vody ľahkým vykurovacím olejom dosahovala koncentrácia NEL-IČ 1,33 mg/l
a koncentrácia EL‑IČ 1,64 mg/l. V prvej sérii laboratórnych skúšok
boli pre porovnanie takto kontaminované podzemné vody upravované
dvomi technologickými postupmi. Prvým postupom bola iba aerácia,
pri ktorej pomery prietokov vzduchu a vody boli 20:1, 40:1 a 60:1,
a druhým postupom bola aerácia s následnou alkalizáciou vápnom
a dávkovaním polymérneho flokulantu (simulovanie účinnosti prevádzkovanej technológie na odstraňovanie ropných látok). Pomery
prietokov vzduchu a vody boli rovnaké ako pri samotnej aerácii a dávka vápna bola 110 mg/l a polymérneho flokulantu 0,25 mg/l, čo sú
bežne prevádzkové dávky týchto činidiel v ÚV Boťany. Voda po aerácii
bola upravovaná v laboratórnom koagulačnom zariadení dávkovaním
vápenného mlieka na začiatku rýchleho miešania a dávkovaním po-
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lymérneho flokulantu na začiatok pomalého miešania a následným
usadzovaním po dobu 30 minút a filtráciou.
V druhej sérii laboratórnych skúšok bola podzemná voda kontaminovaná motorovou naftou s koncentráciou NEL-IČ 0,13 mg/l a EL-IČ
0,20 mg/l. Pri kontaminácii podzemnej vody ľahkým vykurovacím olejom bola koncentrácia NEL-IČ 0,12 mg/l a EL-IČ 0,19 mg/l. V druhej sérii
laboratórnych skúšok bola kontaminovaná podzemná voda po aerácii
(pomer prietokov vzduchu a vody bol 40:1) alkalizovaná vápnom s dávkami 75 a 100 mg/l a dávkami polymérneho flokulantu 0,19 a 0,25 mg/l.
Ďalší technologický postup bol rovnaký ako v prvej sérii.
V tretej sérii laboratórnych skúšok bola podzemná voda kontaminovaná motorovou naftou, pričom koncentrácia NEL-IČ bola 0,49 mg/l
a EL-IČ 0,61 mg/l. Pri kontaminácii podzemnej vody ľahkým vykurovacím olejom bola koncentrácia NEL-IČ 0,37 mg/l a EL-IČ 0,61 mg/l.
V tretej sérii laboratórnych skúšok boli kontaminované podzemné
vody upravované nasledujúcimi technologickými postupmi:
• aerácia (pomer prietokov vzduchu a vody 40:1) alkalizovaná vápnom
s dávkou 100 mg/l a dávkou polymérneho flokulantu 0,25 mg/l,
• aerácia (pomer prietokov vzduchu a vody 40:1), ozonizovaná
s dávkou ozónu 2,9 mg/l a alkalizovaná vápnom s dávkou 100 mg/l
a dávkou polymérneho flokulantu 0,25 mg/l,
• aerácia (pomer prietokov vzduchu a vody 40:1), ozonizovaná
s dávkou ozónu 5,0 mg/l a alkalizovaná vápnom s dávkou 100 mg/l
a dávkou polymérneho flokulantu 0,25 mg/l.
Ďalší technologický postup bol rovnaký ako v prvej sérii. Ozonizácia
prevzdušnenej vody zameraná na odstraňovanie ropnej kontaminácie
v laboratórnych skúškach odpovedala zaradeniu ozonizácie v technologickej linke ÚV, v ktorej je dávkovanie ozónu zaústené za aeráciou
vody a pred rýchlym miešaním. Koncentrácia ozónu v ozonovanom
vzduchu bola konštantná a dávka ozónu bola vypočítaná na základe
doby ozonizácie.

Dosiahnuté výsledky
Odstraňovanie vyšších koncentrácii NEL-IČ (1,17–1,33 mg/l)
aeráciou a alkalizáciou vody

Výsledky z odstraňovania NEL-IČ a EL-IČ iba aeráciou v závislosti
od pomeru prietokov vzduchu a vody a postupom aerácie s následnou
alkalizáciou s dávkou vápna 110 mg/l a POF 0,25 mg/l pri kontaminácii surovej vody motorovou naftou sú znázornené na obr. 1. Z výsledkov vyplynulo, že samotnou aeráciou sa znížila koncentrácia NEL-IČ
z 1,17 mg/l v kontaminovanej surovej vode na úroveň 0,65–0,80 mg/l,
pričom nebol zistený významnejší vplyv intenzity aerácie pre pomery
prietokov vzduchu a vody v rozsahu 20:1 až 60:1 na účinnosť odstránenia. Následnou alkalizáciou vápnom poklesli koncentrácie NEL-IČ
v upravenej vode na 0,09–0,12 mg/l, čo znamená, že v dôsledku dávkovania vápna došlo k poklesu obsahu NEL-IČ o 0,55–0,70 mg/l. Na
základe získaných výsledkov možno konštatovať, že pri kontaminácii
surovej vody motorovou naftou s obsahom NEL-IČ 1,17 mg/l nebola
ani aeráciou pri pomere prietokov vzduchu a vody 60:1 a dávke vápna
110 mg/l dosiahnutá v upravenej vode zvyšková koncentrácia NEL-IČ
nižšia ako 0,05 mg/l.
Na obr. 2 sú znázornené výsledky odstraňovania NEL-IČ a EL-IČ zo
surovej vody kontaminovanej ľahkým vykurovacím olejom za rovnakých podmienok ako pri skúškach so surovou vodou kontaminovanou
motorovou naftou. Vplyv aerácie sa prejavil na odstraňovanie NEL-IČ

Obr. 1. Odstraňovanie NEL-IČ
a EL-IČ aeráciou a alkalizáciou
vody, dávka vápna: 110 mg/l,
dávka POF: 0,25 mg/l, kontaminácia SV: motorová nafta

Obr. 2. Odstraňovanie NEL-IČ
a EL-IČ aeráciou a alkalizáciou
vody, dávka vápna: 110 mg/l,
dávka POF: 0,25 mg/l, kontaminácia SV: ľahký vykurovací olej
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iba do pomeru prietokov vzduchu a vody 40:1,
keď poklesol ich obsah z 1,33 mg/l v kontaminovanej surovej vode na úroveň 0,65 mg/l
a zvýšením pomeru prietokov vzduchu a vody
na 60:1, už nedošlo k ďalšiemu zníženiu koncentrácie. Po následnej alkalizácii vápnom sa
znížili koncentrácie NEL-IČ v upravenej vode
na 0,05–0,11 mg/l, čo znamenalo zníženie
obsahu NEL-IČ o 0,60–0,70 mg/l v dôsledku
dávkovania vápna. Možno konštatovať, že
aj napriek skutočnosti, že obsah NEL-IČ bol
pri kontaminácii surovej vody ľahkým vykurovacím olejom (1,33 mg/l) vyšší ako pri
kontaminácii motorovou naftou (1,17 mg/l),
pri pomere prietokoch vzduchu a vody 60:1
a dávke vápne 110 mg/l bola v upravenej vode
dosahovaná koncentrácia NEL-IČ 0,05 mg/l.

Odstraňovanie nižších koncentrácií
NEL-IČ (0,12–0,13 mg/l) aeráciou
a alkalizáciou vody

Obr. 3. Odstraňovanie NEL-IČ a EL-IČ aeráciou a alkalizáciou vody, pomer prietokov
vzduchu a vody 40:1, dávka vápna: 75 mg/l,
(POF: 0,20 mg/l), dávka vápna: 100 mg/l,
(POF: 0,25 mg/l) kontaminácia SV: motorová
nafta

Výsledky z úpravy surovej vody kontaminovanej motorovou naftou, keď obsahy
NEL-IČ resp. EL-IČ sa pohybovali na nižšej
úrovni (0,13 resp. 0,20 mg/l), sú znázornené
na obr. 3. Samotnou aeráciou pri pomere prietokov vzduchu a vody
40:1 sa znížila koncentrácia NEL-IČ iba na 0,10 mg/l. Podstatne väčšia účinnosť sa dosiahla pri alkalizácii, keď dávkami vápna 75 resp.
100 mg/l poklesli ich koncentrácie už iba na 0,03 resp. 0,02 mg/l.
Pokiaľ sa aeráciou znížil obsah NEL-IČ iba o 0,03 mg/l, alkalizáciou
vápnom pri uvedených dávkach sa znížil ich obsah v upravenej vode
o 0,07–0,08 mg/l. Pri takto kontaminovanej vode bolo možné za vyššie
uvedených podmienok aeráciou a alkalizáciou vody dosahovať v upravenej vode koncentráciu NEL-IČ nižšiu ako 0,05 mg/l.
Na obr. 4 sú znázornené výsledky z odstraňovania NEL-IČ a EL‑IČ
zo surovej vody kontaminovanej ľahkým vykurovacím olejom, keď
úroveň kontaminácie bola rovnaká ako pri kontaminácii surovej
vody motorovou naftou (0,12 resp. 0,19 mg/l). Aeráciou pri pomere
prietokov vzduchu a vody 40:1 poklesol obsah NEL-IČ na 0,09 mg/l.
Rovnako ako pri kontaminácii motorovou naftou sa vo výraznejšej miere na znížení koncentrácie NEL-IČ podieľala alkalizácia, keď dávkami
vápna 75 resp. 100 mg/l sa dosahovali v upravenej vode koncentrácie
0,03 resp. 0,02 mg/l. Dávkovaním vápna poklesla koncentrácia NEL-IČ
o 0,06–0,07 mg/l. Rovnako ako pri úprave surovej vody kontaminovanej motorovou naftou, aj pri rovnakej kontaminácii surovej vody
ľahkým vykurovacím olejom bolo možné aeráciou a alkalizáciou
vody za uvedených podmienok vodu upraviť tak, aby obsah NEL-IČ
v upravenej vode bol nižší ako 0,05 mg/l.

Obr. 4. Odstraňovanie NEL-IČ a EL-IČ aeráciou a alkalizáciou vody, pomer prietokov
vzduchu a vody 40:1, dávka vápna: 75 mg/l,
(POF: 0,20 mg/l), dávka vápna: 100 mg/l,
(POF: 0,25 mg/l) kontaminácia SV: ľahký vykurovací olej

bol 0,38 mg/l. Aeráciou (pomer prietokov vzduchu a vody 40:1) sa
nedosiahol prakticky žiadny efekt odstránenia NEL-IČ, pretože ich
koncentrácia sa znížila iba na 0,37 mg/l (interval neistoty stanovenia).
Dávkou vápna 100 mg/l však ich obsah poklesol iba na 0,03 mg/l
(obdobný priebeh ako pri kontaminácii surovej vody motorovou
naftou). Pokiaľ aeráciou sa prakticky neznížila koncentrácia NEL-IČ,
alkalizáciou sa dosiahlo zníženie o 0,34 mg/l. Rovnako ako aj výsledky
získané s kontaminovanou surovou vodou motorovou naftou, aj tieto
výsledky jednoznačne poukazujú na významne väčší vplyv alkalizácie
vody vápnom pri odstraňovaní NEL-IČ ako samotnej aerácie.

Odstraňovanie NEL-IČ (0,38–0,49 mg/l) aeráciou,
ozonizáciou a alkalizáciou

Na obr. 5 sú znázornené výsledky z odstraňovania NEL-IČ aeráciou,
ozonizáciou a alkalizáciou pri kontaminácii surovej vody motorovou
naftou. Koncentrácia NEL-IČ v kontaminovanej vode bola 0,49 mg/l.
Pri aerácii s pomerom prietokov vzduchu a vody 40:1 sa znížil ich
obsah iba na 0,45 mg/l, ale dávkou vápna 100 mg/l poklesla koncentrácia NEL-IČ až na 0,03 mg/l.
Pokiaľ obsah NEL-IČ sa aeráciou znížil iba o 0,05 mg/l, tak alkalizáciou vody bolo odstránených 0,42 mg/l. Tieto výsledky celkom jednoznačne poukazujú na výrazne väčší vplyv alkalizácie vody vápnom
pri odstraňovaní NEL-IČ ako samotnej aerácie. Pri sledovaní vplyvu
ozonizácie na odstraňovanie NEL-IČ bolo zistené, že pri dávke ozónu
2,9 mg/l do vody po aerácii poklesla ich koncentrácia z 0,45 mg/l na
0,29 mg/l, t.j. pokles o 0,16 mg/l. Pre porovnanie je treba uviesť, že dávkou vápna 100 mg/l sa znížil obsah NEL-IČ v rovnakej vode z 0,45 mg/l
na 0,03 mg/l. Následnou alkalizáciou vody (dávka vápna 100 mg/l)
po jej ozonizácii došlo k poklesu NEL-IČ na 0,02 mg/l. Je zaujímavé,
že zvýšenie dávky ozónu na 5,0 mg/l sa vôbec neprejavilo na zvýšení
účinnosti odstraňovania NEL-IČ za inak rovnakých podmienok úpravy vody. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že pri
úprave vody kontaminovanej motorovou naftou za vyššie uvedených
podmienok je vzhľadom na dosahovanú účinnosť vhodné využívať na
odstraňovanie NEL-IČ postup úpravy vody pozostávajúci z aerácie
a následnej alkalizácie ako dopĺňať tento postup aj o ozonizáciu vody,
ktorá bola málo účinná aj pri vyšších dávkach ozónu.
Výsledky z odstraňovania NEL-IČ aeráciou, ozonizáciou a alkalizáciou pri kontaminácii surovej vody ľahkým vykurovacím olejom
sú znázornené na obr. 6. Obsah NEL-IČ v kontaminovanej vode
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Obr. 5. Odstraňovanie NEL-IČ aeráciou, ozonizáciou a alkalizáciou
vody, pomer prietokov vzduchu a vody 40:1, dávka vápna: 100 mg/l,
(POF: 0,25 mg/l) kontaminácia SV: motorová nafta

Obr. 6. Odstraňovanie NEL-IČ aeráciou, ozonizáciou a alkalizáciou
vody, pomer prietokov vzduchu a vody 40:1, dávka vápna: 100 mg/l,
(POF: 0,25 mg/l) kontaminácia SV: ľahký vykurovací olej

92

Sledovaním vplyvu dávky ozónu do vody po aerácii na odstraňovanie NEL-IČ bolo zistené, že dávkou ozónu 2,9 mg/l poklesol ich
obsah z 0,37 mg/l na 0,23 mg/l, t.j. pokles o 0,14 mg/l. Pri porovnaní
s alkalizáciou však dávkou vápna 100 mg/l do vody po aerácii došlo
k zníženiu obsahu NEL-IČ z 0,37 mg/l až na 0,03 mg/l. V ozonizovanej
vode a následnou alkalizáciou dávkou vápna 100 mg/l poklesol obsah
NEL-IČ na 0,02 mg/l. Zvýšenie dávky ozónu na 5,0 mg/l sa iba v minimálnej miere prejavilo na zvýšení účinnosti odstraňovania NEL-IČ,
keď koncentrácia NEL-IČ poklesla z 0,37 mg/l na 0,21 mg/l. Pre porovnanie, pri dávke ozónu 2,9 mg/l sa znížil obsah NEL-IČ z 0,37 mg/l na
0,23 mg/l, čo znamená, že zvýšenie dávky ozónu o 2,0 mg/l nemalo
vplyv na zvýšenie účinnosti odstránenia NEL-IČ, pretože ich koncentrácia v upravenej vode poklesla iba o 0,02 mg/l, čo je analyticky takmer nerozlišiteľný koncentračný rozdiel. Získané výsledky poukazujú
na skutočnosť, že pri odstraňovaní NEL-IČ z vody kontaminovanej
ľahkým vykurovacím olejom za vyššie uvedených podmienok bolo
dostatočne účinné upravovať vodu aeráciou a alkalizáciou ako dopĺňať
tento technologický postup aj o ozonizáciu vody, ktorá v porovnaní
s alkalizáciou vápnom dosahovala iba minimálnu účinnosť.
Podstatne nižšie účinnosti odstraňovania NEL-IČ ozónom v porovnaní s alkalizáciou vápnom z vôd kontaminovaných motorovou naftou
alebo ľahkým vykurovacím olejom možno vysvetliť na základe chemického zloženia týchto kontaminantov a reakčných mechanizmov
ozónu s organickými látkami. Ozón reaguje s organickými látkami
buď priamo cykloadičnými reakciami, ktoré sa uplatňujú najmä pri
oxidácii alkénov na karbonylové zlúčeniny (aldehydy a ketóny), alebo
nepriamo za vzniku reaktívnych hydroxylových radikálov po rozpade
molekuly ozónu. Ďalšími typmi reakcií sú elektrofilné a nukleofilné
reakcie. Elektrofilné reakcie sú charakteristické pre aromatické látky
substituované v orto a para polohách.
Ozónom možno spoľahlivo odstraňovať alifatické amíny spôsobujúce často problémy týkajúce sa zápachu vody, pesticídy (pentachlorfenol, alachlor, carbofuran), alkény (vinylchlorid, 1,1-dichloretylén,
1,2-dichloretylén) a aromatické uhľovodíky (benzén, toluén, xylén,
styrén, etylbenzén). Ozón je pomerne málo účinný pri odstraňovaní
alkánov a práve motorová nafta a ľahký vykurovací olej obsahujú
spravidla 70–80 % nasýtených podielov, pričom ich zloženie závisí
aj od obdobia, v ktorom sú distribuované. Obsah jednotlivých uhľovodíkových zložiek v týchto kontaminantoch sa môže pohybovať
v nasledujúcich intervaloch:
• n-alkány: 17–25 % m/m, rovnoreťazcové nasýtené uhľovodíky C10
až C22,
• i-alkány + cyklány: 50–60 % m/m, rozvetvené nasýtené uhľovodíky
C10 až C22, alkylcyklopentány, alkylcyklohexány, alkyldekalíny,
• monoaromáty: 20–25 % m/m, alkylbenzény s C2 až C5 alkylmi, alkyltetralíny,
• di- a tri-aromáty: 5–8 % m/m, alkylnaftalény, alkylbifenyly, alkylfenantrény.

Záver
Aeráciou a alkalizáciou podzemnej vody kontaminovanej vyššími
koncentráciami NEL-IČ (1,17 mg/l – motorová nafta; 1,33 mg/l – ľahký
vykurovací olej) možno pri pomere prietokov vzduchu a vody 60:1 až
80:1 a dávke vápna 110 mg/l dosahovať v upravenej vode koncentrácie
NEL-IČ nižšie ako 0,05 mg/l. Samotnou aeráciou poklesla koncentrácia
NEL-IČ v závislosti od pomeru prietokov vzduchu a vody na úroveň
0,65–0,80 mg/l resp. 0,60–0,75 mg/l.
Pri nižších kontamináciách podzemnej vody NEL-IČ (0,12 mg/l
– motorová nafta; 0,13 mg/l – ľahký vykurovací olej) boli v upravenej
vode dosahované koncentrácie NEL-IČ nižšie ako 0,05 mg/l pri pomere
prietokov vzduchu a vody 40:1 a dávke vápna 75 mg/l. Samotnou
aeráciou sa znížil obsah NEL-IČ iba na úroveň 0,09–0,10 mg/l.
Pri kontaminácii podzemnej vody NEL-IČ (0,37 mg/l – ľahký
vykurovací olej; 0,49 mg/l – motorová nafta) upravovanej aeráciou
a alkalizáciou sa pri pomere prietokov vzduchu a vody 40:1 znížil
ich obsah iba o 0,05 mg/l, ale dávkou vápna 100 mg/l poklesla koncentrácia NEL-IČ až na 0,03 mg/l. Dávkou ozónu 2,9 mg/l do vody po
aerácii poklesla koncentrácia NEL-IČ z 0,45 mg/l na 0,29 mg/l resp.
z 0,37 mg/l na 0,23 mg/l, čo predstavuje zníženie o 0,14-0,16 mg/l. Za
rovnakých podmienok sa dávkou vápna 100 mg/l znížil obsah NEL-IČ
z 0,45 mg/l na 0,03 mg/l resp. 0,37 mg/l na 0,03 mg/l, čo predstavuje
zníženie o 0,34-0,42 mg/l. Zvýšenie dávky ozónu na 5,0 mg/l nemalo
významný vplyv na zvýšenie účinnosti odstraňovania NEL-IČ za inak
rovnakých podmienok úpravy vody.
Počas laboratórnych skúšok odstraňovania nepolárnych extrahovateľných látok sa v surovej vode hodnoty pH pohybovali v rozmedzí
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6,70–6,90, KNK4,5 4,70–4,85 mmol/l, koncentrácie vápnika 70–75 mg/l,
ale presýtenie vody uhličitanom vápenatým vykazovalo mierne záporné hodnoty pohybujúce sa na úrovni (-0,03 až -0,02) mmol/l a taktiež
aj indexy nasýtenia boli záporné (-0,35 až -0,20). Aeráciou vody pri
pomeroch prietokov vzduchu a vody 40:1 a následnou alkalizáciou
vápnom pri dávkach 75 a 100 mg/l došlo k zvýšeniu hodnoty pH na
8,35–8,45, čo sa pozitívne prejavilo aj na parametroch vápenato-uhličitanovej rovnováhy, keď presýtenie vody uhličitanom vápenatým
dosahovalo rozmedzie (+0,07 až +0,10 mmol/l) a indexy nasýtenia
boli taktiež kladné (+0,25 až +0,40). Za týchto podmienok dochádzalo k tvorbe zrazeniny uhličitanu vápenatého, ktorej separácia bola
intenzifikovaná dávkovaním polymérneho flokulantu.
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že v prípade ropnej havárie na rieke Uh, ktorá by spôsobila kontamináciu vodárenského
zdroja podzemnej vody do takej miery, že koncentrácia NEL-IČ v surovej vode by sa pohybovala v koncentračnom rozsahu 0,12–1,33 mg/l,
ÚV Boťany s prevádzkovanou dvojstupňovou technológiou (aerácia,
alkalizácia vápnom) je schopná odstrániť takéto znečistenie tak, aby
koncentrácia NEL-IČ v upravenej vode dosahovala 0,03–0,05 mg/l.
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Nové potrubí z materiálu PE 100 RC

Potrubí z PE (polyetylénu) se díky svým vlastnostem stalo v posledních
letech nejpoužívanějším materiálem pro výstavbu
tlakových rozvodů vody, plynu a kanalizace. Tuto
pozici si PE získal především díky svým dobrým
fyzikálním vlastnostem a díky možnosti svařování,
což se mezi různými způsoby spojování ukázalo
jako nejbezpečnější řešení.
V současné době se zejména z ekonomických
důvodů stále více používají způsoby pokládky PE
potrubí, u kterých hrozí riziko poškrabání a vzniku
rýh na povrchu potrubí a také bodového namáhání s odpovídajícím
tahovým pnutím na vnitřní straně potrubí.

Testy, které se na potrubí provádí, zároveň simulují to, co se s potrubím
děje během jeho životnosti. U testování potrubí
PE 100 RC se proto simuluje možné poškození
a namáhání (obr. 4).
Označení materiálu PE 100 RC je dnes již běžně
užívaným názvem v celé Evropě. Jaké vlastnosti
musí mít PE materiál a PE potrubí, aby mohly nést
označení PE 100 RC, je popsané v technickém
předpisu PAS 1075. Potrubí Wavin TS i potrubí
SafeTech RC splňují kritéria předpisu PAS 1075.
Jsou podle tohoto předpisu certifikována nezávislou zkušebnou. Na
základě této certifikace mohou být použita pro všechny alternativní
způsoby pokládky.

Obr. 4. Testování potrubí z materiálu PE 100 RC
Obr. 1. Pokládka potrubí technologií pluhování
Tyto moderní způsoby pokládky výrazně šetří finanční náklady,
nicméně je zapotřebí použít potrubí, které odolá možnému poškození
tak, aby bylo možné počítat s očekávanou životností 100 a více let.
Speciálně pro tyto způsoby namáhání vyvinul Wavin koextrudované
dvouvrstvé potrubí SafeTech RC a třívrstvé potrubí Wavin TS z materiálu PE 100 RC.
Materiál PE 100 RC je modifikací materiálu PE 100, u kterého byla
vylepšena vlastnost související s odolností proti mechanickému
poškození. Společnost Wavin se věnuje těmto potrubím přes 10 let
a v současné době již zabudovala po celé Evropě více než 10 milionů
metrů těchto trubek s očekávanou životností minimálně 100 let.

Technický předpis PAS 1075 vznikl v roce 2009 a popisuje podmínky, které musí splnit vstupní materiál a výrobce potrubí, aby mohlo
být potrubí označeno jako PE 100 RC.
Tab. 2. Princip testování dle předpisu PAS 1075 a testování potrubí
Wavin TS
Testování dle
PAS 1075
Wavin TS

Granulát
8 760 h
8 760 h

Potrubí
3 300 h
8 760 h

Technický předpis PAS 1075 předepisuje
testování naznačené dle tabulky 2. Dodaný
granulát musí vyhovět 8 760 h testu. Tento
granulát dodaný do výrobního závodu může
ztratit na svých vlastnostech během skladování, manipulace nebo zpracování, a proto
se vzorky odebrané z již vyrobeného potrubí
testují znovu a pouze na 3 300 h.
Unikátním případem mezi potrubím PE 100
RC je potrubí Wavin TS, které se testuje nad
rámec požadavků předpisu PAS 1075. U potrubí Wavin TS musí vyhovět 8 760 h testu nejen
granulát, ale i vzorky odebrané z vyrobeného
potrubí. Navíc testováním prochází každá
dodaná šarže granulátu a každá vyrobená série
potrubí. Vše se dokládá inspekčním certifikátem ke každé dodávce tohoto potrubí. Potrubí
Obr. 2. Konstrukce stěny dvouvrstvého po Obr. 3. Konstrukce stěny třívrstvého potrubí Wavin TS je v současné době jediným potrubím PE 100 RC, které lze použít i pro extrémní
Wavin TS
trubí SafeTech RC
případy pokládky a přitom ho není třeba dodatečně chránit vnějším pláštěm z PP.
Společnost Wavin se podílí na vývoji nových PE materiálů. Se
PE potrubí pro tlakové rozvody se vyrábí od roku 1955 a do roku
svou 10letou zkušeností s materiálem PE 100 RC a s největšími objemy
2005 se počítalo s očekávanou životností 50 let. Po celou dobu se
výroby tohoto typu potrubí je pro investory i provozovatele zárukou
tato životnost počítá podle modelu fyzika Arrheniuse. Tento způsob
kvality ověřené a vyzkoušené v rámci celé Evropy. Použití těchto
výpočtu se v roce 2005 potvrdil a nyní se již počítá s očekávanou životnových materiálů v kombinaci s moderními způsoby pokládky je dobností 100 let. Princip těchto výpočtů spočívá v tom, že se doba trvání
rý tip jak ušetřit investiční náklady a přitom zvýšit kvalitu a životnost
testů vynásobí faktorem „ke“, který je úměrný teplotě, ve kterém testy
vybudovaných potrubních systémů.
probíhají. V dnešní době se provádí testy při teplotě 80 °C a výsledek
Více informací nejen o potrubí z materiálu PE 100 RC, ale i o modertestů se násobí faktorem ke = 100. Pokud při takovém testu dosáhneme
ních způsobech pokládky tohoto potrubí naleznete na www.wavin.cz.
výsledku 8 760 h (1 rok), dá se předpokládat životnost 100 let. Testovat
lze granulát, ze kterého se potrubí vyrábí, nebo se testy provádí přímo
Ing. Daniel Šnajdr
na vzorcích odebraných z vyrobeného potrubí.
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
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MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ
VYBRANÝCH SPECIFICKÝCH
POLUTANTŮ V ČOV

Při hodnocení a porovnávání údajů publikovaných v odborné literatuře je
nezbytné uvažovat několik základních specifik: spotřeba farmak (na osobu)
v jednotlivých státech i regionech se řídí specifickými zvyky, tj. oblíbeností
u lékařů a obyvatelstva, a významně se vyvíjí v čase. Rovněž spotřeba vody
na osobu, určující zatížení čistíren odpadních vod, se vyvíjí a liší se v různých oblastech. V obou případech jsou např. typické rozdíly mezi Evropou
a Severní Amerikou [3]. Oficiální údaje o spotřebě farmak v jednotlivých
státech či oblastech jsou k dispozici jen výjimečně a vždycky jsou zatíženy
nejistotou odhadu podílu prodeje mimo státní kontrolu, zejména u léků
prodávaných mimo odborné lékárny (over the counter sale).
Obecně se předpokládá, že zdrojem přísunu farmak do vod jsou městské
čistírny odpadních vod, kam se léčiva dostávají po použití populací. Vedle
výroby farmak, která je koncentrována a kontrolována, existují dva další
možné zdroje – odpadní vody z nemocnic a vyhazování nepoužitých léků.
Podle dnešního stavu sledování se odpadní vody z nemocnic s výjimkou
speciálních terapií významně neliší od městských odpadních vod [4], zejména proto, že kromě vlastních ležících pacientů je vytváří převážně personál
a denní ambulantní návštěvníci. Příspěvek léčiv vypouštěných s odpadními
vodami z nemocnic do městských kanalizačních sítí je dnes považován za
nevýznamný [5]. V případě vyhazování nepoužitých léčiv se dnes předpokládá, že jsou zčásti odevzdávány k řádné likvidaci, část jde s domovním
odpadem na skládky a možný podíl léčiv vyhozených do kanalizace se vedle
„řádné“ spotřeby nepovažuje za významný. Je nutno zdůraznit, že kromě
vlastních léčiv mají význam také různé stopovače a kontrastní média. Ty
jsou sice aplikovány v lékařských zařízeních, ale pacienti je pak postupně
vylučují během normálního pohybu a činnosti.
Seznam farmak významných z hlediska přísunu do odpadních vod je
rozsáhlý a je určen několika faktory: množstvím spotřebovaného léčiva
(mění se v různých státech a vyvíjí se v čase), přísunem do odpadních vod,
degradabilností v ČOV a výskytem v povrchových a podzemních vodách.
Obecně neobsahuje látky, pro které nejsou k dispozici dostupné analytické
metody, může se tedy rozšiřovat. Rozsáhlý přehled podává vedle dalších
citovaných prací Jjemba [6]. V ČR byl v rámci studie VÚV T.G.M. vypracován
seznam pěti nejvýznamnějších látek (plus tří základních hormonů), založený
na datech o spotřebě v ČR (SÚKL) a publikovaném výskytu v odpadních
vodách [2]:
• Diklofenak (CAS 15307-86-5) – analgetikum a nesteroidní protizánětlivé
léčivo (NSAID). Přibližně 70 % se používá jako masti (volně prodejné), mimo
Evropu je většina používána perorálně. Spotřeba v ČR cca 20 tun/rok.
• Ibuprofen (CAS 15687-27-1) – nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID).
Většinou je užíván perorálně. Spotřeba v ČR cca 200 tun/rok.
• Karbamazepin (CAS 298-46-4) – antiepileptikum, antidepresivum apod.
Používá se výhradně perorálně a výhradně na lékařský předpis. Spotřeba
v ČR cca 7,5 tun/rok.
• Kyselina salicylová (CAS 69-72-7) je základní metabolit kyseliny acetylsalicylové čili univerzálního léku Aspirinu (CAS 50-78-2). Její přímé
použití je omezeno na oční aplikace v nepatrných množstvích. Spotřeba
Aspirinu v ČR snad až 600 tun/rok.
• Kyselina klofibrová (CAS 882-09-7) je základní metabolit fibrátů, používaných ke kontrole hladiny lipoproteinů v krvi. Spotřeba fibrátů v ČR cca
10 tun/rok.
Data o spotřebě farmak (aktivních látek) jsou od roku 2008 k dispozici
na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv [8], i když pro některé
preparáty zajisté existují i nekontrolované cesty spotřeby.
Léčiva jsou již z podstaty látky s vysokou biologickou aktivitou, takže lze
jejich efekt v prostředí a priori považovat za významný i v koncentracích
významně nižších, než jsou aktivní koncentrace v těle pacienta během
léčby. Význam léčiv v prostředí zatím není, kromě antibiotik a základních
endokrinních disruptorů, v centru veřejnosti, i když se do něj postupně
dostává, protože v některých případech již byly zbytkové koncentrace těchto
látek zjištěny i ve zdrojích pitné vody [9], především u karbamazepinu.
Působení aktivních látek z orální antikoncepce (17 α-ethynylestradiol) na
rybí populace, vedoucí k obecné produkci samičích bílkovin, je popisováno
od poloviny devadesátých let [10, 11]. Kidd et al. [12] prokázali vymizení
krátkověké rybí populace v jezeře, do kterého byl experimentálně přidáván
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Souhrn
Významnou součástí specifických polutantů jsou léčiva vypouštěná
po použití do splaškových vod. Jejich používání prakticky nelze přímo
regulovat z důvodu ochrany životního prostředí. Příspěvek hodnotí účinnost standardních čistírenských technologií na nejvýznamnější farmaka
a možnosti jejich optimalizace. Reálné reziduální koncentrace léčiv
a meziproduktů jejich degradace v tocích jako recipientech odpadních
vod mohou ovlivňovat vodní ekosystémy a zdroje pitné vody i při účinnostech čištění na úrovni 99 %.
S rozvojem čištění odpadních vod došlo v posledních třiceti letech
k významnému poklesu zatížení toků v ČR nespecifickým organickým znečištěním, charakterizovaným např. hodnotami NL, CHSK, BSK. Relativně
tím stoupá význam znečištění minerálními živinami (dusík, fosfor) a specifickými polutanty (anorganickými i organickými). Daughton a Ternes [1]
zavedli v roce 1999 pro část specifických polutantů vypouštěných do toků
pojem PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products). Jsou to látky,
které se do odpadních vod dostávají až po použití populací – obecně léčiva,
kosmetické přípravky, čisticí a hygienické přípravky apod. Mezi PPCP zaujímají zvláštní místo léčiva, jejichž základní složkou jsou biologicky aktivní
látky, podávané především perorálně, parenterálně a dermatologicky. Je to
skupina látek vymezená podle používání a zahrnující látky s velmi různou
chemickou strukturou a fyzikálními vlastnostmi. Z pohledu systémů kontroly
znečištění je podstatné, že léčiva obecně nelze prohlásit za nebezpečné
látky, a použít tedy standardní nebo modifikované legislativní podklady
pro ochranu vod nebo životního prostředí vůbec. Je nutno respektovat
jejich užívání v současné (a rozvíjející se) míře a zkoumat možnosti jejich
eliminace v systémech čištění komunálních odpadních vod.
Spotřebu a užívání léčiv nelze prakticky regulovat – ani co do sortimentu,
ani do spotřebovaného množství – a nutně po použití končí ve splaškových
odpadních vodách. Jejich další osud nelze hodnotit jako jednoduchou eliminaci, odpovídající hodnocení klasických ukazatelů zatížení odpadních vod
(CHSK, BSK). V případě použitého léčiva jsou již z těla vedle původní látky
(a doprovodných látek obsažených v preparátu) vylučovány také metabolity,
vše většinou ve formě polárních konjugátů, postupně v odpadní vodě štěpených na původní formu. Z původního podaného přípravku se tedy v odpadních
vodách přicházejících na ČOV objevuje směs látek, které jsou významně
různorodé jak chemicky, tak fyzikálně. Především to znamená, že „zmizení“
původní látky pod mez citlivosti příslušného postupu stanovení neznamená
její degradaci na CO2, ale vznik dalších sloučenin, mnohdy také s významnými biologickými nebo obecně toxickými účinky. Z hlediska sledování to
představuje nutnost použít více paralelních metodik analytických stanovení
a také více postupů koncentrace a další přípravy vzorků. Obecným doplňkem
této problematiky je dnes i sledování užívání ilegálních drog (DAs – Drugs of
Abuse). V jejich případě jsou ale zpravidla indikovány jen základní látky nebo
vybrané signální metabolity – to je výhoda z hlediska vlastního stanovení,
ale jejich přísun do odpadních vod je nekontrolovatelný a nepředvídatelný.
Zvláštní specialitou je zneužívání léčiv pro výrobu drog – v ČR se dostává
do odpadních vod ročně přes 10 tun ibuprofenu a možná stejné množství
paracetamolu z ilegálních varen pervitinu/amfetaminu z pseudoefedrinu
obsaženého v některých volně dostupných preparátech [2].



17 α-ethynylestradiol v koncentracích dnes běžných v povrchových vodách,
způsobené zásadním ovlivněním estrálního cyklu. I když je publikována řada
mechanismů ovlivnění životaschopnosti různých populací vodních organismů až po totální vymření, není zatím význam znečištění farmaky a jejich
produkty považován za zásadní pro sledování jakosti vody, dynamiky vodních
společenstev apod. Typické mechanismy působení nízkých koncentrací léčiv
např. snižují pachové (chuťové) vnímání predátorů [12], kteří mohou mít
podstatně vyšší úspěšnost lovu a příslušné populace eliminovat.
Absence požadavků na sledování léčiv v odpadních, povrchových
a podzemních vodách v současné vodohospodářské legislativě podstatně
omezuje vyčleňování finančních prostředků na jejich výzkum a rutinní sledování [13]. Jediný obecně platný podklad pro prohlášení přísunu farmak
do povrchových a podzemních vod za nežádoucí je Příloha VIII Rámcové
směrnice pro vodní politiku EU [14], ovšem bez dalšího zapracování do
národní legislativy (nejen v ČR).

ované jako laguny. S použitím aerace dosahovaly srovnatelných výsledků
jako aktivační čistírny, bez výkyvů v sezonním cyklu. Matamoros et al. [31,
32] sledovali kořenovou čistírnu o ploše 1 ha, zařazenou za část odtoku
z klasické aktivační čistírny. Efekt byl obecně pozitivní, avšak s významným
sezonním cyklem, který nebyl podmíněn teplotou vody (Španělsko), ale
rozdíly v efektu fotodegradace (systém měl otevřenou hladinu) a sezonními
přísuny herbicidů. Reif et al. [25] dokumentují srovnatelnost kořenové čistírny s aktivací. Z hlediska mechanismů efektu eliminace je podstatný rozdíl
v tom, že aktivace pracuje v aerobních podmínkách, které jsou v kořenových
čistírnách dodržovány jen obtížně. K problematice odstraňování léčiv přímo
rostlinami (fytoremediace) existuje řada prací [33], z praktického hlediska
čištění odpadních vod se však nelze vyhnout standardnímu komplexnímu
systému kořenové čistírny nebo laguny s rostlinným porostem, který má
výraznou sezonní dynamiku.
Speciální procesy zaměřené na eliminaci farmak při dočišťování
odpadních vod jsou zatím zaměřeny spíše experimentálně než na rutinní
provoz. Salgado et al. [34] experimentovali s dezinfekcí odpadních vod
na odtoku z ČOV UV zářením. Systém byl efektivní na kyselinu klofibrovou
a diklofenak (prošly klasickou ČOV), nebyl efektivní na ibuprofen. Serrano
et al. [35] zaznamenali pozitivní vliv dávkování práškového aktivního uhlí
pro odstraňování karbamazepinu. Naopak použití FeCl3 jako koagulantu
k odstraňování farmak se ukázalo být neúčinné. Pozitivní efekt na eliminaci
farmak pomocí ozonizace za aktivační čistírnou zjistili Okuda et al. [27],
technologie jako koagulace, sedimentace a písková filtrace, chlorace a UV
dezinfekce neměly efekt.

Čistírenské technologie a eliminace léčiv
Problémy přísunu PPCP a zejména farmak do komunálních čistíren
odpadních vod a jejich eliminací během různých typů čistírenských procesů
se k dnešku přímo nebo obecněji zabývají stovky publikací. V dalším se
soustředíme na významná farmaka uvedená výše – jako primární látky
diklofenak, ibuprofen, karbamazepin a jako základní metabolity kyseliny
klofibrová a salicylová. Další tři základní látky – hormony (estron, 17-ethynyl
estradiol, syntetický 17 α-ethynylestradiol) – budou pojednány souhrnně
vedle farmak. Protože jsou estradioly degradovány přes estron, jsou jeho
koncentrace stanovené ve výtocích z ČOV hodnoceny již jako degradační
meziprodukt. Jinak se publikované práce až na výjimky zabývají pouze
změnami koncentrace primární látky, nikoliv meziprodukty degradace. Obecně zhodnotíme jednotlivé typy technologií a možnosti jejich optimalizace
v praktickém provozu ČOV a budou zmíněny i specializované metodiky,
které se používají spíše experimentálně než v praxi. Jde o:
• procesy ve vznosu – aktivace vč. membránových reaktorů (MBR),
• procesy v biofilmech – zkrápěné filtry, biofilmové reaktory (RBC),
• extenzivní systémy – kořenové čistírny apod.,
• speciální procesy – sorpce, UV ozařování atd., zařazované za standardní
systémy čištění.
U aktivačních čistíren je základním parametrem doba zdržení (HRT)
a stáří kalu (SRT). Obecně se předpokládá a zjišťuje nárůst účinku aktivačního procesu na eliminaci farmak s rostoucí dobou zdržení a zejména
s rostoucím stářím kalu, což se vysvětluje kromě delší reakční doby také
vyšší diverzitou a adaptací mikrobního společenstva kalu. Při celkem
standardním SRT 15–20 dní se uvádí účinnost eliminace přes 90 procent
pro většinu farmak, s výjimkou karbamazepinu a kys. klofibrové a diklofenaku [15, 16, 17], i když některé standardní ČOV vykazují překvapivě
nízkou eliminaci např. i pro degradabilní ibuprofen [18]. Experimentální
data o vlivu SRT ale nejsou vždy ve shodě s reálnými procesy v ČOV a při
běžném provozu může účinnost aktivace kolísat s kolísající dobou zdržení
zejména při srážkových příhodách [18, 19]. Pro zvláště problematická
farmaka karbamazepin a diklofenak zpracovali souhrnně literární údaje
o vlivu SRT v aktivačních čistírnách na jejich eliminaci Zhang et al. [20].
Karbamazepin byl rezistentní v celém rozsahu SRT (do 100 dní), diklofenak
vykazoval maximum (50% redukce) v segmentu 20–50 dní. Na rozdíl od
kyseliny klofibrové a diklofenaku, u kterých je pokles koncentrace po průchodu čistírnou zjišťován alespoň v některých případech, karbamazepin
obecně degradován není (pod 20 %) a velmi často jsou zjišťovány jeho
přírůstky během průchodu čistírnou [16, 21, 22]. Částečným vysvětlením
je podstatně pomalejší dekonjugace na stanovitelnou původní látku, ale
již bilance přísunu karbamazepinu do ČOV neodpovídají předpokladům
postaveným na průměrné spotřebě a počtech připojených obyvatel [13].
Speciálním případem jsou membránové reaktor y (MBR), především
technicky umožňující udržování vysokého SRT. Tomu odpovídá statisticky
významné zvýšení eliminace farmak proti standardní aktivaci [23, 24, 25,
26]. Rovněž běžné doplnění aktivace o odstraňování živin má obecně vyšší
účinnost i na eliminaci farmak [23, 27, 28]. Vliv mechanické části čistíren
na jejich eliminaci je všeobecně považován za nevýznamný, s výjimkou
postupné transformace estradiolů na estron [29].
Pro systémy s biofilmem je k dispozici podstatně méně publikací.
Kasprzyk-Hordern et al. [22] porovnávali dvě ČOV – jednu s aktivací pro
30 000 EO, druhou s aktivací pro 111 000 EO a v obou zjistili celkem
shodnou eliminaci ibuprofenu (o 90 %) a kyseliny salcyliové (100 %), pro
diklofenak a karbamazepin zaznamenali v obou případech přírůstek proti
přítoku (viz výše), vyšší u ČOV se zkrápěnými filtry. Dagnino et al. [30]
zjistili podstatně nižší snížení „estrogenní aktivity“ na zkrápěném filtru proti
aktivaci, ale nesledovali klasická farmaka. Nenašli jsme data o rotačních
biofilmových čistírnách (RBC), zřejmě proto, že se používají jen pro malé
objemy odpadních vod.
Extenzivní systémy jako kořenové čistírny různého uspořádání a laguny
vykazují eliminaci řady léčiv, a to na rozdíl od aktivace apod., je však nutno
počítat s daleko menší možností zobecňování výsledků. Lishman et al. [17]
sledovali vedle aktivačních také tři extenzivní čistírny v Ontariu, konstru-

Závěr
Standardní čistírenské procesy (aktivace, MBR, zkrápěné filtry, kořenové
čistírny) dosahují při optimalizaci procesu účinnosti eliminace sledovaných
farmak až mezi 90 a „100 %“. Žádný proces však nefunguje pro všechna
(dnes významná) farmaka [36] a některé látky jsou prakticky rezistentní
(karbamazepin), nebo s velmi nejistými úspěchy při čištění (diklofenak).
Speciální technologie zařazené za klasické čistírny lze označit za poměrně
spolehlivé u ozonizace, ostatní (UV dezinfekce) dávají zatím nejisté výsledky.
Tímto způsobem jsou eliminována i farmaka, která jsou biologicky rezistentní, lze však očekávat tvorbu významných degradačních produktů.
I v případech účinnosti přes 99 % musíme počítat s tím, že do toků přicházejí stále ještě významné koncentrace reziduí farmak jakožto biologicky
aktivních látek s účinkem na vodní společenstva. S rezidui primárních látek
přicházejí také celkem neznámé, ale podstatně vyšší koncentrace metabolitů a meziproduktů jejich degradace v čistírnách, rovněž s biologickou
aktivitou. Z literatury vyplývají jen omezené možnosti zobecňování faktorů
kontrolujících eliminaci léčiv na jednotlivých ČOV a absence detailních
poznatků o degradačních produktech. Je tedy nutno intenzivně sledovat
vybrané významné čistírny, a to jak z hlediska přísunu a odtoku reziduí
farmak a degradačních produktů, tak z hlediska optimalizace řízení čistírenských procesů.
Text byl zpracován s podporou projektu NAZV č. QI92A223 Možnosti
odstraňování vybraných specifických polutantů (PPCP) v ČOV.
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Possibilities of abatement of selected specific pollutants in WWTPs
(Váňa, M., Wanner, F., Matoušová, L., Fuksa, JK.)
Keywords
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– PPCPs – recipients – river – salicylic acid – sewage treatment plants
Pharmaceuticals discharged into domestic sewage waters after use
are a significant component of specific pollutants. It is practically impossible to introduce a direct control of their use for environmental reasons.
The survey of literature evaluates efficiencies of standard wastewater
treatment technologies on most significant pharmaceuticals and possibilities of optimization of the processes. Real residual concentrations of
pharmaceuticals and their degradation product in rivers receiving sewage
waters can influence aquatic ecosystems and also sources of drinking
water even under the 99% efficiencies of wastewater treatment.

PŘÍKLADY PROFILŮ VOD
KE KOUPÁNÍ V ZEMÍCH EU

fekálního znečištění a způsobu šíření tohoto znečištění do koupací
vody podle indikátorových mikroorganismů (fekální koliformní bakterie,
Escherichia coli a střevní enterokoky).

Helena Grünwaldová

Úvod
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES (dále jen „směrnice“)
o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ve svém
článku 6 a Příloze III ukládá členským státům vytvořit profily vod ke koupání,
které mohou zahrnovat jednu část vod ke koupání nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Profily vod ke koupání budou obsahovat popis veškerých
charakteristik vod ke koupání, včetně dlouhodobého posouzení příčin znečištění a přijatých opatření. Členské státy zajistí, aby profily vod ke koupání byly
vytvořeny do 24. března 2011 a pak pravidelně aktualizovány.
Směrnice zavádí tedy zcela nový pojem profil vod ke koupání a s tím
i nový systém sběru dat a informací podle jejích požadavků s respektováním národních specifik.
Podle přílohy č. III směrnice musí profil vod ke koupání obsahovat tyto
informace:
1. popis fyzikálních, geografických a hydrologických charakteristik vod ke
koupání a jiných povrchových vod v povodí, které by mohly být příčinou
znečištění, mají význam pro účely této směrnice a jsou předpokládány
Rámcovou směrnicí;

Klíčová slova
profil vod ke koupání – kvalita koupací vody

Souhrn
Profily vod ke koupání zavádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Směrnice ukládá členským státům ve svém článku
6 a Příloze III vytvořit profily vod ke koupání do 24. března 2011 a pak
následně aktualizovat.
Článek přináší belgickou a holandskou interpretaci profilu vod ke
koupání na konkrétní koupací lokalitě podle obecně vytvořeného uvedeného schématu.
Profily vod ke koupání obsahují popis veškerých charakteristik vod ke
koupání, včetně dlouhodobého posouzení příčin znečištění a přijatých
opatření.
Profily vod ke koupání jsou posuzovány především z hlediska zdrojů



Chemické a ekologické údaje (problémy se sinicemi, zdravotní problémy
koupajících se, znečištění vodního dna, vysoký obsah pesticidů ve vodě)
4. Seznam zdrojů znečištění a způsobu šíření znečištění do koupací
vody
(odtoky z ČOV, odpady z velkochovů hospodářských zvířat, jateční hospodářství, výtoky z kanalizace, nečištěné odpadní vody, skládky, navážka,
přepady z dešťových zdrží, splachy z komunikací, zemědělské znečištění,
dobytek na pastvinách, skládky, průsaky z úložiště hnoje, znečištění od
koupajících se, ptactvo a zvířata na břehu, splaškové vody z rekreačních
aktivit)
Podle Přílohy III, odst. 4 směrnice by měly být tyto informace vyznačeny
na podrobné mapě (je-li to možné).
5. Monitorovací programy/charakteristické hodnoty
(schematizace dané koupací lokality a přiřazení charakteristických hodnot ukazatelů, pro každý zdroj znečištění existují charakteristické hodnoty
a nápravná opatření, výběr správného období pro monitoring a posouzení
vlivu daného zdroje znečištění, počet monitorovacích programů je přímo
úměrný druhům znečištění v dané lokalitě)
6. Analýza/zhodnocení
(vyhodnocení a prověření výsledků, zjištění nejvýznamnějšího zdroje
znečištění podle datové analýzy, terénního průzkumu a mapových podkladů,
pořadí důležitosti dalších druhů znečištění)
7. Profil vod ke koupání
(vytvoření profilu vod ke koupání se seznamem zdrojů a šíření znečištění, seznam ostatních rizikových vlivů – např. množení sinic, využitelný
institucemi odpovědnými za jakost koupacích vod)
8. Zhodnocení, akční programy
(podíl jednotlivých zdrojů znečištění na jakosti koupací vody v dané
lokalitě, přijatá opatření ke snížení znečištění po koupací sezoně).

2. určení a posouzení příčin znečištění, které mohou mít nepříznivý vliv na
vody ke koupání a poškodit zdraví koupajících se;
3. posouzení možného rozmnožení sinic;
4. posouzení možného rozmnožení makroskopických řas nebo fytoplanktonu;
5. vyplývá-li z posouzení příčin znečištění, že existuje riziko krátkodobého
znečištění, pak se musí dále uvést:
- předpokládaný charakter, četnost a doba trvání očekávaného krátkodobého znečištění,
- údaje o zbývajících příčinách znečištění, včetně přijatých opatření řízení
a časového plánu k jejich odstranění,
- opatření přijatá v případě krátkodobého znečištění s uvedením orgánů odpovědných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení na tyto
orgány;
6. údaj o tom, kde se nachází monitorovací místo.
Na základě posouzení jakosti vody ke koupání v koupací oblasti se
klasifikuje profil vod ke koupání a následně se aktualizuje [1].

Stanovení profilu vod ke koupání ve státech EU
Při stanovení profilu vod ke koupání např. členský stát EU Holandsko
postupuje v jednotlivých krocích uvedených na obr. 1. Profil vod ke koupání
podle holandských odborníků musí být především vytvořen a posuzován
z hlediska zdrojů fekálního znečištění a způsobu šíření tohoto znečištění
do koupací vody podle indikátorových mikroorganismů: Escherichia coli (E.
coli) a střevní enterokoky. Důraz na ochranu kvality koupacích vod je kladen
během celého procesu od monitoringu až po přijatá opatření.

Další členský stát EU Belgie na základě těchto obecných pravidel pro
sestavení profilu vod ke koupání zveřejnil svůj předběžný návrh profilu vod
ke koupání v dané lokalitě [6].

Belgický příklad zpracování profilu vod ke koupání:
Kemping Villatoile (Pont-à-Lesse)
Charakteristika toku
Tok: Lesse
Povodí: Lesse
Kód ORI: n246110
Kategorie: splavný tok
Vzdálenost od zdroje: 92 km
Přítoky: potok Fossé Chavi
		
potok Sebia
		
potok Vesse
		
potok Forges
Šířka: 24 m
Hloubka: 1 m
Průtok prům.: 18,083 m3
Průtok min.: 1,135 m3 (11. 8. 96)
Průtok max.: 412,5 m3 (21. 12. 93)
Období sledování: Gendron 1986–1996
Charakteristika koupacího místa
Uvedení do provozu: 1990
Statut:
Místo: Kemp Villatoile, levý břeh
Provincie: Namur
Obec před KM : Pont-à-Lesse
Obec za KM : Dinant
Infrastruktura: restaurace, rekreační hry
Frekvence koupajících se: silná
Vodní sporty (kajaky): velmi silná frekvence
Kód umístění: I14
Mapa IGN:53/8 Koord. Lambert: 188325 – 102215
Litorál: oblázky, kamínky
Břeh: přírodní – přístup z pontonu
Vegetace: stromy, louka

Obr. 1. Postup pro vytvoření profilu vod ke koupání
Obsah jednotlivých dílčích kroků pro vytvoření profilu vod ke koupání
uvedených ve schématu je v následujících přehledech [2, 7]:
1. Popis oblasti a hydromorfologie (celkový popis území)
Obecný popis a lokalizace koupacího místa (mapa lokality, lokalizace
– poloha, městská/venkovská oblast, ohraničení území/vymezení území
koupacích vod apod.)
Obecný popis pláže (sanitární zařízení, odpadové hospodářství, počet
návštěvníků, povrch pláže a břehu apod.)
Hydrologický popis lokality (hydrologická mapa, ohraničení vodního
systému, hloubkový profil, sledování vodní hladiny apod.)
Potenciální zdroje znečištění zjištěné z mapových podkladů (seznam
jednotlivých zdrojů znečištění, návrh modelů pro charakteristiku proudění
a větru apod.)
Podle Přílohy III, odst. 4 směrnice by měly být tyto informace vyznačeny
na podrobné mapě (je-li to možné).
2. Terénní průzkum (průzkum lokality a přiléhajícího území)
Plán koupacího místa (sanitární zařízení, odpadové hospodářství, charakter břehu, počet návštěvníků/koupajících se, přítok srážkové vody do
koupacího místa, viditelné znečištění, rekreační plavba, čištění odpadních
vod, přítoky nečištěných odpadních vod, velko/malochov hospodářských
zvířat v okolí, vodní ptactvo apod.)
Ekologické ukazatele (vodní rostliny, průhlednost, ryby, pach, kvalita vody
– všeobecně, pěna, podloží koupací vody – jíl, písek, kameny)
3. Historické údaje o kvalitě vody (vyjádření trendů na základě porovnání dat)
Základní údaje (registrovaný počet a druh stížností, důvody a trvání
zákazů koupání)
Bakteriologické údaje (hodnoty vyšší než v dlouhodobém normálu včetně
překročení limitních hodnot, korelace s množstvím dešťových srážek, se
směrem větru, s počtem koupajících se)

Rekreační zóna Pont-à-Lesse
Situace:
Rekreační oblast je komunální zónou, spravovanou obcí (Anseremme). Je
situována na levém břehu, přímo nad přehradou, v okolí kempu Villatoile.
Důležitým kritériem v této oblasti je hloubka vody.
Oblast leží v záplavové zóně, není vybavena žádnou vlastní infrastrukturou s výjimkou jednoho pontonu, umožňujícího snadný přístup k řece. Obec
se aktivně nepodílí na řízení rekreace a koupání v místě.
Blízkost přehrady je důvodem provozu kajaků, které se půjčují na stejné
levé straně řeky, jako je rekreační a koupací oblast. Kajakáři využívají
tamější dostupnou infrastrukturu (restaurace, kemp).
Historie opatření v rekreační zóně v Pont-à-Lesse sahá do roku 1990.
Nejsou k dispozici údaje z roku 1997. Jakost vody je velmi špatná, analýzy



První fáze zahrnuje řadu akcí, které budou prováděny společně:
• potlačit výtok z kempu Villatoile na základě provedeného auditu;
• ověřit účinnost ČOV hotelu Merkur, zhodnotit její funkci pomocí detritu,
pozorovaného na úrovni vypouštění vyčištěných OV;
• čistit odpadní vody z Celles; priorita tohoto zdroje spočívá v tom, že
ovlivňuje jakost vod ve dvou rekreačních oblastech.
Po realizaci těchto akcí je nutno analyzovat vliv odtoku z Furfooz.
V místě dochází ke konfliktu zájmů v jeho využívání kajakáři a koupajícími se. Hlavní riziko je zde bezpečnostní, a ne hygienické. Bez ohledu
na to je však nutno zlepšit jakost vody. Vyhodnocení ukázalo, že oblast je
mimořádně navštěvovaná kajakáři a návštěvníky kempu.
Pro vytvoření profilů vod ke koupání je nutno charakterizovat jednotlivé
zdroje znečištění podle priority vlivu na jakost vody v koupacím místě. Pro
tento účel je možné vytvořit systém hodnocení podle zatížení fekálními
bakteriemi (Escherichia coli – EC a intestinálními enterokoky – IE) a na
základě toho zařazení hodnoceného profilu vod ke koupání do jedné ze čtyř
kategorií podle holandské metodiky [5] (tabulka 2). Barevnými kódy (odstíny
šedé) jsou označeny možné výsledky a závěry hodnocení zdrojů znečištění
pro ovlivnění jakosti koupací vody. Pro počet koupajících se jsou také
znázorněny výsledky průzkumů pro zátěžové situace. Ve dvou označených
sloupcích je znázorněno výsledné posouzení veškerých zdrojů znečištění
pro koupací vodu jak pro běžné, tak pro extrémní podmínky [5, 7, 8].

Obr. 2. Poloha rekreační oblasti Pont-à-Lesse v provincii Namur

Závěr
Profil vod ke koupání je nově zaveden směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice
76/160/EHS. Členské státy včetně České republiky mají za povinnost
vytvořit poprvé profily vod ke koupání do 24. března 2011.
Návrhy holandské a belgické metodiky pro vytvoření profilů vod ke koupání názorně představují konkrétní sestavení profilu vod ke koupání v koupací
oblasti včetně výsledků sledování, a to podle uvedeného schématu.
Profil koupacích vod je primárně určen pro charakteristiku zdrojů a šíření

Obr. 3. Koupací místo Kemping Villatoile
jakosti koupací vody v jednotlivých letech se velmi odlišují, lze pozorovat
určité zlepšení od r. 1998. Minima počtu KTJ klesají pod 1 000/100 ml;
zlepšení je pozorovatelné zejména u fekálních koliformních bakterií.
Maxima zůstávají nicméně vysoká (120 000 KTJ/100 ml u koliformních
bakterií a 30 000 KTJ/100 ml u fekálních koliformních bakterií začátkem
července 1999).
Kontaktované osoby:
Administrativa obce Dinant:
Vlastník kempu Villatoile:
Projednávané podklady:
Zpráva PCGE Dinant
Topografická mapa IGN 53/8
Zpráva sestavená Správou povrchových vod (Bakteriologická jakost povrchových vod v oblasti: „Povodí Lesse“, „Povodí L‘Ourthe“).
Průzkum zdrojů kontaminace je zachycen v tabulce 1 a na obr. 4.
Pro vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů v celé oblasti koupání
a rekreace, tj. v profilu vod ke koupání, je třeba prioritně zjistit dlouhodobou kvalitu vody na přítocích do koupacího místa (KM), a to za různých
podmínek [9]:
přísun fekálního znečištění do KM,
dlouhodobá kvalita KM a přítoků,
kvalita vody KM a přítoku za extrémních podmínek.

Obr. 4. Lokalizace zdrojů znečištění zjištěných v rekreační oblasti Pontà-Lesse [6]
Tabulka 1. Průzkum zdrojů kontaminace [1] – zdroje znečištění ovlivňující
dlouhodobě mikrobiologickou jakost vody v koupací oblasti
Popis

Zatížení

Vzdálenost
od koupacího
místa (m)

S1

Kemp Villatoile (auditovaný): kemp je
vybaven dvěma sanitárními bloky, dvěma
noclehárnami o celkové kapacitě 22
osob, společenskou místností, jedním
apartmánem a bytem majitele. Vybavení
infrastruktury zahrnuje různé septiky,
vyúsťující na třech místech do toku
Lesse. Septiky jsou čištěny 1x ročně.
Kemp je napojen na individuální ČOV.

558
zaměstnanců
330 trvale
bydlících

200–300

S2

Výpusť z hotelu Merkur: hotel je
připojený na individuální ČOV (200 EO).
Odtok z ČOV je veden do toku Lesse nad
rekreační zónou. V blízkosti výtoku je
detritus, pocházející z ČOV.

200 EO

700

S3

Výpusť z Furfoozu: obec má kanalizaci,
ústící na ČOV. Síť vyúsťuje v Ry de Sebia
do toku Lesse.

170 EO

6 150

S4

Potok Forges: do potoka ústí přímo
kanalizační síť obce Celles.

620 EO

8 100

Zdroj

Dále je třeba zajistit i další informace:
zdroj znečištění – občasný, stálý,
potenciální zdroj znečištění – jako pomocné kritérium.
Grafy na obr. 5 znázorňují širokou rekreační a koupací oblast podél
řeky, její zatížení fekálními koliformními bakteriemi (FC) a enterokoky (ENT)
v průběhu dvou let za různých přírodních podmínek, a to mezi rekreačním
místem v Pont-à-Lesse a obcí Hulsonniaux [6].
Vyhodnocení grafů
• Významná degradace mikrobiologické jakosti vody v toku Lesse vlivem
odtoku z hotelu Merkur a zejména z kempu Villatoile (hlavní zdroj kontaminace).
• Zhoršená jakost nad rekreační oblastí vlivem fekálních bakterií z potoka
Forges. Odpadní vody z Ry de Sebia mají naproti tomu nepatrný vliv na
jakost vody v rekreační zóně Pont-à-Lesse.
Je zřejmé, že zásahy, které je nutno uskutečnit v místě Pont-à-Lesse,
budou rozděleny do dvou fází.



Tabulka 2. Podíly znečištění v koupací oblasti [5]
Průměr EC

Velké zatížení EC

Průměr IE

Velké zatížení IE

Vyhodnocení EC
(průměr)

Vyhodnocení EC
(velké zatížení)

Vyhodnocení IE
(průměr)

Vyhodnocení IE
(velké zatížení)

Koupající se
Čistírna odpadních vod
Zemědělské znečištění
Velkochovy zvířat a jejich zpracování
Nečištěné vody
Lodní doprava
Drobné podnikání
Lodní přístavy
Vodní ptactvo
Lokální zdroj znečištění (občasný)
Lokální zdroj znečištění (stálý)
Legenda EC

Legenda IE

Nemá vliv na kvalitu koupací vody, EC < 200 KTJ/100 ml
Malý vliv na kvalitu koupací vody EC 200–500 KTJ/100 ml
Podstatný vliv na kvalitu koupací vody EC 500–900 KTJ/100 ml, občas i překročení limitní hodnoty
Velký vliv na kvalitu koupací vody EC > 900 KTJ/100 ml, nezbytné přijetí opatření

Nemá vliv na kvalitu koupací vody, IE < 100 KTJ/100 ml
Malý vliv na kvalitu koupací vody IE 100–200 KTJ/100 ml
Podstatný vliv na kvalitu koupací vody IE 200–330 KTJ/100 ml, občas i překročení limitní hodnoty
Velký vliv na kvalitu koupací vody IE > 330 KTJ/100 ml, nezbytné přijetí opatření

Obr. 5. Výsledky sledování (fekální koliformní
bakterie – FC a enterokoky – ENT) v období
2000–2001



[8]

fekálního znečištění (fekální koliformní bakterie, enterokoky, Escherichia
coli). Sekundárně slouží k definování jiných rizikových vlivů jako např.
rozmnožení sinic. Profil vod ke koupání je správně sestavený a vytvořený
pouze tehdy, jestliže je možno ho použít k řízení jakosti vod odpovědnými
institucemi a pro přijetí příslušných opatření řízení.

[9
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Key words
a bathing water profile – quality of bathing water
The bathing water profile is described in the new Directive 2006/7/EC
of the European Parliament and of the Council concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC.
Member States shall ensure that bathing water profiles are established,
shall be reviewed and updated in accordance with Annex III. Bathing water profiles shall be established for the first time by 24 March 2011.
A bathing water profile is primarily intended to gain understanding of
the faecal sources and routes of pollution, and focuses on the indicators for faecal pollution: either Escherichia coli (E. coli) and intestinal
enterococci or thermotolerant bacteria. Secondary it is intended to gain
understanding about other risks like cyanobacteria.
This paper makes the Dutch and Belgian interpretations of the bathing
water profile at the real bathing water location.

Nová publikace VÚV v řadě Výzkum pro praxi

Je zřejmé, že náhradou neurčité hodnoty pod mezí stanovitelnosti polovinou této meze
se dopouštíme určité chyby, která se pak promítá do výpočtu jednotlivých statistických charakteristik souborů koncentrací látek a souborů látkových odnosů těchto látek kontrolním
profilem. Publikace stanovuje velikost této chyby v závislosti na procentním počtu hodnot
pod mezí stanovitelnosti, a to u průměru, směrodatné odchylky, koeficientu variace a koeficientu asymetrie souborů koncentrací a látkových odnosů pro různé tvary rozdělení souborů
koncentrací a základní typy závislostí koncentrací na průtoku vody v toku.
Publikace dále určuje, jakou hodnotou bychom měli v jednotlivých případech nahrazovat
hodnoty pod mezí stanovitelnosti, pokud bychom chtěli dostat správnou hodnotu průměrné
koncentrace. Ostatní statistické charakteristiky koncentrací (směrodatná odchylka, koeficient
variace a koeficient asymetrie) a všechny statistické charakteristiky látkových odnosů však
zůstávají i v tomto případě zatíženy určitou chybou.
Publikace doporučuje počítat statistické charakteristiky koncentrací a látkových odnosů
pouze tehdy, pokud je hodnot pod mezí stanovitelnosti méně něž polovina. Pokud je přesto
při větším počtu hodnot pod mezí stanovitelnosti třeba určitou statistickou charakteristiku
spočítat, je nutno upozornit na existenci výše uvedené chyby.
Získané poznatky platí nejen pro jakosti vody v tocích, ale i pro jakost podzemních vod
a jakost odpadních vod na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod.
Praha, VÚV T.G.M., v.v.i., 2009, 108 s., ISBN 978-80-85900-90-3.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., vydal v řadě Výzkum pro praxi
jako 57. sešit publikaci s názvem K problematice náhrad hodnot pod mezí stanovitelnosti
při chemických analýzách a monitorování stavu vod s podtitulem Vliv náhrady hodnot pod
mezí stanovitelnosti polovinou meze stanovitelnosti na statistické charakteristiky souborů
hodnot.
Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, v.v.i., byla při ochraně jakosti vody v minulosti
intuitivně přijata zásada nahrazovat při měření jakosti vody v tocích a při hodnocení provozu
čistíren odpadních vod hodnoty pod mezí stanovitelnosti polovinou této hodnoty a počítat
základní statistické charakteristiky koncentrací a látkových odnosů (aritmetický průměr,
směrodatnou odchylku, koeficient variace a koeficient asymetrie) pouze v případě, že hodnot
pod mezí stanovitelnosti je méně než polovina naměřených hodnot.
Směrnice Komise ES 2009/90/ES, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu
vody, uvádí v článku 5 odst. 1, že hodnoty pod mezí stanovitelnosti se nahrazují polovinou
této meze a z takto upravených hodnot lze vypočítat aritmetický průměr. Jestliže se průměrná
hodnota vypočtená podle odstavce 1 nachází pod mezí stanovitelnosti, pak se taková hodnota
podle článku 5 odst. 2 označuje jako „menší než MS“, kde MS je mez stanovitelnosti.

Marie Kulovaná, spolupracovnice
a kamarádka, zemřela

se nad překlady i ve snaze přijmout nebo vysvětlit závěry
vyslovené v jiných výzkumných a odborných pracích.
Měla velkou zásluhu na inovaci přístupu ke vzorkování odpadů i na vypracování nového postupu hodnocení
ekotoxicity odpadů, který odpovídá nejnovějším evropským
i světovým trendům. Výsledky svých výzkumných prací aplikovala i do návrhů právních předpisů pro oblast nakládání
s odpady. Její kolegové určitě nezapomenou na bouřlivé
diskuse nad řešením jednotlivých problémů, nad formulací
závěrů výzkumných zpráv, kdy Marie zacházela do největších
podrobností, včetně perfektního českého jazyka. Pro svůj
rozhled a široké znalosti se také stala členkou Redakční
rady VÚV T.G.M., v.v.i., která řídí ediční politiku ústavu.
V roce 2005 se stala hlavní řešitelkou dlouholetého
výzkumného záměru zaměřeného na problematiku odpadů. I po celou dobu
své nemoci, se kterou bojovala od roku 2006, se nepřestala podílet na jeho
řešení. Publikovala velké množství odborných článků a aktivně se účastnila
různých odborných konferencí a seminářů. Její práce nebude jistě v okruhu
odborníků, zabývajících se analytikou odpadů, nikdy zapomenuta.
I přes své zaujetí prací byla schopná se plně věnovat také rodině i rozvíjení svých uměleckých sklonů. Marie milovala svou rodinu a zejména své
tři děti. Její velkou zálibou se stala keramika. Ztvárňování jejích představ
a pocitů pomocí hlíny ji plně uspokojovalo.
Marie Kulovaná, která svůj boj s nemocí prohrála 7. 3. 2010, nebude
zapomenuta nejen svou rodinou, ale ani svými kolegy a kolegyněmi. S Marií
Kulovanou jsme se rozloučili, ale přesto nadále zůstává v našich srdcích
a mnohým z nás zůstane i upomínka na ni v podobě keramického dílka.
Spolupracovníci

Marie Kulovaná byla nezapomenutelnou osobností.
Bohužel však odešla velmi brzy a zanechala za sebou již
jen vzpomínky. Po celou dobu spolupráce s ní jsme si uvědomovali, jak velký vliv má na své okolí. Svým přístupem
k práci, nespočetnými nápady v oblasti výzkumu a vysokými
nároky nejen na sebe, ale i na ostatní se stala hnací silou
celého týmu spolupracovníků.
Marie Kulovaná se narodila 3. 9. 1958. Na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze vystudovala obor voda na
Fakultě technologie paliv a vody. Od ukončení studií postupně pracovala jako podnikový vodohospodář, redaktorka nakladatelství,
odborná pracovnice laboratoře a v roce 2002 nastoupila do Výzkumného
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze-Podbabě do nově vznikajícího Centra pro hospodaření s odpady zabývajícího se problematikou
nakládání s odpady.
S jejím příchodem přišla osobnost se širokým rozhledem a v neposlední
řadě s praxí, která je ve výzkumu velmi potřebná. Všechny své dosavadní
znalosti a zkušenosti přenesla beze zbytku do problematiky nakládání
s odpady, kde byla její hlavní doménou příprava a následně realizace nových
přístupů k hodnocení kvality odpadů. V této oblasti využila své rozsáhlé
znalosti analytiky, ale i toxikologie a souvisejících oborů. Tyto znalosti
formou pochopitelnou i nechemikům převáděla do praxe. Neustále se
vzdělávala, získávala nové podněty pro výzkum a jeho následnou aplikaci
do praxe. Snažila se získat všechny dostupné odborné informace, trápila



VLIV RYBNÍKŮ NA JAKOST VODY
V RECIPIENTU

rybníků není obvyklý, jde o objekty se složitou hydrologií i zásahy majícími
dopad na jakost a odtékající množství vody. Rybniční voda zpravidla pochází
z recipientu a v rybníce je obohacována o živiny a organické látky (živiny
mohou být do velké míry vázány v biomase). Problémy mohou způsobovat
eutrofní a hypertrofní rybníky, a to především jako zdroje fosforu a inokula
fytoplanktonu (např. sinic). Voda v rybníce může mít také vyšší teplotu, jiné
kyslíkové poměry a obsah nerozpuštěných látek (Čítek et al., 1993; Duras
a Potužák, 2009; Hartman et al., 1998; Pokorný a Hauser, 2002).

Tomáš Luzar, Hana Nowaková
Klíčová slova
rybník – recipient – jakost vody – eutrofizace

Metody

Souhrn

Sledované lokality

Voda vytékající z rybníků nebo rybničních soustav ovlivňuje recipient. Monitoring rybníků není běžný, většinou jde o objekty se složitou
hydrologickou situací a těžko vysledovatelnými zásahy do jakosti vody.
Vliv intenzivního rybářského hospodaření na recipient byl sledován na
pěti vybraných lokalitách v ostravském regionu. Během roku 2009
byla monitorována jakost vody jak ve výtoku z rybníků nebo rybniční
soustavy, tak v recipientu. Výsledky sledování potvrdily statisticky
významné ovlivnění recipientu vodou přitékající z rybníka, které je
úměrné významu vyústění rybniční vody z hlediska průtokových poměrů
v recipientu. V recipientu dochází ke zvýšení organické zátěže a také
k vnášení planktonních řas jakožto možného inokula pro další rozvoj
říčního fytoplanktonu. Koncentrace dusičnanového dusíku v profilech pod
rybníky klesaly. U amoniakálního dusíku a fosforu odpovídal jejich obsah
spíše koncentraci v recipientu, přičemž v eutrofizovaném recipientu
mohou být tyto koncentrace srovnatelné s rybniční vodou. Vliv rybníků
se může v recipientu projevit i zvýšením teploty vody, což zhoršuje stav
z hlediska eutrofizace toku.

Během roku 2009 byly vzorky odebrány celkem na pěti lokalitách (obr. 1).
Výběr lokalit byl podmíněn intenzivním hospodařením na daném rybníce/
rybnících, výskytem definovaného recipientu a možností jeho vzorkování.
Jednotlivé lokality se liší v různých ohledech, rybniční stoka nebo náhon
nebyla považována za recipient (s výjimkou lokality Dolní Benešov).
Ke sledování byly vybrány čtyři lokality, později k nim přibyla ještě jedna.
Jde o následující lokality (číslování odpovídá číslům na obr. 1):
1 – Dětmarovice – jde o soustavu rybníků (Větrov a další), která ústí do
Olše, řeky s průtokem cca 10 m3s-1. Úsek Olšinského náhonu mezi rybníkem a recipientem je dlouhý cca 400 m, průtok v něm se podle odhadu
při vzorkování pohyboval kolem 10 vteřinových litrů.
2 – Rychvald – zde ústí významný chovný rybník (Velký Cihelník, cca
15,5 ha) do malého, silně znečištěného toku (Stružka).
3 – Dolní Benešov – významný rybník (Nezmar, 65 ha) je napájen náhonem, který současně napájí sádky, které jsou k rybníku přidruženy. Průtok
vody oběma větvemi je srovnatelný a pod lokalitou se voda z obou objektů
zase stéká. Za recipient je v tomto případě považován samotný náhon. Při
posledních dvou vzorkováních byl rybník vypouštěn.
4 – Porubka – do říčky Porubky ústí náhon Mlýnka, vedoucí od vzdálenější rybniční soustavy (u Jistebníka). Průtok vody náhonem je významný
v poměru k vodnosti recipientu.
5 – Machůvka – zde do soustavy malých rybníků ústí drobný tok, který
soustavu napájí i odvodňuje a pod rybníky je zcela znečištěn. Tato lokalita byla do sledování zařazena dodatečně, a k dispozici je tedy méně
získaných dat.
V každé lokalitě byly vzorkovány celkem tři profily. Šlo o profil nad vlivem
rybníka, dále profil pod zaústěním s respektováním mísicí zóny a konečně
vlastní vyústění rybníka. V případě odběru vzorků přímo z rybníka (lokalita
Rychvald) byla vzorkována hladinová vrstva, z níž voda přepadala do odtoku
v bezprostřední blízkosti. Konkrétní lokalizace profilů se řídila podmínkami
v terénu.

Úvod
Cílem práce je posouzení vlivu intenzifikovaných rybníků, popřípadě
rybničních soustav s intenzivním hospodařením na recipient. Zabývá se
modelovými lokalitami regionálního významu (Ostravsko), nicméně její
závěry se dají do určité míry generalizovat.
Rybníky jsou uměle vytvořené nádrže, které slouží především k chovu
ryb. Produkce ryb je zde podporována jednak hnojením a jednak přímou
aplikací krmných směsí pro ryby. Do rybníka mohou být také svedeny
komunální odpadní vody. Míra eutrofizace celého ekosystému se zvyšuje na
eutrofní až hypertrofní stav. Cílem je podpořit větší rozvoj přirozené potravy
ryb a dosáhnout vyšší produkce ryb (Pokorný a Hauser, 2002). Zvyšování
produkce je obecně spojeno s vnášením závadných látek ve smyslu § 39
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Tato forma hospodaření je
řešena na základě vodoprávního řízení výjimkou z tohoto ustanovení.
Pro intenzifikaci rybničního hospodářství jsou vhodné mělké rybníky, do
nichž se voda přivádí náhonem z napájecího toku a podobným způsobem se
také odvádí. V soustavách rybníků bývá vybudována stoka (též označovaná
jako náhon), často tekoucí po jejich obvodu, která slouží k napouštění
i vypouštění rybníků a pod rybníky ústí zpět do recipientu. Rybníky lze tímto
způsobem snadno regulovat (Čítek et al., 1993).
S ohledem na hospodárnost chovu ryb je v zájmu provozovatele rybníka,
aby nedocházelo ke ztrátám živin, a vliv intenzifikace byl tím co nejvíce
omezen na daný rybník. Zároveň je nutné udržovat v rybníce podmínky,
které se negativně neprojevují na produkci r yb. V průběhu sezony je
zpravidla zachováván pouze minimální nutný přítok a odtok, a také vliv
na recipient lze předpokládat malý. Pouze v období vypouštění rybníků
po určitý časový úsek odtéká významně větší množství vody. Monitoring

Vzorkovací plán, sledované ukazatele
Vzorkování probíhalo v období červen–listopad 2009. Během roku proběhlo deset vzorkování (v červnu až září 2009 s četností 2x měsíčně, v říjnu
a listopadu pak 1x měsíčně). Na lokalitě Machůvka byly vzorky odebírány
pouze 5x (v období září až listopad).
Sledování bylo zaměřeno na nutrienty, ukazatele kyslíkového režimu
a chlorofyl-a. Přímo na místě (sonda in situ) byly sledovány tyto ukazatele:
teplota vody, konduktivita, pH, rozpuštěný kyslík a saturace kyslíkem. Ostatní
ukazatele byly stanoveny v laboratoři: BSK5 (ČSN EN 1899-1,2), CHSKCr (TNV
75 7520), rozpuštěný amoniakální dusík (ČSN ISO 7150-1), dusičnanový
dusík (ČSN ISO 7890-3), celkový fosfor (ČSN EN ISO 6878), nerozpuštěné
látky při 105 0C (ČSN EN 872), chlorofyl-a (ČSN ISO 10260), koliformní
bakterie (TNV 75 7837). Na všech lokalitách byl navíc sledován fytoplankton
(resp. drift) a byl posouzen jeho stav (Heteša a Marvan, 2006).

Analýza dat
Pro každý profil byly vypočteny aritmetické průměry hodnot ze všech
vzorkování. K názornému srovnání vybraných jakostních charakteristik byly
vytvořeny grafické výstupy.
Na základě průměrných hodnot ukazatelů bylo možné určit směr vlivu
pro danou lokalitu a daný ukazatel (k vyšším či nižším hodnotám). Nebyl-li
tento směr v souladu s hodnotou ukazatele na vyústění, byl vliv automaticky
považován za neprokázaný (varianta „prázdné pole“ v tabulce 2). V případě
souladu hodnot daného ukazatele byl k analýze použit jednostranný párový
t-test. Nulová hypotéza předpokládala pouze náhodné rozdíly uvnitř párů
hodnot, alternativní hypotéza předpokládala nenáhodný rozdíl, orientovaný
ve směru působení vyústění. Hladina významnosti byla zvolena jako α = 0,05
(Ott a Longnecker, 2008). Dále bylo posouzeno, zda je možné přičíst tento
signifikantní rozdíl působení vyústění, anebo ne.

Výsledky
Analýza dat
Průměrné hodnoty pro všechny sledované ukazatele a profily jsou sumarizovány v tabulce 1, výsledky pro vybrané ukazatele jsou navíc graficky
znázorněny na obr. 2, ze kterého je zároveň patrná rozdílnost jednotlivých
lokalit. Množství fytoplanktonu bylo nejvyšší na lokalitách Machůvka (nejvyšší hodnoty byly dosaženy za výskytu silného vodního květu) a Rychvald,
následuje Dolní Benešov. Velmi podobně jsou na tom profily i v obsahu
organických látek. Graf pro fosfor srovnává lokality s ohledem na trofii,

Obr. 1. Sledované lokality



která je nejvyšší na lokalitě Machůvka a Rychvald, Tabulka 1. Průměrné hodnoty ukazatelů
následuje Porubka. Lokalita Machůvka se vymyTeplota
Vodivost
pH
Rozp. O2 Nasyc. O2
CHSKCr
BSK5
kala průměru v mnoha ukazatelích.
0
C
mS/m
–
mg/l
%
mg/l
mg/l
Vzorkování probíhalo v období červen až lisnad
17,2
106
7,96
8,75
93,4
21,1
1,88
topad, proto nejsou patrné sezonní tendence
v jarním období. Určité sezonní tendence byly
Dětmarovice
pod
17,2
115
8,20
9,47
100,4
17,3
1,83
nalezeny u fosforu, dusičnanů a amoniaku
vyústění
14,9
43
7,70
7,39
75,3
18,1
2,18
(v případě chlorofylu-a naopak ne). Maximum
nad
17,2
482
7,95
6,54
69,6
42,0
2,99
fosforu bylo zjištěno na lokalitách Dětmarovice
Rychvald
pod
17,5
441
7,95
7,04
75,1
47,8
4,18
a Rychvald na začátku sledování v červnu, v létě
vyústění
19,3
70
8,10
6,38
70,3
50,7
9,12
pak následoval pokles. Lokalita Porubka měla
nad
16,5
27
7,72
7,83
82,3
13,5
2,31
maxima fosforu v čer venci a Dolní Benešov
v srpnu. Hodnoty dusičnanů byly minimální obecBenešov
pod
17,8
28
7,73
7,66
82,5
23,1
4,18
ně koncem léta, výrazné maximum se vyskytlo
vyústění
19,4
27
8,03
7,76
85,9
32,1
6,06
na lokalitách Dětmarovice a Porubka v červnu.
nad
15,4
51
7,91
7,90
84,7
14,8
2,24
Koncentrace amoniaku byly vyšší na začátku slePorubka
pod
15,7
57
7,82
7,92
81,5
17,9
2,65
dování, během července až září byly nižší a další
vyústění
16,1
73
7,66
6,24
64,6
22,2
3,46
nárůst se objevil až koncem září.
nad
13,7
52
7,82
5,70
56,5
14,5
4,03
Srovnání lokalit je důležité zejména v případě
Rychvaldu a Dolního Benešova, kde byl sledován
Machůvka
pod
16,1
41
8,20
7,96
82,5
43,8
5,06
přímo odtok z r ybníka (nikoli stoka). Hodnoty
vyústění
16,0
41
8,77
9,66
100,5
84,3
17,85
ukazatelů jsou celkově rozkolísanější na lokalitě
Rychvald, důvodem může být rozdíl ve velikosti
Nerozp.
Amon. N
Dusič. N
Celk. P
Chl-a
Kolif. b.
r ybníků. V lokalitě Rychvald byl zaznamenán
látky
celkově větší rozvoj fytoplanktonu, vyšší úroveň
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
KTJ/1 ml
organického znečištění a vyšší koncentrace živin
nad
0,13
2,09
0,42
54,6
23,1
414
(obr. 2).
Dětmarovice
pod
0,10
1,70
0,23
21,3
11,1
370
Zachytit vypouštění rybníka se podařilo pouze
vyústění
0,30
1,51
0,26
14,7
8,0
267
na lokalitě Dolní Benešov, zde ale zvýšený odtok
podle výsledků neměl za následek výraznější
nad
0,46
2,05
0,62
63,3
13,0
284
odchylku v ovlivnění recipientu. Zbývající lokality
Rychvald
pod
0,43
1,97
0,62
77,9
22,1
206
buď nebyly v roce 2009 vypouštěny, anebo se
vyústění
0,25
0,09
0,34
78,6
132,3
147
vypouštění ve stoce projevilo jen minimálně
nad
0,16
1,73
0,21
33,9
9,6
166
(lokalita Porubka, zvýšený průtok zde byl pravBenešov
pod
0,37
1,15
0,26
40,3
34,1
120
děpodobně odkláněn pod rybníky shybkou přímo
vyústění
0,17
0,07
0,17
38,8
76,0
168
do řeky Odry).
Výsledky párového t-testu jsou shrnuty v tabulnad
0,35
4,94
0,31
28,8
5,3
244
ce 2, kde je vyznačeno, ve kterých případech byl
Porubka
pod
0,41
3,77
0,29
28,5
8,5
251
nalezen signifikantní rozdíl mezi soubory naměvyústění
0,67
0,97
0,32
43,0
20,0
235
řených hodnot. Podle těchto výsledků je na první
nad
1,58
6,52
0,84
5,6
1,3
53
pohled vliv rybníka/soustavy minimální v případě
Machůvka
pod
0,41
1,26
0,47
119,5
161,8
30
lokality Dětmarovice, zatímco na zbývajících lokavyústění
0,49
1,11
0,50
119,8
266,8
16
litách je vliv prokazatelný. Pro grafickou ilustraci
vlivu (obr. 3) byla vybrána „r ybniční“ lokalita
Rychvald a „náhonová“ lokalita Porubka a ukazaostatní skupiny se příliš nerozvíjely, zřejmě důsledkem zástínění vegetací.
tele chlorofyl-a, BSK5 a dusičnanový dusík. Je patrný nárůst koncentrace
V rybníce došlo k rozvoji fytoplanktonu v mnohem větší míře, především
chlorofylu-a i BSK5 a pokles koncentrace dusičnanů.
docházelo k rozvoji Chlorophyceae a Euglenophyceae. Je možné, že samotHodnocení lokalit
ný charakter fytoplanktonu v recipientu je již ovlivněn výše položenými
Dětmarovice
rybníky. Vliv vyústění sledovaného rybníka byl nicméně patrný.
Na této lokalitě nebylo během sledování zachyceno významnější vypoušCelkově lze říci, že vyústění rybníka se v recipientu projevuje v mnoha
tění rybníků. Voda přitékající náhonem má v tomto jediném případě průukazatelích. Jakost vody v samotném recipientu je ale nízká, jde o znečišměrný obsah chlorofylu-a nižší než recipient (pravděpodobným důvodem je
těný eutrofizovaný tok. Podle sledovaných ukazatelů tedy ovlivnění není
sedimentace a zastínění v dlouhém úseku náhonu), vodivost je také nižší.
výrazně nepříznivé.
Zvýšená je naopak koncentrace amoniakálního dusíku a BSK5.
Dolní Benešov
Statistický rozbor neprokázal signifikantní vliv vyústění rybniční soustaV tomto případě bylo vypouštění rybníka zachyceno při dvou vzorkovy. Signifikantní výsledek v případě CHSK (tabulka 2) zde nelze přisoudit
váních. Podle sledovaných ukazatelů má výtok z rybníka výrazně vyšší
působení sledovaného faktoru.
obsah chlorofylu-a a organických látek a naopak zřetelně nižší hodnoty
Složení fytoplanktonu v recipientu odpovídalo klasickému společenstvu
dusičnanového dusíku.
mírně tekoucích vod. Fytoplankton v Olši byl ovlivněn přítomností dlouhého
Výsledky statistické analýzy potvrzují vliv r ybníka (popř. částečně
úseku stojaté vody nad jezem, ležícím několik set metrů nad vzorkovacím
i sádek). Vlivem působení odtoku z rybníka dochází v náhonu k signifikantprofilem. Společenstvo fytoplanktonu pocházející z rybníka se do jisté míry
podobalo společenstvu v recipientu, zejména na počátku vegetační sezony.
Vliv rybniční soustavy byl proto minimální.
Tento výsledek ilustruje situaci, kdy malý přítok rybniční vody nemá vliv
na jakost vody v mnohem větším recipientu.
Rychvald
Sledovaný rybník nebyl v roce 2009 vypouštěn. Voda v rybníce má oproti
recipientu výrazně vyšší koncentraci chlorofylu-a, výrazně vyšší hodnotu
BSK5. Koncentrace živin jsou zde naopak nižší. Tok Stružka má poměrně
vysokou konduktivitu oproti rybniční vodě, vysoký obsah solí v toku je
způsoben důlními vlivy.
V recipientu došlo ke statisticky významnému vzrůstu koncentrace chlorofylu-a a nerozpuštěných látek. O vlivu vyústění rybníka svědčí mírný, ale
signifikantní nárůst teploty vody a pokles konduktivity. V případě nutrientů je
průkazný pokles koncentrace amoniakálního dusíku. Byl zaznamenán také
signifikantní nárůst nasycení kyslíkem, tento nález je ale spíše důsledkem
fyzikálních procesů v toku. V tomto toku došlo k signifikantnímu poklesu
abundance koliformních bakterií.
Složení fytoplanktonu nad vyústěním rybníka odpovídalo běžnému společenstvu mírně tekoucích vod. Nejhojněji byly zastoupeny Bacillariophyceae,

Tabulka 2. Výsledky statistického testu (+ signifikantní, - nesignifikantní,
prázdná pole – nesignifikantní bez použití testu)
Ukazatel
teplota (vody)

Dětmarovice Rychvald
-

+

vodivost

+

pH

-

+
-

Machůvka

-

+

+

+

+

+

-

rozpuštěný kyslík

+

+

-

+

+

-

+

+

+

BSK5

-

+

+

-

amoniakální dusík

+

-

+

+

-

+

+

+

nasycení kyslíkem
CHSKCr



Benešov Porubka

+

dusičnanový dusík

-

celkový fosfor

-

nerozpuštěné látky

-

+

-

-

+

chlorofyl-a

-

+

+

+

+

koliformní bakterie

-

+

-

+

+

pení sinic spolu s Euglenophyceae. Jedinci rodu
Microcystis, Euglena a Trachelomonas při svém
přemnožení vytvořili vegetační zabarvení vody až
vodní květ. V recipientu pod vyústěním dolního
rybníka bylo možné pozorovat taxony pocházející
z fytoplanktonu rybníka.
Celkově lze vliv r ybniční soustavy hodnotit
obtížně. Vliv na organické znečištění je jednoznačně nepříznivý a současně vliv na živiny v toku je
jednoznačně příznivý.

Diskuse a závěr

Obr. 2. Srovnání lokalit podle vybraných ukaza
telů

Obr. 3. Vliv rybníků na

nímu nárůstu chlorofylu-a, BSK5, CHSK. Kromě toho klesá koncentrace
dusičnanového dusíku a byl zjištěn také nárůst teploty vody.
Společenstvo fytoplanktonu je charakteristické pro mírně tekoucí vody.
Třída Bacillariophyceae byla zastoupena nejhojněji, ostatní třídy pak spíše sporadicky. Voda v náhonu byla ve velmi mírném pohybu a pocházela
z jezové zdrže na řece Opavě, proto se zde rozvíjely i taxony specifické pro
stojaté eutrofní vody. V rybníce docházelo k největšímu rozvoji fytoplanktonu. Lokalita pod rybníkem byla rybníkem prokazatelně ovlivněna. Druhová
pestrost zde byla velmi vysoká. Objevily se druhy jak mírně tekoucích vod,
tak druhy typické pro stojaté rybniční vody.
Náhon sám o sobě je umělým tokem a je těžké posoudit jeho kvalitu.
Z hlediska sledovaných ukazatelů je ale možné konstatovat, že vliv rybníka
v tomto případě vede ke zhoršení jakosti vody v recipientu.
Porubka
Voda v náhonu se významně liší od recipientu v mnoha sledovaných
ukazatelích. Na základě statistického testu byl zjištěn signifikantní nárůst
hodnoty chlorofylu-a (hodnoty nicméně celkově zůstávají nízké), určitý
nárůst konduktivity a pokles nasycení kyslíkem. Úroveň BSK5 i CHSK
v recipientu vlivem vyústění náhonu roste. Co se týče živin, koncentrace
amonných iontů roste, zatímco koncentrace dusičnanů klesá. V tomto
případě byl zaznamenán také malý, ale signifikantní pokles hodnoty pH.
Nárůst amonných iontů lze přisoudit skutečnosti, že náhon neústí přímo
u soustavy rybníků, ale teče pod ní ještě několik kilometrů, takže pravděpodobně získává specifický charakter.
Složení fytoplanktonu v recipientu nad ústím náhonu odpovídalo skladbě
planktonu v tekoucích vodách. V náhonu, vedoucím od rybniční soustavy,
bylo složení fytoplanktonu odlišné, mělo celkově vyšší abundanci a obsahovalo taxony navíc, např. Closterium a Euglenophyceae. Společenstvo
v recipientu pod ústím bylo směsí obou společenstev, vliv náhonu byl
tedy zřejmý.
Na lokalitě Porubka se projevil také určitý vliv náhonu na habitat dna
v recipientu. Pod jeho ústím je dno pokryto sedimentem a diverzita habitatu
je celkově nižší než v úseku nad ústím.
Celkově můžeme tvrdit, že zaústění náhonu z rybniční soustavy ovlivňuje
jakost vody v recipientu nepříznivě.
Machůvka
V tomto případě je vliv rybniční soustavy na recipient největší ze všech
sledovaných lokalit. Signifikantní rozdíly byly nalezeny prakticky u všech
sledovaných ukazatelů s výjimkou BSK5. Ke snížení hodnot došlo u amoniakálního i dusičnanového dusíku, celkového fosforu, konduktivity a koliformních bakterií, zbývající ukazatele vykazují zvýšení hodnoty.
Zastoupení fytoplanktonu na profilu nad rybníky bylo velmi chudé z důvodu silného zastínění. Nejhojněji byly zastoupeny centrické rozsivky. Největší
rozvoj fytoplanktonu probíhal v rybniční soustavě. Nejvýraznější bylo zastou-

K posouzení vlivu vyústění rybníka/soustavy
rybníků bylo vybráno pět lokalit a během roku
2009 na nich byly sledovány vybrané ukazatele
kvality vody.
Získané výsledky indikují eutrofní až hypertrofní
stav na všech r ybničních lokalitách. Množství
organických látek vyjádřené hodnotou BSK5 ukazuje na intenzivní rozkladné procesy v rybničních
vodách. Nejvyšší trofie, rozvoj fytoplanktonu
i obsah organických látek byly zaznamenány na
lokalitě Machůvka (pro níž bylo k dispozici méně
dat). Z ostatních míst byla vyšší koncentrace
chlorofylu-a i organických látek zaznamenána na
„rybničních“ lokalitách Rychvald a Dolní Benešov
ve srovnání s „náhonovými“ lokalitami Dětmaro
vice a Porubka, přestože hodnoty fosforu na „ná
honových“ lokalitách byly relativně vyšší (obr. 2).
Tyto výsledky odpovídají situaci, kdy trofický
potenciál není plně využit v důsledku proudění
vody a zastínění.
Dynamika vybraných ukazatelů nepokrývá celé
vegetační období a vztahuje se jenom k jednomu
vybrané ukazatele
roku, proto není možné vyvozovat obecné závěry.
Jednotlivé lokality se liší, což může být způsobeno
mnoha faktory. Podle zdrojů (Duras a Potužák,
2009; Janda et al., 1996) jsou koncentrace fosforu v rybničních vodách
nejvyšší v létě, koncentrace amoniakálního dusíku jsou nejvyšší v období
květen/červen s následujícím poklesem a koncentrace dusičnanů jsou
nejvyšší na jaře. Výsledky této práce jsou s uvedenými tvrzeními přibližně
v souladu.
Vliv soustavy rybníků se ukázal zanedbatelný, je-li recipient dostatečně
vodný. Je-li odtok na vyústění z rybníka/soustavy významný v poměru k vodnosti recipientu, vliv se projevil na jakosti vody, na složení fytoplanktonu
a v jednom případě se projevil dokonce i na habitatu dna. Konkrétní vliv
nicméně závisel na jakosti vody v samotném recipientu. Při výraznějším
ovlivnění může docházet také k nárůstu teploty vody, což se může projevit
na chemických i biochemických procesech.
Obecně platí, že vlivem vyústění rybníka/soustavy roste v recipientu
koncentrace chlorofylu-a jakožto následek rozvoje fytoplanktonu v eutrofní
stojaté vodě. Dále roste hodnota BSK5 a CHSK. Vliv na organickou zátěž
v recipientu je nepříznivý, zejména obsah biologicky odbouratelného znečištění byl na všech pěti vyústěních rybníků nebo náhonů zřetelně vyšší
než v recipientu. Příklad takového nárůstu je na obr. 3.
Koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku naopak klesají,
neboť živiny z vodního prostředí jsou vázány v biomase. Dopad na měřené
koncentrace dusíku je spíše příznivý (tento jev je patrnější u dusičnanového
dusíku (obr. 3). V případě amoniakálního dusíku a fosforu mohou být koncentrace v rybníce a v recipientu srovnatelné. Rybniční soustavy leží v nížinných
oblastech, kde mohou být toky zatíženy živinami na podobné úrovni jako voda
přitékající z rybníka, proto se vnos dalších živin nemusí projevovat nepříznivě.
Na druhé straně dochází v recipientu ke zvýšení koncentrace řas, které představují inokulum pro případný rozvoj fytoplanktonu ve vhodných úsecích níže
po toku. Celkový vliv rybníka/soustavy na recipient je vždy nutné posuzovat
relativně vůči stavu v recipientu, tedy z imisního hlediska.
Poděkování
Článek byl připraven na základě výsledků v rámci projektu „Identifikace
antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry“
s finanční podporou MŽP.
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The water flowing out the ponds or pond systems is influencing the
recipient. The monitoring of ponds is not a common practice, they are
usually objects with complicated hydrological situation and hard-totrace interventions in water quality. The influence of intense fish pond
management was studied on five selected sites in the region of Ostrava
(Czech Republic). The water quality both in the pond (pond system)
drain and in the recipient was monitored during 2009. The results of
the monitoring confirmed a statistically significant influence in the
recipient by the water flowing from the ponds, which is proportional to
the importance of the pond drain regarding discharge. The recipient is
influenced by increase of organic load and by incoming planktonic algae
as possible inoculum for further development of river phytoplankton.
The concentrations of nitrate nitrogen in the profiles under pond drains
were decreasing. The influence on ammonia nitrogen and phosphorus
was depending on their concentration in the recipient, whereas, in the
eutrophicated recipient, those concentrations can be comparable with
the pond water. The influence of ponds can manifest itself in the recipient
by increase of water temperature, which negatively affects the state
regarding eutrophication.
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The influence of ponds on the water quality in the recipient (Luzar,
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PROCESY NA REDOX ROZHRANÍ
VOD VYTÉKAJÍCÍCH Z RAŠELINIŠŤ
V POVODÍ FLÁJSKÉHO POTOKA
V KRUŠNÝCH HORÁCH
Petr Lochovský
Klíčová slova
huminové látky – rašeliniště – redox procesy – půdní jádra

Souhrn
Práce se zabývá sledováním změn v jakosti vod vytékajících z rašelinných ploch v horních partiích Flájského potoka v Krušných horách.
Vody odtékající po povrchu těchto ploch se vyznačují nízkou hodnotou pH
a vysokým obsahem rozpuštěného organického uhlíku (DOC) v důsledku
přítomných huminových látek a velmi nízkým obsahem nutrientů a bazických kationtů. Následkem komplexotvorných vlastností huminových látek
obsahují tyto vody značně vysoké koncentrace železa, které se však
při styku s atmosférickým kyslíkem nevylučuje ve formě nerozpustných
sraženin hydratovaných oxidů Fe(III). Ve spodních rašelinných horizontech, na hranici geologického podloží, však vykazovaly vzorky půdní
vody hodnoty pH pouze ve slabě kyselé až neutrální oblasti. Při výtoku
těchto vod na povrch (v odvodňovacích příkopech a rýhách) docházelo
k oxidaci rozpuštěných forem dvojmocného železa vzdušným kyslíkem
za vzniku hnědočervených sraženin oxidu železitého, na které byly kromě huminových látek vázány nebo pouze sorbovány i relativně vysoké
koncentrace fosforu, vápníku, těžkých kovů a arzenu. Další transport
uvedených látek vodním tokem je tím značně omezen. Experimentálně
bylo zjištěno, že rozhodujícím faktorem pro vznik výše uvedených sraženin
je vedle koncentrace železa, DOC a anaerobie vytékajících vod zejména
hodnota pH.
Na dvou lokalitách rašelinných ploch v horních partiích Flájského
potoka byl proveden odběr a analýza půdních jader. Obecně bylo možno
pozorovat nárůst hodnoty pH s rostoucí hloubkou odebraného materiálu.
Ve svrchních rašelinných polohách byly pozorovány relativně vysoké
koncentrace některých těžkých kovů.

Úvod
V důsledku globálních klimatických změn, ke kterým dochází v posledních letech – zejména oteplování a odlišný průběh srážkové činnosti (delší
období sucha se střídáním větších srážkoodtokových situací), lze očekávat
i změny v odnosu organického uhlíku a nutrientů v horských a středněhorských oblastech s výskytem rašelinných ploch. Obecně lze předpokládat, že
zvýšené teploty a delší období sucha budou v důsledku poklesu podzemní
vody podporovat aerobní humifikaci a mineralizaci organického materiálu
v rašeliništích a rašelinných půdách. Vznikající rozpustné organické látky
budou následně vyplavovány v průběhu větších srážkoodtokových situací
společně s nutrienty a dalšími látkami, které jsou v rašelinných půdách
fixovány (Grunewald et al., 2005). Ur ychlená mineralizace svrchních
rašelinných horizontů, která probíhá při zmíněném poklesu podzemní vody
a vysoké koncentrace nutrientů v půdní vodě, však nemusí automaticky
znamenat jejich zvýšený odnos povrchovými vodami (Zak et al., 2005), jak
je tomu často u revitalizovaných eutrofních rašelinišť a mokřadů. Uvedení
autoři podrobně studovali koncentrační změny fosforu, ke kterým dochází
při výstupu vody z anaerobního prostředí do prostředí oxického (redox

rozhraní), a zjistili, že jeho další transport závisí zejména na koncentračním
poměru železa a fosforu v půdní vodě. Pokud je molární koncentrační poměr
Fe/P větší než tři, dochází k významnému poklesu fosforu v důsledku jeho
sorpce na hydratovaných oxidech železa, které se tvoří na redox rozhraní.
Naopak při nižším poměru může docházet k jeho vyplavování do vod povrchových. U oligotrofních rašelinišť, ke kterým patří i většina rašelinných
ploch v povodí Flájského potoka, je však vznik hydratovaných oxidů železa
do značné míry inhibován vznikem stabilních komplexů železa. Pokles
koncentrace fosforu na redox rozhraní je pak zřejmě řízen pouze poklesem
koncentrace DOC, na který je fosfor vázán (Zak et al., 2004).
Práce navazuje na příspěvek (Lochovský, 2008), který se zabýval sledováním změn jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách od
pramenišť v rašeliništích v horních partiích povodí po vodárenskou nádrž
Fláje. Z výsledků sledování uvedené práce vyplývá, že odnos organického
uhlíku zde probíhá nárazově, při větších srážkoodtokových situacích,
zejména těch, které následují po delším období sucha (tání sněhu, letní
přívalové deště). Dochází přitom k vymývání rašelinišť a rašelinných
ploch s vysokými koncentracemi DOC, které se zde vytvořily v důsledku
mineralizačních procesů v období sucha při poklesu spodní vody. V povrchových vodách povodí Flájského potoka bylo možné v období sucha
pozorovat velmi nízké koncentrace DOC a naopak zvýšené hodnoty pH,
vyšší koncentrace sulfátů, nitrátů a kovů alkalických zemin v důsledku
dominujícího bazálního odtoku a současně velmi nízkých odtoků povrchové
vody z rašelinných ploch.
Cílem práce bylo sledování kvalitativních a kvantitativních změn vybraných
chemických ukazatelů jakosti vody, ke kterým dochází při výtoku anoxických
rašelinných vod na povrch na vybraných lokalitách v povodí Flájského potoka, a získání informací o složení rašelinných půd ve vertikálních půdních
profilech sledovaných lokalit.

Experimentální část
Sledované lokality
Předmětem sledování bylo jednak Grünwaldské vřesoviště na přítoku
Flájského potoka, odvodňujícího výše uvedené vřesoviště, jednak březový
les ležící v horním úseku Flájského potoka poblíž pramenišť. Grünwaldské
vřesoviště je živé rašeliniště vrchovištního typu s přirůstající organickou
hmotou. Rašelinné půdy se zde vyznačují mocností převážně do 1 m, na
některých místech vřesoviště lze však pozorovat vrstvy rašeliny o mocnosti
až 7 m.
Rašelinné plochy v březovém lesíku v horním úseku Flájského potoka
představují rašeliniště již nefunkční, značně degradované, stáří březového
porostu lze odhadnout na 40–50 let.
Odtok vody z obou uvedených rašelinných ploch probíhá jednak laterálně
po povrchu a ve svrchních půdních horizontech, část vody (zejména po déle
trvajícím srážkovém období) však může pronikat i do hlubších poloh. Ve
vertikálním směru je však transport vody do značné míry omezen horizonty
silně degradované rašelinné půdy s nízkou propustností, která se nachází
v hloubce přibližně 30–40 cm. Na uvedených lokalitách byla současně
odebrána i půdní jádra do hloubky úrovně geologického podloží.
Z geologického i hydrogeologického hlediska je povodí Flájského potoka
jednoduché a je tvořeno pro vodu nepropustnými, převážně kyselými granitickými horninami s vysokým obsahem SiO2 a Al2O3 a primárně nízkým
obsahem bází (CaO a MgO) (Štemprok, 1986). Vody odtékající z rašelinišť jsou oligotrofní s nízkým obsahem minerálních látek (Ferda, 1973;
Lochovský, 2008).
Obě sledované lokality leží v horních partiích povodí Flájského potoka
v nadmořské výšce kolem 850 m a jsou zobrazeny na obr. 1.
Zdrojem vody na rašelinných plochách v horních par tiích Flájského
potoka jsou prakticky výlučně vody srážkové (ombrogenní rašeliniště), které
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Obr. 1. Sledované lokality v horních partiích povodí Flájského potoka

Obr. 2. Schematický nákres pístového vzorkovače půdní vody

z nich odtékají jednak po povrchu a svrchních půdních horizontech, jednak
v hlubších polohách na rozhraní spodních rašelinných horizontů a geologického podloží. Chemické složení uvedených vod je přitom odlišné.

Odběr vzorků vody a materiálu půdních jader
Vzorky vody z podpovrchové rašelinné vrstvy byly odebrány po vyhloubení
jamky o průměru přibližně 10 cm do hloubky 15 cm. Rašelinná voda, která
pronikala do jamky z okolí, byla odebrána pomocí 100ml plastové injekční
stříkačky. Voda ze spodních rašelinných horizontů, na hranici geologického
podloží, byla odebrána na obou sledovaných lokalitách z hloubky přibližně
1 m. K odběru byl použit pístový vzorkovač půdní vody, který byl zhotoven
z plexiskla podle (Ukonmaanaho et al., 2004) – obr. 2. Při vytvoření podtlaku proudila rašelinná voda bočními otvory do spodní části vzorkovače,
kde byla shromažďována.
Materiál vertikálních rašelinných profilů byl odebrán pomocí ručního
vzorkovače o průměru 28 mm, který byl zatloukán do země pomocí silonové palice. Odebraný materiál půdního jádra byl rozdělen na segmenty,
které byly po stanovení pH samostatně analyzovány na obsah jednotlivých
chemických ukazatelů. Obdobně byly analyzovány sraženiny hydratovaných
oxidů železa, které se tvořily v odvodňovacích příkopech ohraničujících
rašelinné plochy sledovaných lokalit.

Analytické metody

24 h provzdušňována (simulace aerobního prostředí) a poté před analýzou
centrifugována. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce 1.
Z koncentračních nálezů jednotlivých chemických ukazatelů v tabulce 1
a z nálezů předchozích pozorování (Lochovský, 2008) je patrné, že půdní
voda ve svrchních rašelinných horizontech Grünwaldského vřesoviště
i výše uvedeného březového lesa se vyznačuje kyselou reakcí (pH 4–5)
s vysokými obsahy DOC (40–200 mg/l) a železa (až 40 mg/l) a naopak
velmi nízkými koncentracemi fosforu (setiny až desetiny mg/l), dusičnanů
(převážně < 0,1 mg/l), síranů (0,5–5 mg/l), vápníku (1–2 mg/l) a hořčíku
(< 1 mg/l). Po provzdušnění vzorků vody ze svrchních rašelinných horizontů
došlo pouze k mírnému snížení koncentrace DOC, koncentrace železa se
prakticky nezměnila. U vzorků vody ze spodních půdních horizontů však
došlo ke značnému poklesu koncentrace železa v důsledku jeho vysrážení
ve formě nerozpustných hydratovaných oxidů. Současně došlo i k poklesu
koncentrace fosforu, který je podle literárních údajů fixován ve formě
nerozpustných sloučenin se železem, popřípadě může být na hydratovaných
oxidech železa sorbován (Buffle, 1989). Kromě železa byl pozorován i pokles koncentrací DOC a SO42-, v porovnání s poklesem koncentrace železa
je však menší. Pro vznik sraženiny hydratovaných oxidů železa je kromě
jeho samotné koncentrace a koncentrace DOC významná zejména hodnota
pH, protože v kyselém prostředí svrchních rašelinných horizontů k jeho
srážení nedochází v důsledku vzniku stabilních komplexů s huminovými
látkami (Pitter, 2009). V tabulce 1 je rovněž patrný nárůst hodnoty pH po
provzdušnění rašelinných vod vzdušným kyslíkem. Tuto změnu vysvětluje
řada autorů uvolněním vysokých koncentrací CO2, které jsou přítomny
v anaerobních půdních horizontech (Zak et al., 2004; Shotyk a Steinman,
1997; Rausch, 2005), projevuje se však až při hodnotách pH vyšších než
4,5, kdy se již uplatňuje uhličitanový tlumivý systém.
Vznik sraženin hydratovaných oxidů železa je možno v povodí Flájského
potoka pozorovat zejména v odvodňovacích strouhách a rýhách, kde se
voda ze spodních rašelinných horizontů dostává na povrch a je oxidována
vzdušným kyslíkem. Experimentálně bylo zjištěno, že pH této vody vykazovalo vždy hodnoty > 6, v kyselejších vodách ke srážení nedocházelo. Pokud do
odvodňovacího příkopu se sraženinami hydratovaných oxidů železa přitékala
povrchová voda ze svrchních rašelinných horizontů o nízké hodnotě pH
a s vysokým obsahem DOC (lokalita v březovém lese), docházelo k opětovnému rozpuštění vzniklých sraženin. Přítomnost železa v rašelinných
půdách hraje tudíž významnou roli při odnosu nejen organického uhlíku,
ale i nutrientů, těžkých kovů a arzenu.
Podmínkami vzniku nerozpustných sraženin hydratovaných oxidů železa
v různých typech rašelinišť se podrobně zabývali (Zak et al., 2004). V rámci
výzkumných činnosti autoři zjistili, že ke vzniku výše uvedených sraženin
dochází na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť pouze v eutrofních
a některých mezotrofních rašeliništích s vysokým obsahem železa a hodnotou pH v neutrální oblasti. Naopak u oligotrofních rašelinišť ke vzniku
sraženin nedocházelo v důsledku nízké hodnoty pH a komplexotvorných
vlastností přítomných huminových látek. Tvorba sraženin hydratovaných
oxidů železa takto inhibuje odnos zejména fosforu, DOC a těžkých kovů,
které jsou na vzniklé sraženiny fixovány a nemohou být dále transportovány
vodním tokem. Výše uvedení autoři experimentálně zjistili, že odnos fosforu
zejména z revitalizovaných eutrofních rašelinišť hrozí v případě nízkých koncentrací železa v půdních vodách anaerobního prostředí. Pokud je molární
poměr Fe/P > 3, k odnosu nedochází. Na obou sledovaných lokalitách
v povodí Flájského potoka je molární poměr koncentrací železa a fosforu
výrazně vyšší než 3, ke zvýšenému odnosu fosforu povrchovými vodami by
zde tudíž nemělo docházet. Dalším faktorem podporujícím tento předpoklad
je oligotrofie rašelinišť rozkládajících se v povodí Flájského potoka.
V odvodňovacích příkopech ohraničujících Grünwaldské vřesoviště
a lokalitu březového lesa v horním úseku Flájského potoka byly odebrány
vzorky sraženin obsahujících směs hydratovaných oxidů železa hnědočervené barvy a následně analyzovány na obsah vybraných chemických
ukazatelů. Průměrné koncentrační nálezy v sušině sraženiny jsou uvedeny
v tabulce 2.

Stanovení v terénu
pH, konduktivita: elektrometricky (Eutech PC 10),
rozpuštěný kyslík: elektrometricky (WTW Oxi 330).
Stanovení v laboratoři
SO42-, Cl-, NO3-: iontová chromatografie (Dionex ICS 2500),
DOC/TOC: termální rozklad vzorku s detekcí CO2 (Shimadzu 5000A),
kovy a arzen, Scelk., Pcelk.: optická emisní spektrometrie ICP-EOS (Thermo
IRIS Intrepid II),
kovy: atomová absorpční spektrometrie – bezplamenová technika (Varian AA 240Z).
Tabulka 1. Složení půdní vody (koncentrační rozmezí ze tří odběrů) ve svrchních a spodních rašelinMateriál pevných vzorků byl po vysušení lyoných horizontech v mg/l (A) a procentuální změny těchto koncentrací v % (B), ke kterým došlo po 24
filizací rozložen tlakovým rozkladem lučavkou
hodinách provzdušnění kyslíkem (simulace aerobního prostředí)
královskou v mikrovlnné peci.

Výsledky a diskuse
Na rašelinných plochách lokalit Grünwaldského
vřesoviště a březového lesa (viz sledované lokality) byly odebrány vzorky vody z podpovrchových
rašelinných horizontů a hlubších horizontů na
hranici geologického podloží. V místě odběru
byla stanovena pH reakce. V laboratoři VÚV
T.G.M. byly ze vzorků vody centrifugací odstraněny
suspendované částice a polovina objemu vzorku
byla analyzována na obsah vybraných chemických
ukazatelů. Zbývající část vzorku byla po dobu

Grünwaldské vřesoviště
Ukazatel

svrchní horizont

Březový les

spodní horizont

svrchní horizont

spodní horizont

A

B

A

B

A

B

A

B

4,0–5,2

+ 0,1

5,6–6,2

+ 0,6

4,1–4,8

0

6,3–6,8

+ 0,4

DOC

46–85

-8

11–25

- 25

50–190

- 12

22–30

- 18

SO42-

< 0,5–4

-5

3,2–7,5

- 15

2–5

-8

4–11

- 20

Fe

10–21

0

15–35

- 92

8–30

-5

5–12

- 88

Ca

1,2–3

0

6–13

-5

1,5–3,3

0

8–18

- 10

Mg

0,5–0,8

0

1–2,5

0

0,9–1,3

0

1–2,8

0

Pcelk.

0,05–0,6

-8

0,03–0,08

- 25

0,08–0,2

-5

0,05–0,1

- 50

pH
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Jak je patrné z výsledků analýz v tabulce 2, obsahují sraženiny v odvodňoTabulka 2. Průměrné koncentrace vybraných chemických ukazatelů
vacích příkopech kromě vysokých koncentrací železa i přibližně 20 % TOC.
v hnědočer vené sraženině hydratovaných oxidů železa nacházející se
Rovněž je zde patrný relativně vysoký obsah manganu, vápníku, síry a fosforu,
v odvodňovacích příkopech lokalit Grünwaldského vřesoviště a březového
který je výrazně vyšší v porovnání s jejich obsahem v rašelinných půdách.
lesa v horním úseku Flájského potoka
Z prvků antropogenního původu jsou patrné vysoké koncentrace arzenu, kadTOC
Fecelk.
Mn
Scelk.
Pcelk.
mia a olova, které se dostaly do rašelinných půd pravděpodobně vzdušnou
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
cestou v důsledku rozvoje průmyslu a důlních a těžebných činností.
210
65
2,2
4,3
5,2
Na obr. 3 a 4 je graficky znázorněn koncentrační průběh některých vybraných chemických ukazatelů ve vertikálních půdních profilech odebraných
v lokalitách Grünwaldského vřesoviště a březového lesa. Kromě TOC, celkoCa
Mg
As
Cd
Pb
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
vého obsahu síry a fosforu byl v materiálu stanoven i obsah kovů a arzenu.
Na základě vodných výluhů byla rovněž stanovena půdní pH reakce.
26
1,7
660
6,3
540
Z obr. 3 a 4 je patrný obdobný průběh půdní
reakce u obou sledovaných profilů; s přibývající
hloubkou hodnota pH roste, maxima je dosaženo
na hranici geologického podloží, kde se již neprojevuje vliv kyselých rašelinných půd a pH reakce je
ovlivněna materiálem podloží. Obsah organického
uhlíku v rašelinném profilu na obou lokalitách
s přibývající hloubkou mírně klesá, zlomovitě pak
na rozhraní geologického podloží, kde se nachází směs rašelinného materiálu a minerálního
sedimentu. Síra, železo a fosfor jsou významně
zastoupeny jak v rašelinném materiálu svrchních
půdních horizontů, tak v materiálu geologického
podloží, u fosforu jsou však patrné výrazně vyšší
nálezy ve svrchních půdních polohách. Ve svrchních rašelinných polohách jsou rovněž zajímavé
relativně vysoké nálezy olova, které odrážejí antropogenní kontaminaci vzdušnou cestou v období
průmyslového rozvoje zejména v 19. a 20. století. Obr. 3. Koncentrační průběh vybraných chemických ukazatelů ve vertikálním půdním profilu odebraném
Obdobný průběh kontaminace těžkými kovy, včet- v Grünwaldském vřesovišti (živé funkční rašeliniště)
ně olova, byl pozorován i na lokalitách v Německu
nebo ve Švýcarsku (Shotyk, 1996; Ukonmaanaho
et al., 2004).

Závěr
V rámci průzkumu v povodí Flájského potoka
v Krušných horách bylo sledováno chování půdní
vody z rašelinišť v horních partiích potoka při styku
s atmosférickým kyslíkem po intenzivním provzdušnění. U povrchových rašelinných vod s vysokým
obsahem DOC a nízkým obsahem minerálních
látek a nutrientů a železem vázaným ve stabilních
komplexech s huminovými látkami docházelo po
provzdušnění kyslíkem pouze k malému snížení
koncentrace DOC, jež bylo doprovázeno současným poklesem koncentrací fosforu a sulfátů, které
jsou na přítomné huminové látky vázány. U půdních
vod v hlubších polohách, na hranici rašelinných
horizontů a geologického podloží, docházelo po
provzdušnění kyslíkem ke vzniku hnědočervených Obr. 4. Koncentrační průběh vybraných chemických ukazatelů ve vertikálním půdním profilu odebraném
sraženin nerozpustných hydratovaných oxidů Fe(III) v lokalitě březového lesa v horním úseku Flájského potoka (rašeliniště již nefunkční)
a organických látek. Tyto sraženiny rovněž obsahovaly vysoké koncentrace těžkých kovů a arzenu.
Steinman, P. and Shotyk, W. (1997) Chemical composition, and redox state of sulphur and
Vznik sraženin je vedle dostatečně vysokých koncentrací železa a anoxických
iron in complete vertical porewater profiles from two Sphagnum peat bogs. Geochim.
poměrů závislý zejména na hodnotě pH. Experimentálně bylo zjištěno, že
Cosmochim. Acta, 61, 1143–1163.
sraženiny se na sledovaných lokalitách tvořily pouze v prostředí o pH vyšším
Štemprok, M. (1986) Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné
než 6. Přítomnost vysokých koncentrací železa v rašelinných vodách může
hory Mts. Granite pluton. Sborník geologických věd, ložisková geologie a mineralogie,
tudíž za určitých podmínek napomáhat v retenci těžkých kovů a nutrientů,
27, 111–156.
a omezit tak jejich další transport vodním tokem.
Ukonmaanaho, L., Nieminen, TM., Rausch, N., and Shotyk, W. (2004) Heavy metal and
arsenic profiles in ombrogenous peat cores from four differently loaded areas in
Finland. Water, Air, and Soil Pollution, 158, 277–294.
Zak, D., Gelbrecht, J., and Steinberg, C. (2004) Phosphorus Retention at the Redox Interface
of Peatlands Adjacent to Surface Waters in Northeast Germany. Biogeochemistry,
vol. 70, No. 3, 357–368 (12).
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The article is dealing with the changes in the quality of waters flowing
out of the peat bog areas in the upper parts of the Flájský stream in the
Krušné (Ore) Mountains. The waters found on the surface of these peat
bog areas can be characterised with high DOC concentrations, low pH
values and very low nutrient and basic cation content. As a consequence
of the presence of humic substances these waters contain high concentrations of iron which does not precipitate in contact with atmospheric
oxygen. On the other hand, in the water samples collected from deeper

peat horizonts, at the geological boundary, markedly higher pH values
were observed. In contact of these samples with atmospheric oxygen
insoluble Fe(III) oxides together with organic matter were precipitated.
The precipitates contained high concentrations of TOC, phosphorus,
calcium, arsenic and some heavy metals. The transport of this pollution to surface waters of the catchment area is in this way significantly
reduced. Critical factor for the formation of the mentioned precipitate
play the pH value and iron concentration in anoxic pore waters.

DALŠÍ ZDROJ DAT IDENTIFIKACE
POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH
A KONTAMINOVANÝCH MÍST V ČR

vytvořena mapová schémata pro území ČR. Byla vybrána katastrální území,
kde alespoň jedna koncentrace překročila hodnotu limitu pro lehké půdy
podle [14]. Pro každé katastrální území byla vybrána nejvyšší hodnota
koncentrace. Plocha každého katastrálního území je pak reprezentována
v mapovém schématu nejvyšší hodnotou pro příslušný prvek a činidlo.
Jako pomocný údaj byl pro každé katastrální území zjištěn počet analýz
a hodnota aritmetického průměru koncentrací prvků zjištěných při těchto
analýzách. Byla také vytvořena pomocná mapová vrstva, jež vyjadřuje, na
kterých katastrálních územích byly analýzy prováděny [5].
Pro zjištění případných prostorových závislostí mezi kontaminovanými
místy sledovanými v SEKM a katastrálními územími se zjištěnými zvýšenými
koncentracemi podle Registru byl následně zpracován datový obsah SEKM.
Byla vybrána kontaminovaná místa, kde byly zjišťovány koncentrace sledovaných prvků. Tyto hodnoty byly porovnány s normativy podle [6] a byla
vytvořena příslušná bodová mapová vrstva.
Podrobněji byla následně zpracována území, kde byly zjištěny zvýšené
koncentrace prvků podle Registru. Šlo především o ta katastrální území,
kde nejvyšší zjištěná hodnota koncentrace překročila úroveň normativu C
podle [6]. Pro území, kde byly podle Registru zjištěny zvýšené koncentrace daného prvku, byla provedena analýza podle následujícího postupu:
1) popis možných přirozených zdrojů daného prvku a případné navazující
důlní činnosti, 2) popis kontaminovaného místa z databáze SEKM, kde byly
zjištěny koncentrace daného prvku nad úroveň normativu C a toto místo
by mohlo být popřípadě zdrojem kontaminace a 3) zjištění koncentrací
daného prvku podle Registru na odběrných místech na území a v okolí
katastrálního území, kde byla zjištěna zvýšená koncentrace pro daný
prvek a činidlo. Nakonec byla vytvořena mapová schémata v podrobnějším
měřítku pro území, kde se z dosavadních výsledků dá předpokládat, že
zvýšené koncentrace mohou souviset s výskytem potenciálně kontaminovaných nebo kontaminovaných míst. Výstupem je pak interpretace původu
kontaminace a seznam katastrálních území, kterým by měla být věnována
zvýšená pozornost při NIKM z hlediska výskytu daného prvku.

Marta Martínková, Pavel Eckhardt
Klíčová slova
kontaminované místo – potenciálně kontaminované místo – kontaminace
– mapování kontaminovaných míst – toxické kovy

Souhrn
V článku jsou prezentovány výsledky studie, jejímž cílem bylo ověřit
možnosti využití datového obsahu Registru kontaminovaných ploch
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně pro
účely Národní inventarizace kontaminovaných míst v ČR. Uvedeny
jsou výsledky pro rtuť, kadmium a chrom. Z těchto výsledků vyplývá,
že datový obsah tohoto registru může být využitelný pro identifikaci
a inventarizaci kontaminovaných míst v rámci Národní inventarizace
kontaminovaných míst jako jeden z možných zdrojů informací.

Úvod
Při mapování potenciálně kontaminovaných míst a kontaminovaných míst
je vhodné využít různé zdroje informací. Jednou z možností je zpracování
datového obsahu Registru kontaminovaných ploch Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (ÚKZÚZ). V Registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ (Registr) jsou vedeny údaje o obsazích rizikových látek
a rizikových prvků v půdách na zemědělských plochách, jejichž sledování
vyplývá ze zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších
předpisů [14]. Podrobný popis datového obsahu Registru, způsoby odběrů
vzorků a analýz je popsán v [4].
Údaje o zjištěných koncentracích prvků podle Registru byly v této studii
použity pro zjišťování možného výskytu kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst. Data z Registru byla zpracována pomocí prostředků
statistické průzkumné analýzy a GIS. Výsledky jsme porovnali s datovým
obsahem Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) [10]. Pro
řešení jsme měli k dispozici databázi Registru za období 1990 až 2004
pro následující prvky: arzen, berylium, chrom, kadmium, kobalt, měď, rtuť,
molybden, nikl, olovo, vanad a zinek. V tomto článku jsou prezentovány
konkrétní výsledky pro rtuť, kadmium a chrom.
Protože pro ČR není k dispozici závazná definice kontaminovaného místa
a potenciálně kontaminovaného místa, jsou tyto pojmy v následujícím textu
chápány takto podle [2]: Termín „kontaminované místo“ je definován jako
ohraničená plocha, kde byla potvrzena kontaminace, a možné dopady
na člověka nebo ekosystémy jsou takové, že sanace území je potřebná,
zvláště ve vztahu k současnému nebo plánovanému využití území. Termín
„potenciálně kontaminované místo” zahrnuje jakékoliv místo, kde se dá
předpokládat kontaminace, ale nebyla dosud potvrzena a pro její ověření
je potřebný průzkum, zda existuje možnost dopadu rizika kontaminace na
ekosystémy nebo na lidské zdraví.
Prezentované výsledky jsou využitelné pro účely Národní inventarizace
kontaminovaných míst (NIKM).

Použité metody a charakteristika sledovaných prvků
Použité metody
Odběrná místa Registru byla nejdříve přiřazena katastrálním územím
podobně jako v [11]. Pro účely inventarizace kontaminovaných míst bylo
v této studii každé katastrální území charakterizováno nejvyšší zjištěnou
koncentrací daného prvku. Záznamy z Registru pro daný prvek a mineralizační činidlo jsme analyzovali pomocí prostředků statistické průzkumové
analýzy. Pro využití dat z Registru při mapování potenciálně kontaminovaných míst a kontaminovaných míst je důležité pokusit se odlišit hodnoty,
které mohou indikovat přítomnost kontaminovaného místa a hodnoty, které
vyjadřují přirozený stav daného území. Proto byly pro každý prvek hodnoty
analýz kategorizovány do tříd podle statistických vlastností vstupního souboru dat, příslušných limitů podle [14] a orientačně také normativů podle [6].
Odlehlé hodnoty v příslušných histogramech pak indikují výskyt potenciálně
kontaminovaného nebo kontaminovaného místa. Pro každý prvek byla pak

Charakteristika jednotlivých prvků
Rtuť
Rtuť je za běžných podmínek kapalný kovový prvek stříbřitě bílé barvy.
V přírodě se rtuť vyskytuje vzácně, a to většinou ve formě sulfidu rtuťnatého
(mineralogicky cinabarit), popř. jako elementární prvek. Patří mezi prvky,
jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní,
a náleží mezi tzv. kumulativní jedy. V průmyslu se rtuť používá zejména při
výrobě chloru a hydroxidu sodného elektrolýzou solanky. Na území ČR se
takto vyrábí chlor ve Spolaně Neratovice a ve Spolchemii v Ústí nad Labem.
Rtuť a její sloučeniny se také používají při výrobě barev, jako konzervační
přísady, v elektrických relé, v bateriích, ve vakuových rtuťových čerpadlech.
Většina emisí rtuti je antropogenního původu. Přibližně 80 % rtuti uvolňované lidskou činností je emitováno do vzduchu ve formě kovové rtuti.
Ke zdrojům emisí rtuti do ovzduší mohou patřit např. tepelné elektrárny
spalující uhlí, spalovny odpadů, hutní a koksárenské provozy a krematoria,
např. [8]. Do půdy se mohla dostávat rtuť z hnojiv, fungicidů, komunálního
odpadu a atmosférickou depozicí. Do vody může rtuť pronikat především
prostřednictvím odpadních vod z průmyslu. Přirozeným zdrojem rtuti je
zvětrávání hornin obsahujících rtuť. Na území ČR jsou známa místa výskytu
cinabaritu, jako např. Horní Luby u Kraslic a Svatá severně od Zdic, obě
hydrotermálního žilného původu, a především Jedová hora u Neřežína, což
je lokalita s impregnačním a žilným zrudněním [12]. Podle vyhlášky [14] je
limit pro rtuť v lehkých půdách 0,6 mg/kg a v ostatních půdách 0,8 mg/kg
při mineralizaci lučavkou královskou. V Registru kontaminovaných ploch
jsou uváděny analýzy celkového obsahu rtuti při použití analyzátoru AMA
[4]. Podle Metodického pokynu MŽP [6] je pro kontaminace zemin rtutí
hodnota normativu A = 0,4 mg/kg, B = 2,5 mg/kg, C = 10 mg/kg pro
obytné účely, C = 15 mg/kg pro rekreační účely a C = 20 mg/kg pro průmyslové využití území.
Kadmium
Kadmium je měkký, lehce tavitelný toxický kovový prvek. Protože dobře
odolává korozi, používá se jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. Protože je kadmium včetně všech sloučenin
toxické, je jeho praktické využití omezováno na nejnutnější minimum.
V přírodě se kadmium vyskytuje jako příměs rud zinku a olova. Je například
běžnou izomorfní příměsí zinku ve sfaleritu. V České republice má zvýšený
obsah kadmia sfalerit ze Zlatých Hor (až 0,34 % Cd) a sfalerity z Kutné
Hory a Příbrami [3]. Podle Vyhlášky [14] je limit pro kadmium 0,4 mg/kg
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v lehkých půdách a v ostatních půdách 1,0 mg/kg při mineralizaci kyselinou dusičnou i při mineralizaci lučavkou královskou. Podle Metodického
pokynu MŽP [6] je pro kontaminace zemin kadmiem hodnota normativu A =
=0,5 mg/kg, B = 10 mg/kg, C = 20 mg/kg pro obytné účely, C = 25 mg/kg
pro rekreační účely a C = 30 mg/kg pro průmyslové využití území.
Chrom
Chrom je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov. Využívá
se v metalurgickém průmyslu především při výrobě ušlechtilých ocelí. Soli
trojmocného chromu se používají ve sklářském průmyslu k barvení skla
a kožedělném průmyslu při činění kůží. Kožedělný průmysl může být zdrojem
kontaminace chromem v povrchových vodách [13].
Sloučeniny šestimocného chromu se používají mj. při výrobě barev
a v textilním průmyslu jako oxidační činidlo. Účinky chromu na organismy
jsou silně závislé na mocenství, ve kterém se tento prvek do organismu
dostává. Zvláště šestimocný chrom působí negativně a je pokládán za
potenciální karcinogen. Zvýšené obsahy chromu v půdách jsou na ultramafických matečných horninách (peridotity, dunity a pyroxenity), které zvětrávají
na serpentinity. Chrom obsažený v půdách vzniklých na těchto horninách je
ale relativně málo mobilní [9]. Na serpentinizované peridotity je vázáno např.
i ložisko chromu u Drahonína, které ale nedosáhlo hospodářského významu
[7]. Zvýšené obsahy chromu jsou též v půdách vyvinutých na syenitech.
Podle vyhlášky [14] je limit pro chrom v lehkých půdách i ostatních půdách
při mineralizaci kyselinou dusičnou 40 mg/kg, 100 mg/kg při mineralizaci
lučavkou královskou pro lehké půdy a 200 mg/kg pro ostatní typy půd.
Podle Metodického pokynu MŽP [6] je pro kontaminace zemin chromem
hodnota normativu A = 130 mg/kg, B = 450 mg/kg, C = 500 mg/kg pro
obytné účely, C = 800 mg/kg pro rekreační účely a C = 1 000 mg/kg pro
průmyslové využití území.

Výsledky a diskuse
Rtuť
Pro rtuť existuje v Registru 40 734 výsledků analýz vzorků půd. Přibližně
0,2 % záznamů pro rtuť v Registru bylo nad hodnotou 0,8 mg/kg, což je
úroveň limitu pro ostatní půdy podle vyhlášky [14]. Obrázek 1 znázorňuje
četnosti pro jednotlivé třídy koncentrací rtuti. Extrémní odlehlé hodnoty
(třídy koncentrací nad úroveň normativu C pro obytné účely, jehož hodnota
je 10 mg/kg podle [6]), indikují výskyt potenciálně kontaminovaného nebo
kontaminovaného místa. Nad uvedenou hodnotu jsou nejvyšší zjištěné koncentrace podle Registru na pěti katastrálních územích. Ve všech případech
jde pouze o jednu extrémně vysokou hodnotu. Nejvyšší koncentrace rtuti
v půdě byla podle Registru na katastrálním území Nové Heřminovy, a to
69,1 mg/kg. Na katastrálním území a jeho širokém okolí byly všechny ostatní zjištěné koncentrace pod 0,6 mg/kg. Obdobná situace je na katastrálních
územích Hrabí a Kašperské Hory. Na katastrálním území Kašperské Hory
byla nejvyšší zjištěná koncentrace 15,1 mg/kg, na ostatních odběrných
místech v tomto katastrálním území a v okruhu 10 km byly všechny zjištěné
koncentrace pod úrovní limitu pro rtuť pro lehké půdy podle [14]. Zvýšená
koncentrace rtuti zde může být způsobena tím, že se v minulosti používala
pro získávání zlata z rudy. Na katastrálním území Šenov u Nového Jičína
byla nejvyšší zjištěná koncentrace podle Registru 14,0 mg/kg, koncentrace na ostatních odběrných místech na tomto katastrálním území byly
řádově nižší. S tímto katastrálním územím sousedí katastrální území Nový
Jičín-Horní Předměstí a Žilina u Nového Jičína, kde byly zjištěny zvýšené
koncentrace na několika odběrných místech, nicméně nižší než 10 mg/kg.
Ve výše zmíněných místech výskytu cinabaritu jsou zjištěné koncentrace
rtuti podle Registru následující: Okolí Horních Lub není pokryto odběrnými
místy Registru, kde by byly prováděny analýzy obsahu rtuti. V okolí Jedové
hory byly všechny zjištěné koncentrace rtuti pod limit pro rtuť pro lehké
půdy podle [14]. V katastrálním území Svatá byla zjištěna koncentrace
rtuti pouze na jednom odběrném místě, koncentrace rtuti zde byla 3,17
mg/kg. V katastrálním území Zdice byly zjišťovány koncentrace rtuti na
celkem devíti odběrných místech, nejvyšší koncentrace zde byla zjištěna
v úrovni 4,03 mg/kg.
V SEKM byla rtuť sledována v zeminách na celkem 32 lokalitách, z toho
na čtyřech kontaminovaných místech byly zjištěny koncentrace rtuti nad
normativ C pro obytné účely. V okolí několika kilometrů kolem těchto kontaminovaných míst byly zjištěny koncentrace rtuti podle ÚKZÚZ pod limitem
pro rtuť pro lehké půdy podle [14]. Pro katastrální území, kde byly podle
Registru zjištěny zvýšené koncentrace rtuti, předpokládáme antropogenní
původ kontaminace. Z toho plyne, že zvýšené obsahy rtuti indikují přítomnost potenciálně kontaminovaného místa čistě antropogenního původu.
Na tato katastrální území by bylo vhodné zaměřit zvýšenou pozornost při
NIKM: Nové Heřminovy, Hrabí, Bohušovice nad Ohří, Kašperské Hory, Šenov
u Nového Jičína, Nový Jičín-Horní Předměstí, Žilina u Nového Jičína.

Obr. 1. Četnosti hodnot koncentrací rtuti ve vzorcích půd po rozkladu na
analyzátoru AMA

V SEKM bylo kadmium sledováno v zeminách na 57 lokalitách, z toho na
26 lokalitách byly poslední zjištěné koncentrace nad 20 mg/kg [10]. Nejvyšší koncentrace kadmia v zeminách byla 6 900 mg/kg na bývalé skládce
lom Štěbrov u Jablonce nad Nisou. V širokém okolí této komunální skládky
byly nejvyšší zjištěné koncentrace kadmia podle Registru velmi nízké.
Nejvyšší koncentrace kadmia po rozkladu kyselinou dusičnou podle
Registru byly zjištěny v katastru obce Drahlín (29,6 mg/kg). Zvýšené
koncentrace kadmia zde mj. souvisí s kontaminovaným místem vedeným
v SEKM – Kovohutě Příbram, které je historicky využívané k hutnímu zpracování stříbrných a olověných rud, pocházejících především z okolního
důlního revíru. Sfalerity z okolí Příbrami mají také potvrzený zvýšený obsah
kadmia [3].
Velmi vysoké koncentrace kadmia byly opakovaně zjištěny podle
Registru v katastru obce Raškovice. Zvýšené koncentrace jsou na tomto
území pravděpodobně antropogenního původu, což je v souladu s tvrzením
uvedeným v [1].
Pro katastrální území Drahlín je vysoce pravděpodobné, že kontaminace
kadmiem je kombinovaného původu (zvýšený přirozený výskyt, důlní činnost
a popř. navazující hutní činnost). Pro ostatní katastrální území, kde byly
podle Registru zjištěny vysoké koncentrace kadmia, je pravděpodobný
antropogenní původ. Na tato katastrální území by bylo vhodné zaměřit
zvýšenou pozornost při NIKM z hlediska kadmia: Drahlín, Raškovice, Dolní
Řasnice a Vysoké Studnice.

Chrom
Pro chrom existuje v Registru 48 319 analýz vzorků půd po rozkladu
kyselinou dusičnou, z čehož je 2 % nad limitem podle [14].
Medián koncentrace chromu po rozkladu kyselinou dusičnou je 4,7 mg/kg.
Obrázek 3 znázorňuje četnosti pro jednotlivé třídy koncentrací. Extrémní
odlehlé hodnoty (třídy koncentrací nad úroveň normativu C pro obytné
účely) v histogramu indikují výskyt potenciálně kontaminovaného nebo
kontaminovaného místa. V SEKM byl chrom sledován v zeminách na 42
lokalitách, z toho na 21 lokalitě byly poslední zjištěné koncentrace nad
500 mg/kg. Kontaminovaná místa leží v katastrálních územích, kde nebyl
zjištěn zvýšený obsah chromu podle Registru s výjimkou kontaminovaného
místa v Otrokovicích.
Tyto vysoké koncentrace pravděpodobně souvisí s tím, že počátkem 30.
let 20. století byl v této lokalitě vybudován průmyslový areál, který sloužil

Kadmium
Pro kadmium existuje v Registru kontaminovaných ploch 48 334 analýz
vzorků půd po rozkladu kyselinou dusičnou, přičemž nad limitem podle [14]
bylo 2,5 % vzorků všech typů půd. Medián hodnot koncentrace kadmia po
rozkladu kyselinou dusičnou je 0,19 mg/kg. Obrázek 2 znázorňuje četnosti
pro jednotlivé třídy koncentrací.

Obr. 2. Četnosti hodnot koncentrací kadmia ve vzorcích půd po rozkladu
kyselinou dusičnou
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jako obuvnická a gumárenská prvovýroba pro druhovýrobu ve Zlíně. Byly zde
soustředěny koželužny, chemická výroba pro obuvnictví (chromitá činidla,
pigmenty atp.), textilní výroba pro obuvnictví a opravny strojů [10].
Poměrně vysoké koncentrace chromu byly zjištěny i v katastrálních územích na východ a sever od Otrokovic směrem ke Zlínu a Tlumačovu. Západním a jižním směrem odsud jsou koncentrace chromu podle Registru velmi
nízké. Je velmi pravděpodobné, že na katastrálních územích Zlín a Tlumačov
na Moravě leží zdroje kontaminace chromem antropogenního původu.
Na katastrálním území Bystřice pod Hostýnem byla nejvyšší zjištěná
koncentrace podle Registru 505 mg/kg. Zvýšené koncentrace chromu zde
byly zjištěny opakovaně na různých místech. Na tomto katastrálním území
se sice nachází kontaminované místo vedené v SEKM, ale nebyly zde zjišťovány koncentrace chromu v zeminách. Zvýšené hodnoty koncentrací chromu
podle Registru na některých odběrných místech souvisí též s výskytem
hornin obsahujících ve zvýšené míře chrom. Příkladem je třebíčský masiv
[5]. Pro katastrální území, kde byly podle Registru kontaminovaných ploch
ÚKZÚZ zjištěny vysoké koncentrace chromu, je velmi pravděpodobné, že
kontaminace chromem je čistě antropogenního původu. Z hlediska výskytu
chromu doporučujeme zaměřit zvýšenou pozornost při NIKM na tato katastrální území: Otrokovice, Zlín, Tlumačov a Bystřice pod Hostýnem.

Obr. 3. Četnosti hodnot koncentrací chromu ve vzorcích půd po rozkladu
kyselinou dusičnou

Závěr
V této studii jsme zjišťovali možnosti využití Registru kontaminovaných
ploch ÚKZÚZ pro účely identifikace a inventarizace kontaminovaných míst.
Z prezentovaných výsledků vyplývá, že datový obsah tohoto registru může být
využitelný pro identifikaci a inventarizaci kontaminovaných míst v rámci Národní
inventarizace kontaminovaných míst jako jeden z možných zdrojů informací.

[10]

Poděkování
Tato studie byla provedena v rámci řešení Výzkumného záměru
MZP0002071102.
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Further data source for potentially contaminated and contaminated
sites identification in the CR (Martínková, M.; Eckhardt, P.)
Key words
contaminated site – potentially contaminated site – contamination – contaminated sites mapping – toxic metals
One of possible sources of information on contamination of soils in
the CR is the Register of contaminated agriculture lands. Data of the
Register have been processed in regard to potentially contaminated sites
occurrence for National contaminated sites registration. Presented are
results for mercury, cadmium and chromium. From the results it follows
that the Register can be used as another source of information for the
registration of contaminated sites.

K článku Stanovení glyfosátu a kyseliny aminomethylfosfonové (AMPA)
ve vodách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí, uveřejněném ve VTEI č. 6/2009, je třeba doplnit
následující text:
V červenci tohoto roku byl zahájen monitoring vybraných vodárenských
nádrží České republiky pro účely projektu Výskyt a pohyb pesticidů
v hydrosféře a nové metody optimalizace monitoringu v hydrosféře ČR,

který je řešen ČHMÚ ve spolupráci ČZU v Praze a v jehož rámci probíhá
i sledování případných nálezů glyfosátu a AMPA ve vodách.
Poděkování: Zpracováno s podporou projektu MŠMT č. 2B06095 Výskyt
a pohyb pesticidů v hydrosféře a nové metody optimalizace monitoringu
v hydrosféře ČR (řešitel ČHMÚ).
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Úpravna vody Souš
Úpravna vody Souš je významným zdrojem pitné vody pro
zásobení skupinového vodovodu Liberec–Jablonec nad Nisou. Je
umístěna v Jizerských horách severně od Tanvaldu v nadmořské
výšce 750 m n. m. Surová voda pro úpravnu vody Souš je odebírána
z vodárenské nádrže Souš, která byla v letech 1911–1915 vystavěna
na říčce Černá Desná.
Vhledem k tomu, že se vlivem změn v okolí vodárenské nádrže
neustále zhoršovala kvalita surové vody a úpravna byla po více než
třicetiletém provozu již na konci své technické životnosti, přistoupil
vlastník úpravny, Severočeská vodárenská společnost, a. s., k rozsáhlé
rekonstrukci.
Do stavby byly vlastníkem úpravny vody zařazeny na základě
provedených průzkumů a vypracovaných studií následující části
úpravny vody:
• přívod surové vody a rychlomísení,
• úpravy v reakční nádrži,
• písková filtrace a související provozy,
• akumulace a rozšíření upravené vody,
• strojovna,
• dávkování chemikálií,
• kalové hospodářství,
• rozvodna,
• systém řízení technologických
provozů včetně dozorny úpravny vody,
• rekonstrukce opláštění stávajících objektů úpravny vody
a souvisejících částí objektu
úpravny vody.
Rekonstrukce úpravny vody
Souš proběhla v letech 2007 až
2009. Stavba byla realizována
firmou SMP CZ, a. s., ve spolupráci s technologickými dodavateli
KUNST Hranice, s. r. o., ENVI-PUR,

s. r. o., VA TECH WABAG Brno, s. r. o.,
MARVES, s. r. o., a F.T.W.O. Zlín, a. s.
Realizační dokumentaci vypracoval
HYDROPROJEKT CZ, a. s.
Při rekonstrukci byla použita technologie otevřených pískových filtrů
s drenážním systémem firmy F. B.
Leopold Company, Inc., který je již
úspěšně používán v úpravnách vody
Hradiště (SVS) a Mariánské Lázně
(Chevak). Dvouvrstvá filtrační náplň
je tvořena antracitem a filtračním
pískem (VP2). Při výkonu Q = 285 l/s
je filtrační rychlost 3,5 m/hod. Novinkou je použitá technologie flotace
spolu se šnekovým lisem.
Rekonstrukce probíhala za provozu
úpravny vody a potýkala se s řadou
komplikací, které se zajištěním trvalé
výroby pitné vody souvisely. Přes přerušení stavby vyvolané zimním
obdobím 2008–09 se podařilo stavbu dokončit ve smluveném termínu
v květnu 2009 a uvést ji do zkušebního provozu.
Výsledný efekt přípravy stavby a zvládnuté realizace stavby je
možné v současnosti vidět v průběhu zkušebního provozu, kdy nejsou
zásadní technické nedostatky a je možné se soustředit na optimalizaci
provozu nové moderní technologie strojního odvodnění kalů.
Ing. Jan Freudl
ředitel D 5 Vodohospodářské stavby
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David Blackbourn: Podmaňování přírody. Voda, krajina
a vývoj moderního Německa
(V roce 2009 v překladu Jiřího Gojdy vydalo nakladatelství BB/art
s.r.o.; prvně publikováno v roce 2006 ve Velké Británii)
Vývoj krajiny, a ještě k tomu v Německu, to není téma, které by
vydavateli zakládalo na rekordy v prodaných výtiscích. Tím spíš by
mohli naši vodohospodáři a na vodu zaměření environmentalisté
s povděkem přijmout publikaci, která se v roce 2009 objevila v knihkupectvích a se svými 446 stranami a několika desítkami ilustračních
obrázků je nabízena za slušnou cenu 349 korun českých. Někteří by
se i mohli nechat inspirovat k tvořivým úvahám o tom, že v našem
prostoru dosud souhrnnější kritický dějepis vodohospodářství a jeho
vztahů ke krajině chybí.
Autor je profesorem dějin na Harvardově univerzitě v USA. Zabývá se sociálními, politickými, kulturními a environmentálními dějinami
Německa od 18. století. Vodohospodářskému
čtenáři mohou v knize chybět systematičtější
odborné popisy a naopak mu mohou trochu
přebývat rozbory kulturně–společenských souvislostí popisovaných jevů. Ovšem na takové
pojetí má humanitně zaměřený autor právo
a čtenář aspoň nezůstává izolován v technické
oblasti.
Knihu je nejlepší přiblížit po jednotlivých
kapitolách:
1. Vymaňování z barbarství
V německých zemích 18. a 19. století byla
důležitým tématem kultivace mokřadních
a zaplavovaných nivních krajin, které zaujímaly
podstatné části území hlavně na severu a na
východě. Významným příkladem byla vodohospodářská a následně zemědělská kolonizace
východních částí Pruska v době Fridricha II.
(vládl 1740 až 1786). Největší projekt tohoto
panovníka se odehrál na dolním toku Odry,
v ploché nivní krajině zvané Oderbruch, dnes
na pomezí Německa a Polska. Kanálovými
průkopy bylo radikálně zjednodušováno dosud
výrazně meandrující a větvící se řečiště, říční
pás byl zužován výstavbou protipovodňových
hrází, rozsáhlé plochy v nivě byly odvodňovány. Po těchto zásazích, které území otvíraly
intenzivnímu zemědělství, následovala státem
podporovaná kolonizace území. Pohyb osadníků do východních částí
Pruska byl významnou migrační událostí v dějinách Německa, jakkoliv velká část kolonistů z toho nevyšla hned nejlépe. („První generace
nachází smrt, druhá nedostatek, a teprve třetí blahobyt“.) Zásahy
z doby Fridricha II., jen dílčími způsoby doplňované pozdějšími vodohospodářskými opatřeními, zásadně změnily krajinu. Umožnily její
zemědělské využívání, ale současně, a to si začínají plně uvědomovat
až dnešní generace, setřely její přírodní charakter. Splnily svůj cíl
v tom, že méně často dochází k zaplavování zemědělské půdy. Jejich
nechtěným důsledkem však je zhoršení dopadů méně častých, katastrofálních povodní, což se na Odře naplno projevilo v roce 1997.
2. Muž, který zkrotil divoký Rýn
Plukovník inženýr Johann Gottfried Tulla (nar. 1770, zemř. 1828)
vytvořil a prosadil první etapu projektu technické úpravy Rýna. Působil hlavně na horním toku Rýna v Bádensku, úspěchu jeho snažení
napomohla napoleonská éra, která přinutila jednotlivé porýnské
státy více spolupracovat. Tullova metoda se podobala postupům
na Odře, cílem bylo také získání zemědělské půdy a omezení jejích
záplav. (Plavební úprava Rýna přišla později.) Systémem průkopů
bylo řece vnucováno jediné, poměrně hluboké řečiště s břehy opevňovanými dřevěnými hatěmi. Dno stabilizováno nebylo – řečiště se
záměrně nechávalo dál samovolně zahlubovat. Průměrně pak trvala
hloubková stabilizace koryta pět let, některé úseky však byly po Tullových zásazích morfologicky aktivní ještě dalších čtyřicet let. Mezi
Basilejí a Wormsem byl takto Rýn zkrácen ze 354 na 273 kilometrů,
zmizelo více než 2 200 říčních ostrovů, postranní říční ramena byla
odřezána nebo zcela zanikla. K tomu bylo postaveno 240 kilometrů
hlavních protipovodňových hrází, zatím se však nejednalo o komplexní soustavu hrází, jaká Rýn doprovází v dnešní době. Tullovu
metodu pokládali za mimořádně drastickou již četní jeho současníci.
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Na úkor někdejších nivních mokřin a postranních říčních ramen se
rozšířily louky a pole, řada lidí však přicházela o původní živnosti.
Ustoupilo zpracování rákosu a lov pernaté zvěře, první těžkou ránu
dostal rýnský rybolov. Na populacích ryb se projevovalo omezení
rozsahu a členitosti říčního prostředí, zejména ztráta rozmnožovacích stanovišť. Ústup lososů a jeseterů z vod Rýna byl i společensky
zřetelně vnímaným problémem. V letech 1840 až 1885 vyvolal i řadu
mezistátních ochranářských smluv mezi porýnskými státy. Ty však
nevedly k úspěchu a lososi a jeseteři se již v Rýně nedočkali doby,
kdy s tamním říčním rybolovem definitivně skoncovalo průmyslové
znečištění vody. Tullovy úpravy zužovaly říční pás na šířku obvykle
ne více než 150 metrů a způsobily, že horní Rýn ztratil 85 procent
záplavové nivy. Následkem toho hlavně níže položené části rýnského
údolí dodnes pociťují dědictví sebevědomého
plukovníka ve zhoršeném průběhu extrémních
povodní. Vliv podstatného zkrácení trasy řeky
a omezení její členitosti byl později, v dobách
silného znečištění vody, rozpoznán také ve
zhoršení podmínek pro samočištění. Nastartované zahlubování překročilo v řadě úseků řeky
meze únosnosti a projevilo se v nadměrném
vysušení rozsáhlých území. Tullovy radikální
řezy do říční krajiny vyvolaly dodnes nekončící
sled korekčních opatření.
3. Zlatý věk
V severozápadních částech Německa zaujímaly významné rozlohy mokřiny v rozmezí
souše a Severního moře a vnitrozemské mokřiny, z velké části rašelinné či slatinné. Lidé
odedávna kultivovali tato území, jako zásadní
krajinotvorný činitel se ovšem tyto snahy
projevily ve druhé polovině 19. století. Tehdy
v Německu pociťovaný nedostatek prostoru
vyvolával potřebu intenzivnější vnitřní kolonizace území a technické vymoženosti, zejména
využití páry k pohánění lodí i zemních strojů,
přinášely nové možnosti. Rozsáhlá území byla
hrázována a odvodňována. Průmyslového
rozsahu nabyla těžba rašeliny, která měla dva
důvody – získání paliva a obnažení úrodnějších
vrstev půd. V rámci velkých státních projektů
vznikaly celé nové „rašelinné“ či „slatinné“
vesnice. Součástí projektů odvodnění mokřin byla i výstavba plavebních kanálů, které
sloužily ponejprv odvozu vytěžené rašeliny.
V některých místech, kde nebylo efektivní rašelinu vyvážet, byla
záměrně vypalována. Výsledky těchto projektů se již současníkům
jevily jako nejednoznačné. Byla získávána nová zemědělská půda, ta
se však velmi rychle vyčerpávala a řada nově založených vesnic již po
několika letech upadala do bídného živoření. Přírodovědci a milovníci
přírody nemohli přehlédnout, že uplatňované kultivační postupy jsou
katastrofou z hlediska biodiverzity. Právě v reakcích na odvodňování
mokřin ve druhé polovině 19. století je jeden z významných kořenů
novodobého německého ekologismu. Někteří hydrologové začali v té
době pozorovat známky plošného vysoušení krajiny, v literatuře se
objevuje varovný pojem „Versteppung“ (proměna ve step).
V téže době nastal také velký rozvoj říční lodní dopravy, podporovaný obrovskými státními investicemi do technických úprav řek
a výstavby plavebních kanálů. Syrový Tullův projekt prokopávání
Rýna byl korigován výstavbou zdymadel, podobně byly upravovány
další německé řeky. Z ekologického hlediska takto zesílil problém
migračního zneprostupnění řek.
4. Stavba přehrad
Ke konci 19. století, s růstem měst a průmyslu, začal na některé
oblasti Německa doléhat vážný nedostatek vody. Například v kritické oblasti Porúří odebíraly velké komunální a průmyslové vodárny
z řek a niv taková množství vody, že četní drobní uživatelé byli
přímo existenčně ohroženi. Vodárenské odběry a převody do jiných
povodí zhoršovaly nedostatkem ředící vody katastrofální znečištění
vody v některých průmyslových recipientech. Zastavování říčních
niv a problematické úpravy řečišť zesílily riziko povodňových škod.
Řešení těchto problémů bylo hledáno ve výstavbě přehrad, jejímž
průkopníkem v Německu byl profesor Otto Intze (nar. 1843, zemř.
1904). Přehrady současně mohly sloužit využívání vodní energie.
Jejich výstavba souzněla se sílícím německým nacionalismem, který ji
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vítal a podporoval jako jeden z projevů národní velikosti. Ve výsledku
ovšem přehrady nenaplňovaly zcela všechny sliby, kterými na ně
byly získávány prostředky z veřejných či soukromých zdrojů. Často
přicházeli zkrátka majitelé malých mlýnů, pro něž nebylo uspokojivé
vyrovnání průtoků, spojené s vydatnými odběry, a zemědělci, kterým
se v řadě případů přístup k závlahové vodě ještě ztížil, ať už díky větším poplatkům za vodu nebo přímo zákazy odběrů z nádrží. Původní
sliby všeřešících univerzálních nádrží se ukazovaly jako příliš zjednodušující, čehož příkladem je střet mezi zájmy protipovodňové ochrany
a ostatními funkcemi nádrží, případně střety související s nastavením
protipovodňové ochrany buď na menší a častější povodně, nebo na
zřídka se vyskytující povodně extrémní. V dnešní době jsou citlivěji
než dříve vnímány rozmanité problémové vlivy nádrží na splaveninový režim, na ekologický a morfologický stav řek. Specifickým
příspěvkem k trvale aktuálnímu tématu bezpečnosti vodních děl
byly na německé půdě destrukce Möhneské a Ederské přehrady při
spojeneckém bombardování v roce 1943.
5. Rasa a kultivace půdy
Nacistická ideologie dost stavěla na schopnosti německého národa,
resp. lidí „vyšší rasy“ kultivovat, využívat a chránit krajinu, kteréžto
nazírání vedlo v praxi k rozpornému vývoji. V Německu pokračovaly
po roce 1933 velké projekty odvodňování mokřin, výstavby vodních
cest a regulace řek. Zároveň však nacismus ponechával jistý prostor
rozvoji ochrany přírody a krajiny. Říšský zákon o ochraně přírody
z roku 1935 byl na svoji dobu v celosvětovém měřítku velmi pokročilý
a jeho základy sloužily ještě dlouhá léta v obou poválečných německých státech. Nacisté ovšem předpokládali, že kolizi mezi ochranou
a exploatací domácí krajiny budou řešit expanzí na východ. Hovoří
se o imperialistickém modelu ochrany přírody – na území vlastního
Německa se mělo v budoucnu více dbát vzorů starogermánských
posvátných hájů, zatímco na východě se Němci chystali realizovat
svůj „zdravý instinkt pro osídlování“, kterým se měli lišit zejména
od slovanských národů, „neschopných opustit svět neodvodněných
bažin“. V počátcích válečného tažení na východ vznikaly grandiózní
projekty kultivace dobývaných území, které měly vytvořit krajinu
zcela nového typu, tvarově i funkčně podřízenou nejpřísnější centralizaci. Tyto projekty zahrnovaly silné vodohospodářské aspekty.
Z největších záměrů byl například projekt odvodnění Pripjaťských
bažin – v nichž mimo jiné někteří nacističtí teoretici tušili kolébku
méněcenného slovanského osídlení východní Evropy. Rozsáhlé vodohospodářské, meliorační a komunikační projekty také měly přispět
k řešení problému původního obyvatelstva dobytých území – měly
je „spotřebovat prací“. V důsledku válečného vývoje se nacistické
plány neuskutečnily, nicméně zahájené projekty odvodňování bažin

nebo výstavby silnic stály spousty lidských životů. Takto mohl jeden
z citovaných pamětníků hovořit – byť ne zcela geograficky přesně
– o Osvětimi jako o „nejzazším odvodňovacím místě německého
světa“. Osvětim nebyla jenom místem zprůmyslněného vyvražďování
lidí, ale také dějištěm rozsáhlého projektu odvodňování a zemědělské
kultivace mokřin.
6. Krajina a životní prostředí v poválečných německých státech
Zatím poslední dějství vnitřní kolonizace se odehrálo po válce
v západní části Německa, když bylo třeba umístit značná množství
lidí z východu. Například v Dolním Sasku kolem roku 1950 zakládání
imigrantských slatinných osad dokonalo rozpad někdejší mokřadní
krajiny, z níž pak zbylo jenom několik izolovaných ostrovů. V této
době pokračovala výstavba přehrad a vodních cest. S prudkým rozvojem průmyslu a chemizací zemědělství nastala na západě i na východě
kvalitativně nová, nepříznivá situace v oblasti kvality vody. Poněkud
literárně lze říci, že ekosystémy řady vodních toků se v důsledku
znečištění dostávaly do terminálního stádia. To dopadalo zpátky na
oblast zásobování vodou, do značné míry závislé na povrchových
zdrojích. Vodní hospodářství se primárně snažilo tyto problémy řešit,
v souladu se svými zažitými zvyklostmi, kvantitativně. V Západním
Německu však od 70. let 20. století muselo zejména při snahách
o výstavbu dalších nádrží čelit opozici tak silné, jako nikdy předtím.
Například protesty proti zesplavňování Mosely v letech 1956–1964
byly ještě slabé, nesoustředěné a do jisté míry podvázané dřívějšími
vazbami některých ochranářů na nacistický režim. Za dvacet let však
v západoněmecké společnosti proběhl podstatný vývoj a v interpretaci
Willyho Brandta jako spolkového kancléře a Hans-Dietricha Genschera
jako ministra vnitra se řešení ekologických problémů stalo jedním
z nosných bodů vládní politiky. V sedmdesátých letech leží i počátky
dnešních rekonstrukčních přístupů ve vodním hospodářství, tedy
revitalizací.
Přírodě bližší vodohospodářské přístupy se po roce 1989 začínají
více uplatňovat i ve východní části Německa. Příkladem může být
území, v němž líčení profesora Blackbourna začíná – v nivě Odry na
pomezí dnešního Německa a Polska. Po extrémní povodni roku 1997
se tam hledají moderní vodohospodářská řešení. Zájmy uživatelů
půdy a dosti konzervativní přístupy z polské strany (snahy o vyšší
přisazené hráze a radikální bagrování řečiště Odry) dávají výsledným
řešením kompromisní charakter. Nicméně pod tlakem evropských
peněz, které zajímají i Poláky, se zde objevují řešení, pro konzervativně založené vodohospodáře poněkud znepokojivá, jako odsazování
protipovodňových hrází dál od řečiště a zpřírodňování obnovovaných
záplavových území.
Tomáš Just

Tuto recenzi najdete i na www.vodnihospodarstvi.cz, kde rádi zveřejníme i další recenze na publikace z oboru,
třeba i typu disertačních prací apod. Máte-li zájem, kontaktujte redakci na stransky@vodnihospodarstvi.cz.
Diskuse k článku „Kombinovaný přístup“
od Ing. Veroniky Jáglové
S očekáváním jsme si přečetly článek Ing. Veroniky Jáglové
v časopise Vodní hospodářství 1/2010 o kombinovaném přístupu při
stanovování emisních limitů pro vypouštění
odpadních vod do vod povrchových (dále jen
„kombinovaný přístup“) stanoveném nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení
§ 6 odst. 11 už k 1. 3. 2003, s účinností po novele nařízením vlády č.
229/2007 Sb. k 1. 1. 2010. Je pochopitelné, že článek nevyřeší složitou problematiku kombinovaného přístupu, ale vzhledem k velké
obecnosti tohoto článku bychom chtěly pro rozvinutí diskuse položit
několik, z našeho pohledu zásadních, otázek.
Především otázkou je, zda lze reálně provést myšlenku uvedenou
v metodickém pokynu odboru ochrany vod MŽP č. 14 z října 2007
k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech. Tam je uveden postup pro případ, kdy nový (nebo co se
týče povolení aktualizovaný) bodový zdroj nezaručí ani při užití nej-
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lepší dostupné technologie (dále jen „BAT“) dosažení imisních limitů
znečištění v kontrolním profilu. Podle tohoto metodického pokynu
musí být snížen přísun znečištění ze zdrojů znečištění, bodových
(nevyužívají-li BAT) i plošných zdrojů ve vodních útvarech výše
položených, a to rovným dílem.
Vzhledem k tomu, že plošné zdroje znečištění jsou skutečnost, která nevzniká nakládáním
s vodami (vypouštěním odpadních vod do vod
povrchových), nepodléhá ani povolení příslušného vodoprávního úřadu podle § 8 odst.
1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tedy ani neexistuje konkrétní znečišťovatel, který by je působil,
je možnost jejich snížení administrativním postupem vodoprávního
úřadu prakticky vyloučena.
I přes možnost změnit nebo zrušit platné povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových i proti vůli oprávněného, bude
zajišťování snížení znečištění u výše položených bodových zdrojů
značně problematické, až nemožné. Zejména je třeba uvážit, že
takové řízení musí vodoprávní úřad nejprve zahájit z moci úřední
a řádně v něm pokračovat v zákonných lhůtách. K tomu je velmi
pravděpodobné, že postižený oprávněný se bude změně svého
povolení bránit řádnými, případně i mimořádnými opravnými
prostředky.
Je proto pravděpodobné, že takové řízení podle § 12 vodního zákona
by trvalo určitou dobu.
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Z uvedené metodiky není zřejmé, jak by postupoval vodoprávní
úřad v probíhajícím řízení o povolení vypouštění odpadních vod.
V každém případě však by musel dodržovat správní lhůty. Je zřejmé,
že toto řízení by nemohl přerušit podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad by tedy byl nucen v původním řízení o povolení
vypouštění odpadních vod, při dodržení správních lhůt, rozhodnout,
a tedy patrně nepovolit požadované vypouštění odpadních vod.
To by bylo jistě nepřijatelné a fakticky nemožné v případě, že půjde
například o povolení vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních
vod zneškodňující odpadní vody z obce.
Vodoprávní úřad bude, podle našeho názoru, postupovat v takovém případě podle ustanovení § 38 odst. 9 vodního zákona a povolí,
alespoň na přechodnou dobu, vypouštění odpadních vod do vod
povrchových s vyššími limity znečištění v příslušných ukazatelích
znečištění než připouští nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že příslušná kanalizace, respektive
kanalizace pro veřejnou potřebu neužívá nejlepší dostupné technologie čištění odpadních vod.
V takovém případě v předmětném rozhodnutí vodoprávní úřad
patrně uloží i povinnost provést taková opatření, aby byla ve stanovené lhůtě doplněna příslušná kanalizace o zařízení odpovídající
nejlepší dostupné technologii v čištění těchto odpadních vod před
jejich vypouštěním do vod povrchových.
Současně je nutné říct, že metodika ani nestanovuje jednotný
návod, jak při snižování postupovat. Ovšem i předpoklad rovnoměrného snížení vnosu znečištění není zrovna optimální přístup, vzhledem
k tomu, že se na znečištění vodního útvaru zcela jistě nepodílí bodové
a plošné zdroje rovným dílem.
Při stávajícím způsobu práce se softwarovou aplikací, kdy každý
uživatel používá aplikaci na svém lokálním počítači, vyvstává dále
otázka, jak bude zajištěna aktualizace vstupních dat. A to zejména
ve smyslu předávání informací mezi jednotlivými relevantními
subjekty o nových zdrojích znečištění nebo jejich změně v rámci
vodního útvaru nebo skupinami vodních útvarů. Bylo by potřebné
také jednotně stanovit, jak postupovat při interpretaci výsledků
výpočtu z aplikace.
Vytvoření aplikace pro výpočet emisních limitů kombinovaným
přístupem je jistě záslužný počin. Myslíme si však, že před zahájením
uplatňování tohoto způsobu stanovování emisních limitů nebyl dán
dostatečný prostor pro zkušební provoz aplikace. Zpožděná byla dle
našeho názoru i školení vodoprávních úřadů, která byla zahájena až
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2010, tj. až po nabytí účinnosti § 6
odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o kombinovaném přístupu. Nedostatkem se také jeví 60stránkový
manuál na používání aplikace, což není pro rutinní používání pracovníky vodoprávních úřadů, vzhledem k jejich vysoké zatíženosti,
příliš praktické.
Ing. Kateřina Soukupová
(soukupova@pvl.cz)
Ing. Bohumila Pětrošová
Ing. Magdalena Tlapáková
Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
útvar povrchových a podzemních vod
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5
Dovolte nám, abychom se vyjádřili k aplikovatelnosti kombinovaného přístupu určení emisních limitů v České republice. Tento přístup
je rozhodně dobrým nástrojem, který posune ochranu vodních toků
a jejich ekosystémů na kvalitativně vyšší úroveň. Přináší však též
zvýšení náročnosti posuzování jednotlivých zdrojů znečištění, a proto
se chceme v následujícím textu zaměřit na otázku, kdy lze přímo, bez
provedení kombinovaného posouzení, předepsat hodnoty nejlepších
dostupných technologií, a co z toho plyne pro plnění požadavků
směrnice o vodní politice Společenství 2000/60/ES.
V roce 2007 jsme na ČVUT zpracovávali projekt, který se zabýval
stanovením emisních limitů kombinovaným způsobem v případě ČOV
Čáslav a jejího recipientu Brslenky. V projektu jsme využili stochastického modelování, jehož vstupy (průtoky a koncentrace v toku a na
odtoku ČOV) byly stanoveny na základě monitoringu průtoků (roční
řada s krokem 3 min) i koncentrací znečištění (roční řada v několika
profilech toku a na odtoku ČOV s krokem 2 týdny). Takto extenzivní
monitoring není možný u všech vodních útvarů, nicméně na zákla-

vh 4/2010

dě získaných informací a jejich vyhodnocení lze dobře odhadnout
účinnost kombinovaného přístupu, resp. jeho současného nastavení.
Dokumentujeme to na příkladu celkového fosforu.
Ukázalo se, že vzhledem k vysokému překročení imisních standardů
Pcelk v celém podélném profilu Brslenky nad ČOV (C90 = 0,75 mg/l)
nemá individuální posouzení ČOV Čáslav kombinovaným způsobem
a dopočet emisních limitů při stávající kvalitě vody v Brslence význam.
Ani po zlepšení kvality vody v Brslence nad ČOV na úroveň imisních
standardů Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (C90 = 0,2 mg/l) není spočtená
účinnost odstraňování Pcelk, nutná pro dodržení imisních standardů
pod ČOV, reálná (tj. koncentrace na odtoku by musely být nižší než
hodnoty nejlepších dostupných technologií). Obdobná situace platí
i pro další kritické parametry. Jako emisní limity je tedy nutné předepsat
hodnoty nejlepších dostupných technologií. Významnou úlohu v tomto
konstatování hraje fakt, že poměr ředění odtoku z ČOV a vody v toku
je pro Brslenku nepříliš příznivý, cca 4 : 1 (tok : ČOV) při uvážení
mediánových hodnot.
Pokud myšlenku důležitosti poměru ředění rozvineme, dospějeme
k informaci, při jakém poměru ředění a kvalitě vody v toku má kombinovaný přístup smysl. V následující tabulce jsou uvedeny poměry
ředění včetně 90% intervalu spolehlivosti, při kterých je pro toky
s různou koncentrací Pcelk nad zaústěním ČOV dodržen imisní standard Pcelk (C90 = 0,2 mg/l) pod ČOV (z níž odtéká voda s koncentrací
Pcelk rovnou hodnotě nejlepší dostupné technologie, tj. průměr 2 mg/l).
Imisní standard Pcelk byl charakterizován koeficientem variace kv =
= 0,271 (odvozeno z databáze ISVS).
Minimální poměry ředění (mediány) pro použití kombinovaného
přístupu
Pcelk v toku nad ČOV
C90 [mg/l]             Poznámka
0,036
0,080
0,130
0,190

1 % toků v databázi
10 % toků v databázi
25 % toků v databázi
40 % toků v databázi

Poměr ředění x = Qtok_nad : QČOV
spodní
horní
hranice
hranice
průměr
90%
90%
spolehlivost spolehlivost
16 : 1
8:1
27 : 1
22 : 1
11 : 1
38 : 1
37 : 1
19 : 1
64 : 1
260 : 1
129 : 1
453 : 1

Za předpokladu koncentrace Pcelk ve vodním toku nad zdrojem
znečištění C90 = 0,036 mg/l, kterou dle databáze ISVS splňuje cca 1 %
z cca tisíce monitorovaných profilů českých řek, lze kombinovaný
způsob použít pouze tam, kde poměr ředění je větší než 27 : 1, a není
aplikovatelný při poměru ředění nižším než 8 : 1 (zde mohou být přímo použity hodnoty nejlepších dostupných technologií jako emisní
limity). V mezilehlých případech je nutné individuální posouzení.
Pro vodní toky s C90 = 0,19 mg/l (asi 40% toků v databázi) se spodní
hranice pro užití kombinovaného přístupu zvyšuje na 129 : 1 a horní
hranice na 453 : 1.
Při současném nastavení imisních standardů Pcelk a hodnot nejlepší
dostupné technologie čištění nemá tedy aplikace kombinovaného
přístupu smysl pro ČOV na malých vodních tocích. Tato kategorie
může být vymezena poměrem ředění a řešena předpisem emisních
limitů odpovídajících nejlepší dostupné technologii čištění. Zároveň
lze na základě uvedených faktů vyjádřit obavu, že splnění imisních
standardů k roku 2015 je možné očekávat pouze na minoritní části
vodních útvarů v České republice.
Pro bližší seznámení s metodikou výpočtu odkazujeme na článek
autorů Stránský, Kabelková, Bareš, Voda: Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů pro ČOV na málo vodných tocích: případová
studie ČOV Čáslav, který vyšel ve Vodním hospodářství roč. 57 (2007),
č. 5, s. 179–183.
Ing. David Stránský
(stransky@fsv.cvut.cz)
Ing. Ivana Kabelková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tyto příspěvky jsou otevřeny k další diskusi do 30. června 2010.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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WATENVI přinese ucelený přehled
o vodním hospodářství
Ucelený přehled o hospodaření s vodou získají návštěvníci na
Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI,
který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010.
Tvoří jej Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací
ČR (SOVAK ČR), a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu
životního prostředí ENVIBRNO. Letos poprvé se společně s veletrhem
WATENVI bude konat veletrh URBIS TECHNOLOGIE, který zahrnuje
obory jako jsou Nabídka služeb a technologií pro města a obce, Komunální technika, Nakládání s komunálními odpady, Zdroje energií,
Městský mobiliář a mechanizace k údržbě veřejných prostranství.
Cílem nového modelu je vytvořit vysoce odborný veletrh, který prezentuje vodohospodářské technologie, zabývá se odpadovým hospodářstvím a současně komplexně řeší potřeby komunální sféry.
Především pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké
a výzkumné sféry, studentům vysokých škol i širší odborné veřejnosti
bude určen seminář „Městské technologie“, který organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje
a Mezinárodní federací pro bydlení a plánování (IFHP). Vystoupí na
něm přední světoví odborníci z oblasti urbanismu a životního prostředí, kteří se zaměří například na témata Výroba a distribuce energií,
Energeticky úsporné stavby, Vodní hospodářství, Doprava a mobilita
nebo Odpadové hospodářství – management zdrojů.

Barák: Česká republika požadavky EU nesplní v oblasti
likvidace odpadních vod v požadovaném termínu
Důležitou součástí tohoto vysoce odborného veletrhu je tradičně
odborný doprovodný program, jenž se bude zabývat zejména legislativními procesy v oboru vodního hospodářství a financováním
rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací. Ke stěžejním tématům
WATENVI bude opět patřit řešení aktuálních otázek řádného čištění
a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel. V ČR
jde celkem o 635 aglomerací, které by měly mít čistírny podle standardů Evropské unie, tedy splňovat v tomto odvětví normy společenství
v termínu 31. 12. 2010.
Většina aglomerací se s tímto závazkem již vyrovnala, několik
desítek obcí však rekonstrukci a výstavbu nových čistíren nestihne. „Dnes už je zřejmé, že do konce letošního roku situaci nevyřeší
třináct aglomerací, dalších 14 aglomerací, které už podaly žádost
o dotaci nebo ji letos plánují podat, zahájí zřejmě stavbu do konce
roku. Předpokládám, že termín závazku ČR vůči EU nesplní několik
desítek aglomerací,“ řekl František Barák, předseda představenstva
SOVAK ČR, které je pořadatelem mezinárodní výstavy VODOVODY‑KANALIZACE.

Podoba novely vodního zákona není ještě konečná
Doprovodný program bude věnován novele Vodního zákona a informacím o první etapě procesu Plánování v oblasti vod. Zajímavé budou
informace o možnosti vypouštění odpadních vod do podzemních,
odborníci se dozvědí také o Zákonu o veřejných zakázkách i o Koncesním zákonu v tomto oboru. „Prozatím proběhlo projednání novely Vodního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a to ve výborech
pro životní prostředí, zemědělském a hospodářském. Z jejich jednání
vyplynula řada pozměňovacích návrhů, dosud však neproběhlo druhé
čtení a text novely může tedy doznat ještě velkých změn. Trochu jiná
je situace v oblasti poplatků za odběr podzemní vody a za vypouštění
odpadních vod. S ohledem na hospodářskou krizi bylo rozhodnuto
o odložení uvažovaného ekonomického posílení zdrojů vodního hospodářství. Proto původně navrhovaná úprava poplatků není v návrhu
novely Vodního zákona vůbec obsažena,“ konstatoval Barák.

Na veletrhu WATENVI mohou zástupci měst a obcí také získat
veškeré podrobnosti o možnostech jak získat dotace z oblasti podpory
1.3.1. OPŽP Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Své zkušenosti budou na veletrhu prezentovat
zástupci Ministerstva životního prostředí.

Úspěšných projektů přibývá
Podle pracovníků Ministerstva životního prostředí se zájemci na
veletrhu dozvědí, na jaké konkrétní záměry lze dotace z OPŽP získat,
za jakých podmínek a kde jim poskytnou bližší informace a konzultace. Budou prezentovány také úspěšné projekty z předchozích
výzev, jejichž žadatelé již peníze obdrželi nebo své projekty realizují.
Nebude chybět diskuse na téma, jak usnadnit zástupcům měst a obcí
přístup k dotacím.
Na povodňovou ochranu může ČR v období 2007–2013 vyčerpat
z OPŽP 6,6 miliard korun.
Do letošního ledna bylo schváleno pro oblast omezování rizika
povodní 25 projektů v celkové hodnotě více než 300 milionů korun, na
něž budou poskytnuty dotace ve výši kolem 257 milionů korun. V roce
2008 bylo schváleno pro tuto oblast 17 projektů, loni osm a dalších 70
projektů se přihlásilo do poslední 14. výzvy (2009–2010), které nyní
Státní fond životního prostředí vyhodnocuje a připravuje ke schválení.
Jak vyplývá z informací MŽP, většina z nich byla při posouzení projektového záměru a kvality zpracování doporučena ke schválení. Projekty
se zaměřily na přírodě blízká protipovodňová opatření, zpracování
digitálních povodňových plánů, budování výstražných a varovných
systémů, zlepšení předpovědní služby a mapování povodňových rizik.
Letos MŽP počítá opět s vyhlášením jarní a podzimní výzvy.
Z prostředků OPŽP bude na vodohospodářskou infrastrukturu
(osa 1) v období 2007 až 2013 věnováno zhruba 50 miliard korun.
Z této částky už bylo k 31. lednu 2010 vydáno na realizované projekty
téměř 919 milionů korun. O poskytnutí dotací na projekty za více než
dvě miliardy korun bylo již rozhodnuto a další, v celkové výši za téměř
22 miliard korun, jsou již schváleny řídicím výborem OPŽP.

Nový proces plánování
Nejpodstatnější změny ve Vodním zákoně se budou týkat nového
procesu plánování v oblasti vod i jeho hodnocení, zjednodušení
některých správních řízení a odstranění problémů při aplikaci ně
kterých jeho ustanovení v praxi. V této novele se odrazí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Současně se připravuje i změna celé řady
souvisejících vyhlášek, včetně vyhlášky o stanovování záplavových
území a vyhlášky o plánování. Po zkušenostech z povodní v roce
2009 bude také upraven metodický pokyn pro hlásnou a předpovědní
povodňovou službu.
Zavedení povodňové směrnice bude mít pro ČR kromě rozšíření
povinností vůči Evropské komisi přínosy v oblastech, kterými se
u nás povodňová ochrana příliš nezabývala. Bude vyžadován větší
důraz na spolupráci a sjednocení přístupů v mezinárodních povodích. Také se počítá se zapojením širší odborné veřejnosti do procesu
plánování a se zohledněním ochrany kulturního dědictví a ochrany
před průmyslovým znečištěním. V neposlední řadě bude potřebné
větší propojení s územním plánováním a systematické a efektivní
navrhování protipovodňových opatření v rámci ucelených povodí.
Právě implementace „povodňové“ směrnice je nyní důležitým úkolem
MŽP jako ústředního povodňového orgánu.
Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI
tel. +420 541 152 890, fax: +420 541 152 889
e-mail: jtyrichova@bvv.cz

Financování opatření proti velké vodě nabírá nový směr
Novela Vodního zákona počítá mimo jiné se zavedením povodňové
směrnice. Informace, které získají návštěvníci na veletrhu WATENVI,
budou zajímavé především pro samosprávy. Ty budou zapojeny do
procesu mapování povodňových rizik a tvorby Plánů pro zvládání
povodňových rizik. Na seminářích se bude hovořit také o využívání
dotací z OPŽP na tvorbu digitálních povodňových plánů (dPP). V současnosti se již ve většině krajů ČR, v některých městech a obcích s rozšířenou působností (ORP) digitální povodňové plány používají, a to
nejen při povodňových situacích. Pro pracovníky vodoprávních úřadů
dPP současně slouží i jako přehledný zdroj aktuálních informací.
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ve kterých není k dispozici elektrická síť.
Měření průtoku pitné vody ve vodárenFirma KROHNE vyřešila tento problém
ských sítích se vyznačuje některými specivývojem snímače a vyhodnocovací elekfiky, která tyto aplikace výrazně odlišují od
troniky IFC 070, které postačí napájení
běžných aplikací magneticko-indukčních
z baterie, přičemž její životnost je až 15
průtokoměrů ve vodním hospodářství.
let. Díky využití nejmodernějších součásJedná se zejména o tyto zvláštní případy:
tek s nízkým příkonem a moderních technologií se podařilo vyvinout
• obousměrné měření průtoku pitné vody (propojky páteřních vodápřístroj se spotřebou 5000krát nižší než má běžný magneticko-indukčrenských řadů),
ní průtokoměr.
• snímače indukčních průtokoměrů s krytím IP 68 uložené přímo ve
Ve srovnání s mechanickými vodoměry vidí uživatel na přehledném
výkopu bez šachtice,
displeji okamžitý průtok i součtové množství „vpřed“ a „vzad“ a je
• měření průtoku pitné vody v místech bez elektrické sítě,
rovněž informován o stavu baterie (viz obrázek č. 3). Ve standardní
• požadované krátké přímé úseky před a za průtokoměrem vzhledem
verzi měří obousměrně a prostřednictvím dvou bezpotenciálových
k omezenému prostoru v armaturních komorách,
pulzních výstupů je možno údaje o protečeném množství přenášet
• potrubí s vnitřní nevodivou výstelkou (tvarovky se silnou vrstvou
do nadřazeného systému. K dispozici jsou rovněž stavové výstupy
nátěru nebo smaltu uvnitř),
(například pro indikaci prázdného potrubí, poruchy nebo upozornění
• požadavek na velké měřicí rozpětí (vysoké hodnoty průtoku ve
na vyčerpání kapacity baterie). Průtokoměr se programuje optotlašpičkách, velmi nízké hodnoty průtoku v nočních hodinách).
čítky, při použití jako pracovní měřidlo stanovené jsou metrologicky
Magneticko-indukční průtokoměry poskytují již po řadu let vodávýznamné funkce blokovány.
renským společnostem v těchto aplikacích neocenitelné služby,
Magneticko-indukční vodoměr nevyžaduje údržbu a vyznačuje se
přesto doposud někteří zákazníci preferovali i pro měření průtoku
tedy nulovými provozními náklady. Výměna baterií se provádí při
ve vodárenských sítích mechanické vodoměry. Předností magneticnásledném ověření, například jedenkrát za 6
ko-indukčních průtokoměrů byly a zůstávají
let nebo při pravidelné verifikaci.
zejména nízké provozní náklady, protože díky
V případě, že není k dispozici rozvodná
absenci pohybujících se mechanických částí
síť, není obvykle možné ani přímé připojení
nevyžadují údržbu. Měří obousměrně a není
k systému pro sběr dat. Uživatel je proto odkázapotřebí instalovat do potrubí nákladné filtry
zán na bezdrátový přenos dat do nadřazeného
mechanických nečistot.
systému. WATERFLUX 3070 může být vybaven
Mechanické vodoměry se doposud vyznačovadataloggerem pro sběr dat a GSM modulem pro
ly oproti magneticko-indukčním průtokoměrům
přenos těchto dat. Datalogger ukládá hodnoty
zejména nižšími požadavky na přímé úseky před
průtoku a součtového množství včetně špiča za průtokoměrem, vyšším měřicím rozpětím
kových hodnot a nízkých průtoků v nočních
(poměr maximální a minimální měřené hodnohodinách. Tato data jsou pak přenášena GSM
ty) a také tím, že ke svému provozu nevyžadují
sítí uživateli. Kromě hodnot průtoku může
napájení.
uživatel sledovat i provozní stavy, kdy je
Na základě spolupráce se zákazníky z předprázdná měřicí trubice, a rovněž stav napájecí
ních vodárenských společností vyvinula firma
baterie. WATERFLUX 3070 splňuje podmínky
KROHNE unikátní magneticko-indukční vodopro pracovní měřidla stanovená v souladu se
měr určený zejména pro měření průtoku ve
směrnicemi OIML R-49 a MI-001 a je ho možno
vodárenských sítích.
použít pro obchodní měření odběru pitné vody.
WATERFLUX 3070 je elektromagnetický
Snímač WATERFLUX je rovněž možno použít
vodoměr určený pro standardní aplikace ve
Obr. 1. Magneticko indukční
v kombinaci s vyhodnocovacími elektronikami
vodním hospodářství (viz obrázek č. 1). Srdcem
vodoměr Waterflux
IFC 100 a IFC 300. Vznikne tak magneticvodoměru WATERFLUX je měřicí trubice obdélko‑indukční průtokoměr využívající vynikajíníkového průřezu, která zajišťuje homogenní
cích vlastností snímače WATERFLUX.
magnetické pole s vysokou intenzitou (viz obráPokud se vodoměr WATERFLUX 3070 použízek č. 2). Měření průtoku pak není ovlivňováno
vá pro provozní měření ve vodárenských sítích,
narušeným tvarem rychlostního profilu. Toto
dodává firma KROHNE zákazníkům jednoduuspořádání rovněž dovoluje minimalizaci délek
chý komunikátor, který během několika minut
požadovaných přímých úseků před a za průtoprověří všechny funkce snímače a převodníku
koměrem (3*DN před a 1*DN za průtokoměrem,
a ve spolupráci s běžným notebookem umožvztaženo ke středu snímače) při dosažení vysoké
ní vytvořit podrobný záznam o provedené
přesnosti měření (± 0,2 % ± 1,5 mm/s). Vlastní
kontrole.
měřicí trubice je kovová, povlakovaná RilsaObr. 2. Měřicí trubice vodoměru
N o v ý e l e k t r o m a g n e t i c ký v o d o m ě r
nem®, který je schválen pro styk s pitnou vodou.
Waterflux
WATERFLUX 3070 poskytuje uživateli ně
Díky zúžení se zvýší rychlost v oblasti snímacích
které výjimečné výhody, které konkurenční
elektrod, a proto se magneticko-indukční vodovodoměry obdobného určení nemají: Díky
měr WATERFLUX 3000 vyznačuje extrémně
krátkým požadovaným rovným úsekům před
vysokým měřicím rozpětím (1 : 400), čímž předčí
a za průtokoměrem může být WATERFLUX
všechny doposud používané systémy.
snadno instalován do stávajících rozvodných
Těleso vodoměru je přírubové a vyrábí se
šachet a komor. Přístroj se vyznačuje vysokou
v rozsahu DN 25 až DN 300. Tvar měřicí trubice
přesností a díky tomu, že se jedná o magneticje optimalizován s využitím nejnovějších poznatko-indukční vodoměr, vyniká nízkou tlakovou
ků proudění kapalin tak, aby tlaková ztráta byla
ztrátou a dlouhodobou stabilitou ve srovnání
minimální a i přes zúžení měřicí trubice zůstala
s mechanickými vodoměry.
menší než u mechanických vodoměrů o stejné
Pro větší jmenovité světlosti je cena vodoměru
jmenovité světlosti. Součástí snímače je speciální
WATERFLUX výrazně nižší než cena mechanicreferenční elektroda, která zajišťuje správnou
kých vodoměrů, u kterých je navíc nutno počítat
funkci i při instalaci do plastových potrubí nebo
s potřebou instalace filtrů a s požadavky na prado potrubí s nevodivou vnitřní výstelkou.
Obr. 3. Ukazatel magneticko
videlnou kontrolu a údržbu. Nulové provozní
S minimálními dodatečnými náklady je možindukčního vodoměru Waterflux
náklady také významně přispívají ke snižování
no snímač vodoměru Waterflux dodat s krytím
nákladů na distribuci pitné vody.
IP68, což umožňuje montáž přímo do výkopu
Petr Komp
bez šachtice.
KROHNE CZ, spol. s r.o.
Magneticko-indukční průtokoměr vyžaduje ke
pkomp@krohne.cz
svému provozu elektrickou energii. V mnoha příwww.krohne.cz
padech jsou průtokoměry instalovány v místech,

Měření průtoku pitné vody
ve vodárenských sítích
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Eurokód 7 – navrhování
geotechnických konstrukcí
a vodní stavby
Ivan Vaníček
Klíčová slova
Eurokód 7 – vodní stavby – mezní stavy – zemní konstrukce – vztlak
– hydraulické porušení

Souhrn

Příspěvek nejdříve specifikuje postavení Eurokódu EC 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí v celé struktuře Eurokódů pro
navrhovaní stavebních konstrukcí. Od roku 2010 to bude i pro
Českou republiku základní norma s ohledem na návrh zemních
konstrukcí vodních staveb, resp. na interakci každé vodní stavby
se svým podložím. Proto jsou blíže specifikovány jednotlivé mezní
stavy, členění návrhu dle rizika do 3 základních geotechnických
kategorií, požadavky na splnění mezních stavů. Největší pozornost je
věnována mezním stavům typu UPL a HYD, které popisují poruchy
vyvolané vztlakem a hydraulickým gradientem proudící vody. Jsou
uvedeny základní případy a naznačeny cesty jejich řešení. Příspěvek
by měl napomoci diskusi tak, aby Národní příloha mohla zahrnout
všechny dosavadní zkušenosti především v oblasti sypaných přehrad, nízkých hrází a protipovodňových hrází.
u

Úvod
Systém Eurokódů, společných Evropských norem pro navrhování
stavebních konstrukcí, je již naší odborné veřejnosti poměrně znám.
V základě obsahuje 10 norem, z nichž 3 normy jsou určeny pro všechny typy konstrukcí (schéma 1):
• EN 1990 Základy navrhování konstrukcí,
• EN 1991 Zatížení konstrukcí a
• EN 1998 Navrhování konstrukcí odolných na účinky zemětřesení.

Schéma 1. Eurokódy pro navrhování stavebních konstrukcí

Šest norem je čistě tzv. materiálových:
• EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí,
• EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí,
• EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových
konstrukcí,
• EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí,
• EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, resp.
• EN 1999 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí.
Specifické postavení má EN 1997 Eurocode 7: Navrhování geotechnických konstrukcí. Slouží jak pro všechny typy konstrukcí, neboť
většina z nich je v interakci se zeminovým a horninovým prostředím,
tak jde i o materiálovou normu, neboť zemina či kamenivo jsou nejčastějším stavebním materiálem, především v zemních konstrukcích,
přičemž zemní konstrukce vodních staveb v tomto případě tvoří velmi
významnou část. V principu je EC 7 rozdělena na dvě části: část 1.:
Obecná pravidla a část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
Vztah mezi jednotlivými částmi uvádí schéma 2.
Česká verze Eurokódu 7-1 vyšla v roce 2006 spolu s Národní přílohou
a do března 2010 platí období souběžnosti našich stávajících norem
a norem evropských. Po tomto datu budou všechny naše dosavadní
normy, které jsou v nesouladu s Eurokódy, zrušeny. Proto se velká
pozornost nyní zaměřuje na Národní přílohy. Pro EC 7 Navrhování
geotechnických konstrukcí má Národní příloha větší význam než
pro ostatní Eurokódy, neboť speciální rezoluce CEN/TC250 potvrdila
a akceptovala, že s ohledem na různé geologické poměry v jednotlivých
zemích by EN 1997-1 měla především definovat základní pravidla
geotechnického návrhu a tato základní pravidla by měla být následně
v Národní příloze blíže specifikována. Bohužel česká Národní příloha
z roku 2006 tuto bližší specifikaci neprovedla, neboť dle požadavku ČNI
bylo nutno vydat Národní přílohu urychleně, současně s překladem
anglické verze. Byla však dána možnost využít přechodové období do
března 2010 k upřesnění této přílohy a v současné době se na tomto
problému pracuje. Proto i tento příspěvek by měl podpořit širší diskusi,
aby následná finální verze byla pro většinu specialistů akceptovatelná.
Sumárně Národní příloha může obsahovat informace pouze o těch
parametrech, které jsou v Eurokódu ponechány otevřené pro národní
volbu jako národně stanovené parametry. Nejde jen o dílčí součinitele
parametrů zeminy, zatížení, účinku zatížení, únosnosti, resp. o zvolený návrhový přístup dle mezních stavů, ale především o definování
minimálních požadavků na komplexnost každého geotechnického
návrhu, na rozsah a obsah geotechnického
průzkumu, výpočtů a konstrukčních kontrolních zkoušek.
Současně může Národní příloha dále obsahovat rozhodnutí o používání informativních
příloh a odkazy na doplňující informace, které
uživateli usnadní používání Eurokódu, a dále
nároky na komplexnost každého geotechnického návrhu.
Obecný princip vychází z návrhu v souladu
s potenciálním rizikem. Konkrétně: komplexnost každého geotechnického návrhu se musí
určit spolu se spojeným rizikem, aby se tak
stanovily minimální požadavky na rozsah
a obsah geotechnického průzkumu, výpočtu
a konstrukčních kontrolních zkoušek. Zvláště
se musí rozlišovat:
• lehké a jednoduché konstrukce a malé
zemní práce, pro které je možné se zanedbatelným rizikem zajistit, že minimální
požadavky budou splněny zkušeností a kvalitativním geotechnickým průzkumem,
• ostatní geotechnické konstrukce.

Geotechnické kategorie (GK)

Schéma 2. Přehledné členění EC 7 Navrhování geotechnických konstrukcí
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EC 7 specifikuje, že způsob, kterým budou
tyto minimální požadavky splněny, může být
uveden v Národní příloze. Pro snazší specifikaci požadavků na geotechnický návrh jsou
zavedeny 3 GK, tedy princip, který byl již
dříve uveden v naší ČSN 731001 Základová
půda pod plošnými základy.
První GK má zahrnovat pouze malé a relativně jednoduché konstrukce:
• pro které je možné zajistit, že základní
požadavky budou splněny na základě zku-
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šeností a kvalitativního geotechnického průzkumu,
• se zanedbatelným rizikem.
EC 7 blíže tuto GK nespecifikuje a též neuvádí dosavadní zkušenosti, které by se v případě těchto konstrukcí měly použít. To ponechává
na Národní příloze. Pro zemní konstrukce vodních staveb, resp. obecně pro geotechnické problémy vyskytující se při vodních stavbách je
tak možno využít všech dosavadních zkušeností, někdy i zahrnutých
do starých ČSN, a ty blíže specifikovat. Především jde o starší normy
Malé vodní nádrže a Sypané přehrady. Poslední verze normy Sypané
přehrady již do určité míry zohledňovala EC 7, ale ještě nebyla známa
poslední verze.
Obecně se tak dá říci, že EC 7 je zaměřen na 2. GK, která má zahrnovat obvyklé typy konstrukcí a základů s běžným rizikem nebo
jednoduchými základovými poměry či zatěžovacími podmínkami.
Pro návrhy podle 2. GK se mají použít standardní postupy pro terénní
a laboratorní zkoušky a mají zahrnovat kvantitativní geotechnické
údaje a rozbory k ujištění, že jsou splněny základní požadavky.
3. GK má zahrnovat konstrukce nebo části konstrukcí, které nespadají do 1. a 2. GK, a současně 3. GK má obvykle zahrnovat alternativní
ustanovení a pravidla k těm, jež jsou v této normě. V principu tak
řešení případů 3. GK není pokryto EC 7 (kromě hlavních zásad a pravidel, která se musí respektovat) a většinou je nutno volit alternativní
postup se zřetelem k náročnosti daného problému.
Tyto základní principy návrhu (kromě již výše uvedeného) lze
definovat následovně:
• Pro každou geotechnickou návrhovou situaci se musí ověřit, že není
překročen žádný příslušný mezní stav definovaný v EN 1990:2002.
• Mezní stavy se mohou vyskytovat buď v základové půdě nebo
v konstrukci nebo k nim může dojít kombinovaným porušením
konstrukce základové půdy.
• Mezní stavy se mají ověřit jedním nebo kombinací následujících
způsobů:
- použitím výpočtů,
- přijetím normativních opatření,
- experimentálními modely a zatěžovacími zkouškami,
- observační metodou.

Mezní stavy
EC 7-1 rozlišuje v souladu s našimi dosavadními zvyklostmi mezní
stav porušení (únosnosti) – 1. mezní stav a mezní stav použitelnosti
– 2. mezní stav.
Mezní stav použitelnosti je většinou vázán na deformace, ať již celkové tak nerovnoměrné, kdy se spočtená hodnota porovnává s hodnotou
přípustnou, obecně s mezní návrhovou hodnotou účinku zatížení.
Větší pozornost EC 7-1 věnuje meznímu stavu porušení a zde rozlišuje 5 základních případů označených symboly: EQU, STR, GEO,
UPL a HYD, z nichž v geotechnických aplikacích hraje významnou
roli především typ GEO pro většinu úloh jako stabilita svahu, únosnost
plošných základů, navrhování opěrných zdí, zatímco zbývající dva UPL
a HYD jsou spojené s účinky vody. V případě typu GEO jde o porušení
nebo nadměrné deformace základové půdy, ve které smyková pevnost
zeminy nebo horniny je rozhodující z pohledu odporu. Obecně plocha
porušení prochází zeminou, horninou a porušení brání smyková pevnost na této smykové ploše. V případě typu porušení UPL jde o ztrátu
rovnováhy konstrukce anebo zeminového prostředí v důsledku vztlaku
vodním tlakem, resp. v případu typu HYD jde o případy nadzdvihování
dna, vnitřní erozi a sufozi v základové půdě způsobené hydraulickým
gradientem. Schéma členění návrhu geotechnických konstrukcí uvádí schéma 3.

c) Popis navrhované konstrukce včetně zatížení.
d) Návrhové hodnoty vlastností zeminy a horniny včetně zdůvodnění.
e) Přehled použitých norem a standardů.
f) Sdělení o vhodnosti staveniště s ohledem na navrhovanou konstrukci včetně rizika s tím spojeného.
g) Výpočty a výkresy návrhu geotechnických konstrukcí.
h) Doporučení pro realizaci geotechnického návrhu (zakládání,
výstavby zemní konstrukce, doporučenou technologii pro podzemní
stavby apod.).
i) Výkaz položek (detailů), které se mají kontrolovat během výstavby
nebo vyžadují následnou údržbu a nebo monitoring.
Body ad a), b), d) vycházejí především ze Zprávy o geotechnickém
průzkumu (kap. 3 a EC 7-2).
Body ad c), g), h) vycházejí především ze Zásad pro navrhování
geotechnických konstrukcí – kap. 2
Bod ad i) vychází z Plánu supervize a monitoringu – kap. 4.

Zpráva o geotechnickém průzkumu
Informace o základových poměrech či vlastnostech zeminy a horniny obecně označované jako „Geotechnické údaje“ vycházejí ze „Zprávy
o geotechnickém průzkumu“. Rozsah a náležitosti Geotechnického
průzkumu specifikuje jak kap. 3 v EC 7-1, tak je mu věnována i druhá
část Eurokódu EC 7-2 (ČSN EN 1997-2) Průzkum a zkoušení základové půdy. Nicméně EC 7 dává určitou možnost definovat minimální
požadavky na rozsah a obsah geotechnického průzkumu v Národní
příloze – k tomu se vede současná diskuse.
Je třeba zdůraznit, že cílem Zprávy o geotechnickém průzkumu
je souhrn výsledků zkoušek a odvozených hodnot – což je hodnota
geotechnického parametru získaná z výsledků zkoušek pomocí teorie,
korelace nebo zkušeností. Teprve následně geotechnik zodpovědný za
návrh geotechnické konstrukce provede obezřetný výběr z výsledků
zkoušek a odvozených hodnot a definuje tzv. charakteristické hodnoty geotechnických vlastností a též definuje geotechnický model.
Teprve následně na charakteristické hodnoty aplikuje dílčí součinitele
γ, dílčího součinitele materiálu γm (dílčího součinitele zeminy) či γM
(dílčího součinitele zeminy, který bere v úvahu též modelové nejistoty), a získává tak návrhové hodnoty geotechnických vlastností. Současná diskuse vede k postupu, jakým budou charakteristické hodnoty
vybrány, zda především jako obezřetný odhad hodnoty ovlivňující
výskyt mezního stavu či zda více využít možnosti v EC 7 a použít
statistických metod (pokud je možno vůbec statistické vyhodnocení
provést, resp. jak) či zda použít standardní tabulky charakteristických
hodnot vztažené k indexovým vlastnostem z geotechnického průzkumu. Národní příloha má také možnost doporučit své hodnoty dílčích
součinitelů, pokud by byly odlišné od těch doporučených v EC 7-1.

Podmínky požadované pro jednotlivé mezní stavy porušení
Při uvažování mezního stavu statické rovnováhy nebo celkového
přemístění konstrukce nebo základové půdy – typ porušení EQU – se
musí ověřit, že:
E dst;d £ E stb;d + Td
kde

E dst;d
E stb;d
Td

je návrhová hodnota vlivu destabilizujícího zatížení,
je návrhová hodnota vlivu stabilizujícího zatížení,
je návrhová hodnota celkového smykového odporu, který
se vyvine například podél bloku zeminy, ve kterém je
zabudována skupina tahových pilot, nebo na části konstrukce na kontaktu se zeminou.

Zpráva o geotechnickém návrhu
Základním společným výstupem pro všechny typy geotechnických konstrukcí, kategorií,
je „Zpráva o geotechnickém návrhu“. Nejenže
se zde musí zaznamenat předpoklady, získané
údaje, ale i metody výpočtu a výsledky ověřování bezpečnosti a použitelnosti. Přitom
úroveň podrobnosti Zprávy o geotechnickém
návrhu se přirozeně liší podle typu návrhu, tj.
podle GK a předpokládaného rizika.
Doporučená struktura Zprávy o geotechnickém návrhu by měla obsahovat následující
informace:
a) Popis staveniště a okolí.
b) Popis zeminového, horninového prostředí,
základových poměrů.
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Schéma 3. Členění návrhu geotechnických konstrukcí
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Při posuzování mezního stavu porušení nebo nadměrné deformace
konstrukčního prvku nebo části základové půdy – typ porušení STR
a GEO – se musí ověřit, že
Ed £ Rd
Ed
je návrhová hodnota vlivu zatížení,
Rd
je návrhová hodnota odporu k zatížení.
Pozn.: Pro geotechnické konstrukce se typ porušení GEO uvažuje
jako základní, aplikovatelný na návrh základů, stabilitu svahu, opěrné
konstrukce... a EC 7 uvádí, že levou stranu nerovnosti lze vyjádřit
dvojím způsobem, neboť i návrhový účinek zatížení lze vyjádřit dvojím způsobem, kdy dílčí součinitele na zatížení lze aplikovat přímo
na zatížení (γ F ) nebo na jeho účinek (γ E ,) zatímco pravou stranu
nerovnosti lze vyjádřit třemi způsoby, které v podstatě ukazují, že dílčí
součinitel je aplikován buď na vlastnosti zemního prostředí (γM), nebo
na odpory (γ R ), či na oba současně. Jejich vzájemnou kombinací se liší
Návrhové přístupy a EC 7-1 zde uvádí 3 základní – NP 1: komb. 1 resp.
komb. 2; NP 2 a NP 3. Současná diskuse směřuje na určitou preferenci
jednotlivých NP, zda budou povoleny všechny tyto 3 NP a nebo bude
některému dána přednost.
Při posuzování mezního stavu vztlaku – UPL – se musí ověřit, že
kde

V dst;d £ G stb;d + Rd
kde

V dst;d

je návrhová hodnota kombinace destabilizujícího stálého
a dočasného svislého zatížení,
G stb;d je návrhová hodnota stabilizujícího stálého svislého
zatížení,
je návrhová hodnota jakéhokoliv doplňkového odporu
Rd
ku vztlaku.
Při posuzování mezního stavu HYD je v EC 7 specifikován pouze
případ porušení nadzdvižením dna vlivem proudění vody v základové spáře.
Podmínku pro základní případ ztekucení dna(porušení nadzdviže
ním dna) lze zapsat dvojím způsobem
u dst;d £ σstb;d
nebo
S dst;d £ G´stb;d
kde

u dst;d je návrhová hodnota destabilizujícího pórového tlaku na
spodku sloupce zeminy (například vybraném elementu
– křivočarém čtverci z proudové sítě),
σstb;d je stabilizující celkové totální svislé napětí na spodku
zvoleného sloupce zeminy,
S dst;d je návrhová hodnota průsakové síly v elementu působící
vzhůru ve svislém směru,
G´stb;d je efektivní tíha elementu (nadlehčeného vodou).

Hydraulické porušení
Jak již řečeno, v zemních konstrukcích vodních staveb se nejčastěji
setkáme s porušením vyvolaným hydraulickým gradientem. Na jedné
straně významným krokem EC 7-1 je, že tento typ porušení specifikuje, na straně druhé určitým nedostatkem je, že tato specifikace je
v obecné poloze. Proto hlavní zaměření v další části bude speciálně
na tuto problematiku a na objasnění některých základních principů.
Hydraulickému porušení se věnuje kap. 10 EC 7-1, která hned
v úvodu uvádí, že ustanovení této kapitoly se musí použít pro čtyři
způsoby porušení základové půdy vyvolané tlakem pórové vody
(pórovým tlakem) nebo prouděním pórové vody (proudovým, průsakovým tlakem), které v sobě zahrnují typy porušení označované jako
UPL (první) a HYD (zbývající 3):
• porušení vztlakem,
• porušení zdvihem dna,
• porušení vnitřní erozí,
• porušení sufozí.
Pozn.: V anglické verzi se pro čtvrtý případ používá termín piping,
čímž je myšlen zvláštní případ porušení vnitřní erozí, kdy porušení
začíná na vzdušním líci zemní konstrukce a progresivně pokračuje
proti vodě a vytváří průsakový kanál, jehož tvar je podobný fajfce
– proto piping. V češtině bývá termín sufoze častěji přiřazen typu
porušení spadajícímu do skupiny vnitřní eroze, kdy jemnější částice
procházejí póry kostry z hrubších částic.
EC 7 bohužel nedefinuje další významný mezní stav porušení,
a to mezní stav povrchové eroze, která má velký význam při přelití
koruny hrází, u nás především nízkých historických hrází či hrází
protipovodňových [6]. Při posuzování zemních konstrukcí vodních
staveb je k tomuto faktu třeba přihlédnout, [7].
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Specifikace jednotlivých případů dle EC 7-1 je následující:
• Porušení vztlakem nastává, pokud pórový tlak vody pod konstrukcí
nebo pod vrstvou základové půdy s nízkou propustností je větší
než průměrný tlak nadloží (vyvolaný konstrukcí a/nebo nadložní
vrstvou základové půdy, obr. 1.
• Porušení zdvihem dna nastává, pokud průsakové síly působí vzhůru
proti tíze zeminy a snižují svislé efektivní napětí až na nulu. Zemní
částice jsou tudíž nadzdvihovány svislým prouděním vody a nastává porušení (vaření). Dříve jsme tento typ porušení též označovali
jako ztekucení dna, obr. 2. Případ ad a) uvádí klasický případ, kdy
voda obtéká svislou nepropustnou stěnu (např. štětovnici) zajišťující
založení konstrukce ve stavební jámě, kde základová spára je pod
hladinou vody. Případ ad b) uvádí případ potenciálního porušení
zdvihu dna pro protipovodňovou ochrannou hráz. V době extrémní
hladiny v řece voda prosakuje skrz propustnou vodorovnou vrstvu
a vytéká na povrch v místě, kde překryvná nepropustná vrstva
vykliňuje nebo je porušena a nebo dostatečně nevzdoruje vztlaku
a nebrání v ztekucení jemných zrn písku.
• Porušení vnitřní erozí je vyvoláno transportem zemních částic
uvnitř zemního tělesa, na styku zemních vrstev nebo na styku
mezi zeminou a konstrukcí. Toto může ve svém důsledku vyvolat
regresivní erozi vedoucí ke kolapsu zemní konstrukce.
• Porušení sufozí je zvláštní forma porušení, například u nádrže,
vnitřní erozí, kdy eroze vzniká u vzdušného líce a pokračuje, až
se vytvoří tunel v masivu zeminy nebo mezi zeminou a základem
nebo na styku jemnozrnných a hrubozrnných zemních vrstev.
Porušení nastává, jakmile návodní strana erozního tunelu dosáhne
dna nádrže.
Obecná poznámka: Podmínky hydraulického porušení základové
půdy se mohou vyjádřit totálním napětím a pórovým tlakem vody
nebo efektivními napětími a hydraulickým gradientem, spádem. Na
porušení vztlakem se použije výpočet v totálních napětích, neboť tlak
pórové vody je hydrostatický – zanedbatelný hydraulický gradient.
Pro porušení zdvihem dna se použijí jak totální, tak efektivní napětí,
obr. 3, z kterého je zřejmé, že buď porovnáváme totální tíhu elementu
(γ) proti níž působí pórový tlak vody (u) (analogicky případu vztlaku)
nebo porovnáváme efektivní tíhu elementu (γ´) s proudovým tlakem
(pv), který působí proti ní. Avšak [1] upřednostňují porovnání na
základě porovnání totálních napětí, neboť s použitím dílčích součinitelů doporučených v [2] dává vyšší bezpečnost právě toto porovnání.
Výsledné doporučení potom odpovídá zhruba klasickému součiniteli
bezpečnosti 3,0. To odpovídá hydraulickému gradientu 0,33, když
kritický je 1,0. V klasických doporučeních se však můžeme setkat
ještě s konzervativnějšími doporučeními – až 5,0.
V případě porušení vnitřní erozí nebo sufozí jsou podmínky kontrolovány hydraulickým gradientem. Pro určitou velikost hydraulického
gradientu, proudový tlak působící na jednotlivé částice je již dostatečně velký, že je může uvést do pohybu, pokud okolní částice tomu
nemohou zamezit. Nejkritičtější situace nastává, když voda vytéká ven
ze zemní konstrukce na vzdušném líci, neboť poté zrna na této hranici
jsou snadno odplavitelná a porušení se může zpětně propagovat dov-

Obr. 1. Typický příklad pro porušení vztlakem

Obr. 2. Dva typické příklady porušení zdvihem dna
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Obr. 3. Podmínky pro hydraulické porušení vyjádřené
v totálních či efektivních parametrech

Obr. 4. Fotografie znázorňující typický příklad porušení sufozí (piping) u odkaliště:
a) začínající eroze na vzdušném líci, b) kolaps hráze

nitř zemní konstrukce. Na obr. 4a je fotografie znázorňující typický
případ porušení sufozí (piping), kde eroze nastala na vzdušném líci
odkaliště a kde následná progresivní eroze vedla k úplnému kolapsu
hráze, obr. 4b.
Základní ochrana spočívá v zamezení přímého vytékání vody ze
zemního tělesa na návodním líci pomocí patního drénu – obr. 5a, resp.
další základní možností je zřízení filtru na vzdušném líci – obr. 5b.
Pro případ porušení vnitřní erozí mohou existovat následující
situace:
• porušení vnitřní erozí na rozhraní dvou typů zemin s různými
zrnitostními křivkami, když jemná zrna základní zeminy jsou
proudovým tlakem vplavována do pórů hrubší zeminy a mohou
jimi projít – obr. 6a,
• porušení vnitřní erozí v zemině, jejíž zrnitostní křivka je nestejnozrnná s chybějící středovou frakcí a umožňující tak proudovému
tlaku vody, aby skrz póry hrubší frakce vyplavoval nejjemnější
částice – tento jev je, jak již uvedeno, někdy u nás označován jako
sufoze nebo vnitřní nestabilita – obr. 6b,
• porušení vnitřní erozí vymýváním zrn podél trhliny vzniklé v zemině, obr. 6c,
• porušení vnitřní erozí na kontaktu zeminy a pevného elementu,
pokud kontakt není perfektní a existují zde preferenční průsakové
dráhy, obr. 6d. Poslední případ je obzvlášť nebezpečný, neb i při
zvětšujícím se průsakovém kanálku nedochází k jeho kolapsu (jako
u trhliny v zemině), a tak eroze může snadněji pokračovat. Například
tento jev se přičítá porušení přehrady na Bílé Desné v roce 1916,
kdy deformací podloží mohlo dojít k oddělení napojení základové
spáry základové výpusti založené na pilotách s podložní zeminou
(na okrajích), a tak ke vzniku preferenční průsakové cesty.
Základním opatřením proti vnitřní erozi je bezpečný návrh filtru,
který by měl zabránit dalšímu pohybu vyplavovaných částic. Bohužel
EC 7-1 nedává žádná doporučení ohledně těchto kritérií, a tak bude
nutno do komentáře k EC 7-1 či vhodněji přímo do Národní přílohy
uvést určitá doporučení. Například která z dosud používaných filtračních kritérií použít a za jakých podmínek. Tyto podmínky se mohou
významně lišit speciálně v případě potenciálního vzniku tahových
trhlin v zemním těsnění sypaných přehrad [4]. Nicméně EC 7-1 uvádí
při neexistenci filtračních kritérií možnost kontroly přes hydraulický
gradient, s tím, že výpočtová hodnota hydraulického gradientu id by
měla být dostatečně menší (well bellow) než kritický hydraulický
gradient, a to za zohlednění směru proudění, zrnitostní křivky a vrstevnatosti zeminy. Opět na podkladě dosavadních zkušeností lze
vycházet z požadavku na dílčí součinitel pro id řádově 4,0.

Závěr
Soustava Eurokódů pro navrhování stavebních konstrukcí je významnou změnou v dosavadní praxi navrhování. Specifickou pozici zaujímá
EC 7-1 Navrhování geotechnických konstrukcí, neboť řeší jak geotechnické konstrukce, kde zemina je základním stavebním materiálem, tak
i všechny případy interakce prakticky každé stavby se svým podložím,
resp. s prostředím, v kterém jsou budovány (podzemní stavby). Vychází
z principu mezních stavů a základním požadavkem je posouzení, zda
pro každou geotechnickou návrhovou situaci není překročen žádný příslušný mezní stav. Velký důraz klade na požadavek přizpůsobit způsob
návrhu potenciálnímu riziku s danou stavbou spojenému. Popis toho co
se má zohlednit je velmi pečlivý, avšak přesný výčet postupu ověření
je někdy udán v obecnější poloze. Tím se významně liší od jiných tzv.
materiálových Eurokódů – ocel, beton dřevo, a tím se dává větší prostor
pro využití dosavadních domácích (národních) zkušeností.
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Obr. 5. Základní ochrana proti porušení sufozí (piping)

Obr. 6. Příklady situací, kdy vnitřní eroze může být kritická:
a) stabilita na rozhranní vrstev, b) vyplavování jemných částí mezi
póry hrubších, c) eroze podél trhliny, d) eroze podél konstrukce
Pozitivní je, že EC 7-1 velký význam přikládá mezním stavům
shrnutým pod pojmem hydraulické porušení, což je specifické pro
vodní stavby. Specifikace návrhových postupů je však ve velmi obecné
rovině, a tak i jedním z cílů tohoto příspěvku je otevření širší diskuse,
jaké dosavadní zkušenosti do národní přílohy zahrnout a jaké postupy
by pro 1. a 2. GK měly být použity.
Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci Výzkumného záměru
MŠMT ČR 6840770005 Udržitelná výstavba
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Konference Vodárenská biologie 2010
v Praze
26. mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2010 se
konala ve dnech 3. až 4. února 2010 v prostorách kulturního centra
Novodvorská. Akci odborně zaštítily: Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., VŠCHT FTOP ÚTVP Praha, SZÚ Praha, Česká limnologickáspolečnost a poprvé v historii také VÚVH Bratislava. Cílem konference je
zprostředkování informací o aktuálních právních otázkách, o technických novinkách, o výsledcích výzkumu, o zkušenostech z praxe atd.
mezi pracovníky vodárenských společností, výzkumných institucí,
vysokých škol, odborů životního prostředí, zdravotních ústavů apod.
Podstatné pro akci je i to, že organizátoři vždy žádají o přidělení
kreditů pro autory a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost
středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický.
Program konference byl rozdělen do čtyř tématických bloků, které
se zabývaly: (i) problematikou právních předpisů; (ii) problematikou
úpraven vod, technologických postupů a hygienou vody; (iii) problematikou nádrží, živin a eutrofizace a (iv) čistírenskou problematikou.
Bylo předneseno celkem 36 odborných témat, do programu byla
zařazena i posterová sekce (8 plakátových sdělení). Konference se
zúčastnilo cca 150 účastníků. Odborné dvoudenní setkání i večerní
koktejl v prostorách centra bylo účastníky hodnoceno jako velmi
přínosné, programově zajímavé a vydařené.
Úvodní blok přednášek byl tradičně zaměřený na problematiku
právních předpisů a norem (zaznělo celkem 7 příspěvků). Pro oblast
vodárenství, zejména akumulaci pitné vody, je podstatná a zásadní
revize normy pro vodojemy ČSN 73 6650, kterou se stanoví požadavky
na provozování a údržbu vodojemů ve smyslu nově platných předpisů
a stanovení. Uplatňování zásad a principů Plánů bezpečného zásobování pitnou vodou rozpracovaly příspěvky zaměřené na případové
studie analýzy rizik zdroje a úpravny vody při zpracování plánu pro
zajištění kvality pitné vody a na případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody. Součástí
tohoto tématického bloku byla i informace o normách pro chemické
výrobky používané k úpravě vody a o normách o vlivu materiálů na
vodu určenou k lidské spotřebě. Nechyběly klasické odborné přednášky
zaměřené na mezilaboratorní porovnávací zkoušky v oblasti hydrobiologie, zaměřené na smysl zkoušek a kontrol biologů a dále pak na
hydrobiologické rozbory dle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES.
Co se týče novelizace v oblasti rekreačních vod, je v přípravě novela vod
určených pro koupání, tzv. profil vod ke koupání, kde by měl být uveden
nejen nový přístup k větší bezpečnosti koupacích vod, ale i současně
nově vzniklé povinnosti (kontrol, provozu atd.).
V tématickém bloku zaměřeném na problematiku úpraven vod,
technologických postupů a hygieny vody zaznělo 12 příspěvků. Předneseny byly problémy týkající se provozu obecních vodovodů ve
správě obcí a dále pak i rizik ve smyslu ohrožení kvality pitné vody,
se kterými se lze setkat v objektech vodojemů. Z technologických
postupů úpravy a zabezpečení vody byly prezentovány výstupy při
využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou,
možnosti odstranění As (V) z vod použitím nanočástic MnO2, aplikace
geotextilie na pomalém pískovém filtru a nové technologie v užívání
dezinfekčních prostředků v ČR a porovnání systémů aktivního chloru.
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engineering structures. From the year 2010 it will be also for the Czech
Republic the basic code with respect to the design of earth structures
in water engineering respectively for solving of interaction of any
structure with subsoil. Therefore individual limit states are specified
in more details as division of design according to the potential risk to
the 3 basic geotechnical categories and specification for limit states
fulfilments. Most attention is devoted to the limit states of the type
UPL and HYD, which are describing failures caused by uplift and by
hydraulic gradient. Typical examples of such failures are described
and suggested techniques of protection are shown. Paper should also
provoke the discussion to this problem in order that all up to date
experiences (namely for earth and rock-fill dams, small dams, dikes)
should be included into the National Annex of the EC 7.
Tento článek je otevřen k diskusi do 30. června 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
Z technologicky analytického pohledu byla prezentována problematika stanovení forem hliníku při vodárenské úpravě a sledování
ukazatele BDOC na úpravně vody a v přilehlé zásobované oblasti
(speciálně věnováno lokalitě ÚV Vír). O mikrobiálním oživení a jeho
eliminaci či rizikách, spojených s výskytem těchto mikroorganismů,
na různých úrovních pojednávaly příspěvky o sledování legionel
a améb ve zdravotnických zařízeních v SR. Další příspěvky se věnovaly sledování výskytu kryptosporidióz (pomocí vyšetření lidského séra
jako nástroje ke sledování expozice kryptosporidií ve vztahu k pitné
vodě) a možnosti antibakteriálních účinků fotokatalyticky aktivních
nanovrstev s TiO2.
Součástí bloku věnovaného problematice nádrží, živin a eutrofizace
bylo 11 témat, která byla převážně zaměřena na monitoring nádrží
(např. Mostiště, Karhov, Švihov, Skalka) a zjišťování příčin eutrofizace
a popř. i acidifikace. Přednáška, která vzbudila ohlas, byla věnována
bobru evropskému, staviteli předzdrží vodárenských nádrží. U vodárenské nádrže Mostiště byly specifikovány dvě její letní tváře, u vodárenské nádrže Karhov příčiny eutrofizace, zhoršování jakosti vody
(vnitřní zatížení či procesy v povodí), u vodárenské nádrže Švihov
vývoj kvality vody v povodí i v nádrži a v případě nádrže Skalka byly
prezentovány výsledky z mezinárodního projektu. Rovněž zazněla
témata zaměřená na monitoring biomasy zooplanktonu (pro možné
vlivy klimatu i pro testovatelnost hypotéz o interakcích v biocenóze
planktonu) a on-line kvantifikaci sinic v surové vodě. Blok byl zakončen možnostmi využití řas na zhodnocení toxicity vod a sedimentů
z lokalit kontaminovaných kovy a metodou stanovení biologické
rozložitelnosti vybraných kvartérních pyridinových solí.
Čistírenská problematika (6) byla zaměřena zejména na znečištění
povrchových vod farmaky a možnosti jejich nálezu ve zdrojích pitné
vody, na hodnocení vlivu odtoku z čistíren na mikrobiální společenstva a osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech. Technologií
čištění odpadních vod se zabývala sdělení zaměřená na sledování
provozu a návrh na optimalizaci membránové čistírny domovních
odpadních vod a rychlost odstraňování sloučenin dusíku při použití
enkapsulované biomasy.
Plakátová sdělení (8) byla následující (originální názvy prezentujících autorů): Význam rychlosti plnění počítací komůrky pro výsledek
stanovení biosestonu; Alternativní kvantitativní a semikvantitativní
metody v mikrobiologii vody; Stanovení indikátorových organismů
v čistírenských kalech – porovnání metod; Monitoring na nádržích
povodí Labe; Percentuálny podiel bakteriálnych nárastov vo fytobentose ako doplnok hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd;
Bilanční hodnocení vybraných ukazatelů jakosti vody ve vodárenské nádrži Kružberk; Modelování transportu sedimentů a vybraných
nutrientů v povodí pomocí dynamického erozního modelu ArcSWAT
2005 na příkladu povodí Ostravice; Hygienický význam biologickej
kontroly kvality vody vhodnej na kúpanie.
Zájemce o bližší informace ke konané akci odkazuji na internetovou adresu http://www.ekomonitor.cz/seminare/2010-02-03#hlavni,
kde je možné shlédnout nejen program, fotogalerii, přehled témat
dodaných a otištěných ve sborníku (prodejný i po konání akce,
možno objednat na adrese firmy Ekomonitor), ale současně blíže
nahlédnout do prezentací přednášejících v pdf. souboru.
Jana Říhová Ambrožová
Jana.Ambrozova@vscht.cz
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Poznatky a skúsenosti
zo špeciálnych meraní
filtračného pohybu na VS
Vlčia dolina
Emília Bednárová, Marián Minárik, Danka Grambličková,
Marián Miščík
Kľučové slová
priehrada – priesaky – účinnosť injekčnej clony – filtračná stabilita
– komunikačný experiment

Súhrn

Priesaky na priehradách predstavujú jeden z najčastejších rizikových faktorov ich porúch a havárií. Otázka sledovania ich vývoja
počas prevádzky je proces, ktorému treba venovať neustálu pozornosť.
K tomuto účelu slúži monitoring. Významné zastúpenie v ňom majú
aj špeciálne merania parametrov filtračného pohybu. Medzi tieto
merania patria jednovrtové a viacvrtové geofyzikálne metódy meraní
pohybu vody vo vrtoch. Osobitné postavenie tu majú komunikačné
experimenty. Ich využitie v náväznosti na výsledky štandardných
meraní parametrov filtračného pohybu môže potvrdiť, alebo vyvrátiť
podozrenie existencie preferovaných priesakových ciest v podmienkach týchto vodných stavieb. Skúsenosti z realizácie takéhoto prístupu riešenia problémov v oblasti zaviazania priehrady Vlčia dolina do
údolného svahu prezentuje predkladaný príspevok.

Úvod
Bezpečnosť vodných stavieb, osobitne priehrad, ich kontinuálna
kontrola vždy bola, je a aj bude stredobodom pozornosti nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Tieto stavby sú neoddeliteľnou súčasťou
existencie aj vývoja ľudskej spoločnosti. Ich funkcia či už zásobná,
alebo ochranná je spravidla neodmysliteľná a zároveň nenahraditeľná
iným riešením. Aj preto je spoľahlivosť ich prevádzky s kontrolou
bezpečnosti neoddeliteľnou súčasťou ich existencie. K tomuto účelu
slúži monitoring. Niekedy sa však pri kontrole bezpečnosti týchto
stavieb stretávame s prípadmi, ktoré sa nezaobídu bez špeciálnych
meraní. Do takejto skupiny patria merania, analyzujúce filtračný
pohyb v horninovom prostredí. Významné postavenie tu majú najmä
geofyzikálne merania filtračných rýchlostí vody vo vrtoch, ktoré boli
v našich podmienkach viackrát nápomocné pri objasňovaní anomálií
vo filtračnom prúdení v podloží priehrad (Veľká Domaša, Klenovec,
Liptovská Mara, Bešeňová, Hriňová a pod.). V niektorých prípadoch
boli tieto špeciálne merania doplnené o realizáciu komunikačného
experimentu. O poznatkoch a skúsenostiach v podmienkach VS Vlčia
dolina pojednáva aj predkladaný príspevok.

Stručná charakteristika vodného diela a geologických
pomerov jej podložia (obr. 1)
Nádrž Vlčia dolina je súčasťou významnej vodohospodárskej
energetickej sústavy vodných diel Palcmanská Maša – Vlčia dolina
– Dobšiná. Jej hlavným účelom je využitie energetického potenciálu
prietokov Hnilca, prevodom do povodia Slanej.
Priehrada je vybudovaná ako betónová gravitačná, s výškou nad
základovou škárou 27,0 m a nad terénom 20,5 m. Vlastné teleso
priehrady, dosahujúce v korune dĺžku 137 m, pozostáva z 15 blokov.
Ich dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 6 m do 12 m.
Skalný podklad priehrady tvoria v prevažnej miere amfibolity
zelenej, sivozelenej až čiernej farby, s množstvom kremeňa rôznej
mocnosti a s tenkými žilkami sideritu, ankeritu, magnezitu a živcov.
Amfibolity sú hojne zrudnené pyritom. Pokryvné vrstvy mocnosti
maximálne 4 m pozostávajú zo suťových hlín, štrkov a kamenitých
sutí. Výstavba priehrady v hlbokom údolí Vlčej bola sprevádzaná
problémami. Za zmienku stojí napr. zosun asi 25 000 m3 horniny,
ktorý vznikol pri zakladaní priehrady v pravom údolnom svahu.
V dôsledku toho bolo treba výkop pre pravostranné bloky priehrady
robiť v zapaženej stavebnej jame, do hĺbky cca 1 až 1,5 m pod klznú
plochu. Ďalej to bola potreba odstránenia silne porušeného hornino-
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vého prostredia v základovej škáre a jeho nahradenie hutným betónom, použitie železoportlanského cementu do základových lamiel
vzhľadom na výskyt agresívnych vôd, zabetónovanie a utesnenie
injektážou staršej banskej štôlne, ktorá bola pri výstavbe objavená
v ľavom údolnom svahu a ďalšie.
Podložie priehrady bolo utesnené jedno a dvojradovou injekčnou
clonou. V priebehu doterajšej prevádzky vodného diela bola injekčná
clona dvakrát dotesňovaná. Prvýkrát v rokoch 1978–1980 po celej
dĺžke podložia a druhýkrát v rokoch 1987–1988 v oblasti pravostranného zaviazania.

Skúsenosti z prevádzky
Doterajší vývoj parametrov filtračného pohybu v oblasti pravostranného zaviazania priehrady do údolného svahu poukázal na niekoľko
faktorov, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté. Bol to jednak stúpajúci
trend vývoja filtračných rýchlostí, lokálne nameraná filtračná rýchlosť,
prekračujúca dolnú hranicu kritických filtračných rýchlostí, ako aj známky poklesu účinnosti injekčnej clony v tejto oblasti. Určitú vypovedaciu
schopnosť mali aj výsledky analýzy korelačných väzieb medzi vztlakmi
v podloží a hladinami vo vrtoch na hladinu vody v nádrži..
Súbežná kumulácia viacerých negatívnych trendov vývoja parametrov podzemných a priesakových vôd v oblasti pravostranného zaviazania a pravého údolného svahu (vztlakov i filtračných rýchlostí),
preukázaná analýzou v roku 2008, môže byť náhodná, avšak môže tiež
signalizovať negatívne zmeny dotknutého prostredia (najmä injekčnej
clony) ako dopad jeho dlhodobého hydrodynamického namáhania
prevádzkou vodného diela. Preto boli v záujme istoty poznania bezpečnosti a spoľahlivosti vodnej stavby vo vybraných pozorovacích
vrtoch v oblasti jej pravostranného zaviazania a pravého údolného
svahu v roku 2009 vykonané doplnkové merania filtračných rýchlostí.
S cieľom objasnenia prípadnej existencie preferovaných priesakových
ciest bol v oblasti skúmania charakteru filtračného pohybu realizovaný aj komunikačný experiment. Zmyslom týchto špeciálnych meraní
bolo potvrdiť, alebo vyvrátiť hypotézu, či stúpajúci trend vývoja intenzity filtračného pohybu v podloží priehrady, v oblasti pravostranného
zaviazania do údolného svahu je náhodný, alebo opodstatnený jav,
prípadne potvrdiť, alebo vyvrátiť reálnosť existencie rizikových faktorov lokálneho porušenia filtračnej stability horninového prostredia
v podloží priehrady.

Filtračné rýchlosti
Geofyzikálne merania filtračných rýchlostí v pozorovacích vrtoch
VS Vlčia dolina sa vykonávajú v rôznych časových intervaloch od
roku 1989. Ich výsledky, spracované formou distribučných funkcií
(obr. 2a) poukazujú na mierny nárast intenzity filtračného pohybu
v roku 2008. Podrobná analýza potvrdila kumuláciu zvýšenej intenzity
filtračného pohybu v oblasti pravostranného zaviazania priehrady.
Osobitosťou vývoja filtračných rýchlostí je ich stúpajúci trend a tiež
prekročenie dolnej hranice kritických hodnôt v roku 2008. Tento
jav podnietil ďalšie merania filtračných rýchlostí v roku 2009, ktoré
potvrdili stúpajúci trend ich vývoja (obr. 2b). Z posúdenia filtračnej
stability horninového prostredia v podloží priehrady síce vyplýva,
že v súčasnosti, pri bežných zaťažovacích stavoch, pri ktorých boli
merania filtračných rýchlostí vykonávané, nie je tento stav kritický.
Do úvahy však treba brať skutočnosť, že vodné dielo pracuje pri amplitúde kolísania hladiny v nádrži viac ako 6,5 m, pričom rizikové môžu
byť najmä extrémne zaťažovacie stavy, (maximálna hladina v nádrži
– 512,15 m n.m.), pri ktorých sa v minulosti merania filtračných rýchlostí nevykonávali (okrem roku 1994). Preto ich preukázaný rastúci
vývoj, s lokálnym výskytom intenzity prúdenia na hranici kritických
hodnôt, nemožno prehliadať.

Komunikačný experiment
Vhodným nástrojom pri objasňovaní charakteru filtračného pohybu
môže byť komunikačný experiment. Jeho princíp spočíva v sledovaní
pohybu indikovanej vody pomocou dvoch, príp. viac vrtov. Jeden
z vrtov je nálevný, do ktorého sa indikátor dávkuje, ostatné vrty sú
pozorovacie. V nich sa sleduje jednak výskyt indikovanej vody a tiež
trend vývoja jej elektrickej vodivosti po hĺbke. Ako indikátor môže byť
použitý chlorid sodný, prípadne iné druhy indikátorov (v minulosti
používané aj umelé rádioaktívne látky).
Z hľadiska ich úspešnosti predstavuje komunikačný experiment
proces veľmi náročný, citlivo podliehajúci podmienkam pôsobenia.
Preto nepotvrdenie výskytu indikovanej vody v pozorovacom vrte ešte
nemusí znamenať, že spojitosť filtračného pohybu medzi nálevným
a pozorovacím vrtom neexistuje, príp. že voda v predpokladanom
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Obr. 2. Trend vývoja filtračných rýchlostí a) distribučné funkcie b) maximálne filtračné
rýchlosti v pravostrannom zaviazaní priehrady

Obr. 1. Schéma priečneho profilu priehrady
smere neprúdi. Takýto jav môže nastať napr.
z dôvodu riedenia indikovanej vody do takej
miery, že ju nemožno identifikovať meracím
zariadením, príp. je indikátor adsorbovaný
horninovým prostredím, u rádioaktívnych
indikátorov možno predpokladať aj straty,
Obr. 3. Schéma situatívneho usporiadania nálevného vrtu a pozorovacích vrtov
spôsobené rozpadom a i.
V podmienkach priehrady Vlčia dolina bol
pre účely komunikačného experimentu vybraný ako nálevný vrt JVD-5, nachádzajúci sa pred injekčnou clonou a ako
pozorovacie vrty JVD-3, JP13 a 12VH, ktoré sú situované za injekčnou
clonou (obr. 3), v ktorých je dlhodobo preukazovaná vyššia intenzita filtračného pohybu (rádovo 10-5 až 10-4 m.s-1). Ich vzdialenosť od nálevného
vrtu 12 až 24 m je pre komunikačný experiment akceptovateľná.
Nálevný vrt JVD-5, situovaný na návodnej strane injekčnej clony, má
hĺbku 15,4 m, perforovaný je od hĺbky 7,97 m po dno. Prvý, polohovo
najbližší pozorovací vrt JVD-3 je od nálevného vzdialený 12 m. Jeho hĺbka
je 15,43 m, perforovaný je od hĺbky 7,95 m po dno. Druhý vrt 12VH je
vztlakomerný, vŕtaný šikmo z koruny priehrady na vzdušnú stranu injekčnej clony. Od nálevného vrtu je vzdialený 20 m, s perforáciou od 18,3
do 26,15 m. Tretí pozorovací vrt JP13 je od nálevného vrtu je vzdialený
24 m. Je hlboký 15,5 m, s perforáciou od 5 m po dno.
Predpokladané smery pohybu vody z návodnej strany injekčnej clony
na jej vzdušnú stranu sú znázornené na obr. 3 (bodkované čiary). Možno
tu predpokladať podtekanie injekčnej clony, obtekanie, prípadne presakovanie v oblasti základovej škáry.
Obr. 4. Výsledky komunikačného experimentu v JVD-3 a v JP-13
Merania začali ráno 6. 9. 2009 po zavedení indikátora do nálevného
vrtu JVD-5 a ukončili sa 11. 9. 2009 o 11.30 hod. s časovým krokom 4
až 5 hodín. Z analýzy výsledkov komunikačného experimentu vyplýva, že spojitosť medzi nálevným vrtom JVD-5 a pozorovacími vrtmi
v 12VH v hĺbke pod 20 m a v JP13 podobne ako u JVD-3 – v hĺbkach
JVD-3, 12VH a JP13 bola preukázaná. Indikovaná voda bola v týchto
12 až 15 m pod hlavou pozorovacieho vrtu (obr. 4). Intenzita zvýšenia
vrtoch najskôr zaznamenaná v ich dolných úrovniach. V JVD-3, ktorý
elektrickej vodivosti indikovanej vody nebola extrémne vysoká, ale jej
je najbližšie k nálevnému vrtu, to bola hĺbková úroveň 11 až 14 m,
kulminácia – nárast a následne pokles – bola zrejmá.
Tento fakt potvrdil existenciu spojitosti hladinového vývoja v okolí
pozorovacích vrtov so zvýšenou intenzitou filtračného pohybu (JVD-3,
12VH a JP13) s hladinovým režimom v nálevnom vrte JVD-5, teda logicky aj s hladinou v nádrži. Na základe vrcholových časov kulminácií
elektrickej vodivosti je zrejmé, že najskôr sa indikovaná voda objavila
v pozorovacom vrte 12VH, potom v JVD-3 a nakoniec v JP13. Z uvedených poznatkov a tiež na základe faktov o zanedbateľnej intenzite
filtračného pohybu v 12VZ, 13VH, 13VZ a JVD-4 sa dá predpokladať,
že preferované priesakové cesty v oblasti pravostranného zaviazania sa
vyskytujú v podloží blokov 12 a 14. V prospech tejto hypotézy svedčia
aj poznatky z hydrogeologického prieskumu (1978), kde sa uvádza, že
v podloží blokov 14 a 15 boli pri VTS zaznamenané niekoľkonásobne
vyššie straty vody, ako v tom čase rešpektované Jähdeho kritérium.
Zvýšené straty vody a spotreby injekčnej zmesi sa pripisovali väčšej
rozvolnenosti masívu ako v údolí. Tieto fakty si nakoniec vyžiadali
dotesnenie injekčnej clony v oblasti pravostranného zaviazania cca
po 10-tich rokoch, v období 1987–1988. Zdá sa, že s odstupom 20-tich
rokov prevádzky vodnej stavby od ostatných sanačných zákrokov
injekčná clona v tejto oblasti pozvoľna stráca svoju účinnosť.
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Riziko vzniku preferovaných priesakových ciest v tejto oblasti
skúmania je determinované tiež parametrami injekčnej clony – hĺbka cca 15 m pod základovou škárou priehrady. V dotknutej oblasti
pravostranného zaviazania priehrady do svahu, pod blokmi 14 a 15
bola v rámci sanácie koncom sedemdesiatich rokov realizovaná len
vejárovitá injektáž. V neprospech zachovania dlhotrvajúcej účinnosti
injekčnej clony v tejto oblasti svedčí aj lokálny charakter horninového
prostredia (geologická skladba, poznamenaná poruchovými zónami,
pri zakladaní priehrady s výskytom zosuvu). Tieto fakty, doplnené
poznatkami z meraní parametrov filtračného pohybu, trendu ich vývoja a výsledkami komunikačného experimentu nemožno prehliadať.
Preto uvedenej problematike bude treba venovať zvláštnu pozornosť,
napr. zvýšenou hustotou meraní parametrov filtračného pohybu pri
extrémnych (maximálnych) zaťažovacích stavoch. Pokiaľ sa preukáže,
že trend ich vývoja je stúpajúci, že namerané hodnoty pri vysokých
vodných stavoch v nádrži budú vykazovať vyššie hodnoty, než v minulých rokoch prevádzky vodného diela, bude treba v podloží blokov
v tejto oblasti podložia priehrady pristúpiť k sanácii injekčnej clony.

Záver
Ako naznačujú prezentované poznatky a skúsenosti, aplikácia
špeciálnych meraní pri objasňovaní charakteru filtračného pohybu
v podloží priehrad má svoje opodstatnenie. Bez preukázaného trendu
vývoja filtračných rýchlostí v pozorovacích vrtoch, iba na základe
poznatkov o vývoji hladinového režimu, vztlakov v podloží, príp.
priesakov by informácie o filtračnom pohybe neboli kompletné.
Z príspevku je ďalej zrejmé, že významnú úlohu z hľadiska predchádzania skrytých porúch či havárií týchto dôležitých hydrotechnických
konštrukcií môže zohrávať komunikačný experiment, ktorým možno
objasniť – potvrdiť, alebo vyvrátiť – hypotézu o existencii preferovaných priesakových ciest.
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Lessons learned from special measurements of filtration
flow on Vlčia dolina dam (Bednárová, E.; Minárik, M.;
Grambličková, D.; Miščík, M.)
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Seepages represent one of the most often risk factors of dam failures and accidents. Question of observation of their development
during operation is process, requiring extraordinary attention.
Monitoring is instrumental to this purpose. In monitoring special
measurements of filtration flow parameters takes also important
place. Between these measurements belong one borehole and more
borehole geophysical methods of measurement of water movement
in boreholes. Special position has communication experiments.
Their utilisation together with standard methods of measurements
of the filtration flow parameters can confirm or disconfirm suspicion of existence of preferred seepage paths on water structures.
Proposed contribution present lessons learned from executing of
such approach to solving problems in the abutment to the slope of
Vlčia dolina dam.

Tento článek je otevřen k diskusi do 30. června 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Jak jste se dostal k oboru?
závislostí – často to probíhalo současně nad
Odpovědi na podobnou otázku si rád
rozloženými učebnicemi na stole. Z tohoto
čtu u jiných lidí z různých oborů, protože
koníčku mi pro další život zůstává povědomí o kráse komunikace a vzájemné pomoci
jsou někdy inspirativní v tom, že člověka
různých lidí, tehdy třeba při překonávání
vedou k profesnímu optimismu. Ukazují,
nepříznivých podmínek šíření vln a předáže cesty nejsou a nemusí být vždy přímé
vání informací a přátelství bez hranic.
a rychlé. Přesto jsou zajímavé a dovedou
A jak se tedy stane, že se člověk s takok nějakému užitečnému cíli, když se cestou
vými zájmy dostane k technologii úpravy
poctivě (a většinou i s patřičným nadšením)
vody? Před maturitou jsem měl to štěstí,
pracuje. A když na tuto otázku mám teď
že jsem se náhodou na chvíli setkal s tehodpovědět sám za sebe, musím se také
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
dejším prorektorem VŠCHT prof. Jiřím
vrátit alespoň do let středoškolských. Asi
vodárenský technolog
Mosteckým. Ten byl takový nadšenec pro
jsem měl štěstí, že na gymnáziu v Táboře
svůj obor a školu, že setkání s ním bylo
byli profesoři, kteří byli dostatečně nároční
tou poslední kapkou v rozhodování. A na tehdejší Fakultě technoa uměli dobře svůj obor. Konkrétně chemie tam byla tehdy pro řadu
logie paliv a vody VŠCHT pak převážil zájem o něco, co má spojení
spolužáků jedním z nejobávanějších předmětů, mně se naopak líbila
s životním prostředím, a zapsal jsem se na „vodu“. Měli jsme tehdy
i stylem výuky, jaký jsme měli. Tou dobou mě ale zajímalo skoro
již v druhém ročníku první specializační přednášky, které přednášel
všechno. Silný dojem na mě udělaly např. překlady knih Ericha
prof. Vladimír Sládeček, a ty většinu z nás jak stylem podání, tak
Fromma. A zřejmě úplně nejvíce mě tehdy zaujala relativně útlá knii tématickým zaměřením opravdu nadchly. Na katedře tehdy byly
ha akademika Josefa Charváta – Život, adaptace a stress. Ta otevírala
i další významné osobnosti, které do dobře pracujícího týmu poskládal
nádhernou oblast souvislostí různých přírodních dějů a vědních distehdejší vedoucí katedry prof. Vladimír Maděra. Myslím, že vynikaciplin a přímo vybízela k přemýšlení – a zároveň pokoře. Ale musím
jící výbavou tehdejších absolventů bylo, že na jednu stranu dokázali
říct, že vedle čtení podobných knih jsem trávil v těch letech hodně
dobře komunikovat s kolegy z biologických disciplin (hygieny vody,
času s pájkou v ruce v obláčcích dýmu z kalafuny a s elektronickými
hydrobiologie, mikrobiologie atp.), a na druhou stranu s kolegy z dissoučástkami při konstrukci radioamatérských vysílačů a přijímačů,
ciplín stavebních.
a pak se sluchátky na uších a s rukou na telegrafním klíči povídáním
Na katedře jsem hned od druhého ročníku začal pracovat jako
s radioamatéry z různých koutů světa. Dnes, v době internetu, to
pomocná vědecká síla a už jen zbývalo najít tu správnou parketu pro
není žádná vzácnost navázat spojení na opačný konec zeměkoule, ale
další studium. O tom rozhodla v podstatě náhoda. Katedra měla opravtehdy to byla opravdu exotika, kterou jsem si užíval s téměř drogovou
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du vynikající a mezinárodně uznávanou
pozici v procesech čištění odpadních vod
a díky manželům Sládečkovým také v technické hydrobiologii. Vždyť daleko nejcitovanějším autorem v disciplínách dotýkajících
se vody (od hydrobiologie až po disciplíny
hydrologické) je pravděpodobně dodnes
– bohužel již před řadou let předčasně
zesnulý – doc. Jan Chudoba. Ale v oblasti
úpravy pitných vod bylo na katedře téměř
pusto a výzkum se skoro neprováděl. Proto
mi v roce 1975 zadal tehdejší vedoucí katedry prof. Petr Grau (jako po dlouhých letech
prvnímu vodárenskému doktorandovi na
katedře) příjemně volné téma „Progresivní
metody úpravy vody“ s tím, abych si našel,
čemu by bylo zajímavé se věnovat, a za
tři roky přinesl disertaci. Za toto možná
netradiční vhození do vody jsem i po letech
vděčen, protože mě naučilo plavat. A abych
nebyl sám, v dalších dvou letech se k vodárenskému potěru na katedře připojili a sešli
se v jedné laboratoři postupně Ing. Pavel
Hucko a dnes zřejmě jediný „vodárenský
profesor“ v ČR Ing. Václav Janda. V disertaci
jsem se po diskusích zejména s tehdejším
hlavním specialistou Hydroprojektu Ing. Františkem Hereitem věnoval
vlivu teploty a dalších technologických parametrů na procesy tvorby
suspenze. Toto téma je natolik široké a zajímavé, že dodnes v něm
existuje řada nevyřešených otázek. Pro mne bylo pro další práci
i zdrojem další inspirace a výzkumnické pokory zároveň, protože
dobře ukazuje složitost dějů, které při úpravě vody probíhají.
Kdo byl Vaším vzorem?
Protože jsem v podstatě vodárenský samouk, neměl jsem nějaký
vzor, který by vyčníval o hlavu nad těmi mnoha dalšími, od kterých
se pořád něco snažím naučit. Tím, že se pohybuji jak mezi teoretiky
ve výzkumu procesů úpravy vody, tak v praxi našich úpraven a projekčních organizací, vzory nacházím opravdu v širokém spektru lidí.
O to složitější je někoho jmenovat.
Vzorem jsou mi hlavně ti, se kterými je možné otevřeně a věcně
diskutovat, kteří mají vlastní názor, ale nemají ho proto, aby ho
prosadili vždy a všude, ale proto, že se k němu dopracovali vlastním
uvažováním. Uvědomují si, že jejich názor nemusí vždy odrážet
všechny skutečnosti a poznatky, které na tomto světě existují, a proto
jsou vždy schopni poslouchat argumenty jiných a znovu pak zvažovat
svoje dosavadní stanoviska a přesvědčení. A když názor změní, není
to vítězstvím toho druhého v diskusi, ale jejich vlastním nad sebou
samým. I já se snažím být stejný. Někdy to navenek vypadá jako nejistota, ale pole odborné není politické divadlo, divoký marketing anebo
poker, aby se každý tvářil, že všechno ví a všemu rozumí nejlépe.
Kdokoli se tak tváří, měl by být opravdovému odborníkovi potenciálně
podezřelý a nevěrohodný, protože ukazuje, že ještě v odborné branži
nic nezažil a netuší, „o čem to je“.
Ale přece jen bych rád jmenoval několik osobností, které se mi
v určitých momentech a situacích vybavují jako výrazné vzory.
V umění přednášet to jsou určitě již jmenovaní prof. Sládeček a prof.
Grau. V neutuchajícím zaujetí pro vlastní obor, umění bouřlivě diskutovat a schopnosti při tom široce sledovat odbornou literaturu k nim
přistupuje určitě doc. Chudoba a také jeho žák a můj bývalý mladší
kolega z Československé akademie věd v Č. Budějovicích (bohužel
také předčasně zesnulý) Ing. Jakub S. Čech, který tam navíc dokázal
i za relativně málo příznivých podmínek vytěžit během několika let
obrovský vědecký úspěch, který bohužel přerušil jeho následný odchod
z ČSAV v začátku 90. let. Za doby působení v ČSAV jsem pro schopnost
integrovat různé pohledy a v neposlední řadě zájem o komunikaci
i mimo základní výzkum obdivoval doc. Milana Straškrabu. S ním
jsme zorganizovali zřejmě první domácí vodárensky zaměřenou konferenci o nádržích. A přišel jsem za ním také s návrhem, udělat něco
podobného mezinárodně, a byla z toho pak v roce 1987 první v řadě
konferencí Reservoir limnology and water quality. Velmi jsem si vážil
vždy otevřených, inspirativních a přátelských diskusí s Ing. Františkem
Hereitem. A v posledních letech musím říci, že je někdy přímo balzámem pro výzkumníka pracovat společně s dvěma blízkými kolegy
z vodárenského oboru. Ing. Josef Drbohlav a Milan Drda jsou mi vzory
v neutuchající energii a zaujetí pro obor a také schopnosti tvořivě,
vstřícně a do hloubky probírat všechny možné nápady kohokoli z nás,
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a jejich osobní predispozici k tomu pracovat
týmově.
Vzory jsou mi nepochybně také autoři tří
pro vodárenství velmi významných publikací. Ing. Bouchal, Dr. Novák a prof. Tesařík napsali již v roce 1964 velmi kvalitní
knihu Navrhování úpraven vody. Vědecky
erudovanou a současně pro praxi dobře
využitelnou knihou je publikace Základní
procesy a výpočty z technologie vody od
doc. Tučka, doc. Chudoby a doc. Koníčka.
A každý vodárensky zaměřený odborník by
měl mít ve své knihovničce Hydrochemii
prof. Pittera, která je vynikajícím komplexním zdrojem informací pro všechny, kdo
se zabývají nejenom vodou, ale obecně
životním prostředím.
Měl jsem to štěstí, že jsem se při různých
příležitostech setkal i s několika nejvýznamnějšími vodárenskými výzkumníky
ze světa. Při těchto setkáních jsem si uvědomil, že ve většině případů, čím větší a slavnější osobnosti to jsou, tím jsou skromnější
a přátelštější. Byli to například prof. Ken
Ives z Anglie, prof. Charles O’Melia, prof.
Mel Suffet a prof. Jim Edzwald z USA, prof.
Egil Gjessing z Norska anebo prof. Don Bursill z Austrálie.
V našem oboru, kde je konečnou fází realizace, která ukazuje, jestli
se něco povedlo nebo ne, si čím dále tím víc uvědomuji, že na pracovních úspěších se vždy podílí kolektiv lidí z různých organizací. Nikdy
to není jen dílo byť toho sebelepšího jednotlivce. I když máte osobně
nějakou vizi, tak je potřeba ji sdělit mnoha dalším a ukázat jim, že
je to vize správná, a sladit ji případně s jejich vizemi. Naplatí žádná
absolutní pravda jednotlivce, je potřeba skládat mozaiku řešení a v ní
se počítá každý kamínek, každý názor. Jako teoretik si můžete celkem
volně definovat omezující podmínky experimentu, proměnné, které
sledujete, rozsah měření, lokalitu kterou sledujete. Ale jako praktik
musíte (nebo by bylo velmi záhodno) reflektovat všechny podmínky,
které mohou nastat v reálném provozu na konkrétním místě a na určitém zařízení často za různých limitujících podmínek (realizace uvnitř
současných budov, omezení investičních prostředků atp.). V tom je
hledání řešení v praxi většinou víc vzrušující než laboratorní výzkum
a sepisování publikací z něj.
Co zásadního se během Vaší profesní kariery stalo?
Odpověď na tuto otázku bych rozdělil na dvě oblasti. Jednou je to,
co se děje ve světě ve vodárenském výzkumu. To když člověk sleduje,
je to úžasný proud nových informací, které někdy nutí k přehodnocení
dříve zavedených přístupů k řešení a používaných procesů, jindy
zase jen upřesňují to, co se používá velmi dlouho. Druhou oblastí
je stav naší vodárenské praxe a toho, co se používá v praxi našich
úpraven, nyní hlavně při jejich rekonstrukcích. Tady bych zmínil, že
pro výzkumníka a konzultanta je i velmi náročná práce svým způsobem radostí v případě, když je majitel nebo provozovatel vodárenské
infrastruktury zastupován kvalifikovanými lidmi, kteří mají dostatek
poznatků o oboru a také vědí, jak vyhodnotit kvalitní inovační přínosy
pro jejich organizace.
Svět prožil za dobu mé profesní kariéry několik zajímavých technologických deziluzí. První byla v polovině sedmdesátých let, kdy byly
objeveny vedlejší produkty chlorace. Později byla objevena potenciální
negativa dalších procesů, z nichž asi posledním je produkce biologicky snadno rozložitelných organických látek či bromičnanů ozonizací.
A také je to výskyt organismů, které prakticky nelze klasickou chemickou dezinfekcí eliminovat (Cryptosporidium a Giardia), a které zvyšují
tlak na separační účinnosti technologické linky úpravny. Dříve někdy
velmi slibné a jakoby univerzálně prospěšné procesy postupně činí
sestavení dobře pracující technologické linky složitější a náročnější.
K tomu je k dispozici stále více vědecky kvalitně (či někdy i méně kvalitně) propracovaných podkladů v primární literatuře (tj. vědeckých
časopisech) či v reportech několika světových center vodárenského
výzkumu, například americké Water Research Foundation či australské
Water Quality Research Australia. Smršť těchto významných poznatků
je ohromná a není možné se jimi zde zabývat podrobně. Je zde však
podle mne jedno velké ale...
Musím říci, že je mi hodně líto, že za dobu mojí profesní kariéry
téměř vymizeli odborníci, kteří dokázali na jedné straně sledovat alespoň částečně zahraniční primární vědeckou literaturu, a byli na druhé

109

straně schopni poznatky aplikovat v praxi. Z několika významných
vodárenských výzkumných center, která posouvala československé
vodárenství dopředu a zajišťovala jeho velmi dobrou úroveň (např.
Hydroprojekt, ČKD Dukla, VÚV) nezbylo téměř vůbec nic. A při tom
se ukazuje, že je čím dál víc otázek, které by měly být v praxi vyřešeny a čím dál víc aspektů, kterým by se měla například optimální
rekonstrukce úpraven věnovat.
Máme sice centra základního výzkumu, která si uhájila existenci
díky podpoře státu, a která jsou dosti silně slyšet, kdykoli by mělo
dojít ke snížení jejich podpory. V nich ale nastal v poslední době dle
mého názoru negativní posun. Objevila se nová hodnotící kritéria,
která mají přispívat snaze o dosažení světovosti našeho základního
výzkumu. Nic proti tomu. Ale ta zapomínají na to, že jeho financování
je z daní občanů, z nichž někteří jsou odborníky pracujícími ve stejném oboru – ale v praxi. A ti by měli mít právo se o tomto základním
výzkumu dozvědět i jinak než z publikací v zahraničních časopisech.
Tam si mohou najít publikace ze zbytku světa, na které samozřejmě
nijak z daní nepřispívají. Jenže pokud vynucená honba za body v tzv.
impaktovaných časopisech vede k tomu, že kolegové ze základního
výzkumu nemají žádný přínos z publikování v domácích časopisech a na konferencích, je něco špatně. Máme centra akademického
základního výzkumu, která možná postupně přestanou komunikovat
se zbytkem společnosti, protože z toho nekouká světovost. Máme také
hodně kvalifikovaných lidí v praxi, kteří rozhodně nemají čas a možnosti studovat – tak jako výzkumníci – zahraniční vědecké časopisy.
Ve vodárenství máme velmi málo odborníků, kteří by tyto dva opačné
a relativně vzdálené póly jedné odbornosti spojovali a zajišťovali tok
a zpracování informací oběma směry.
Z oblasti organizování odborných skupin a konferencí bych chtěl
zmínit vznik Československé asociace vodárenských expertů (ČSAVE)
v roce 1991 anebo první velkou vodárenskou konferenci u nás, kterou
byla v roce 1997 IAWQ-IWSA Joint Specialist Conference „Reservoir
Management and Water Supply – an Integrated System“. Podařilo se
tehdy do Prahy přilákat velkou část špičky světového vodárenského
a aplikovaného výzkumu nádrží. Měl jsem čest být spolu s prof. H.
Bernhardtem spolupředsedou této společné skupiny specialistů dvou
velkých mezinárodních organizací zaměřených na vodu. Byla to druhá
společná skupina a jejich vznik byl předstupněm integrace těchto
organizací do dnešní International Water Association – IWA.
Snažím se mít v rozhovorech jednu otázku mimo nastavenou
osnovu. Teď mě napadla: Stane se při výzkumné práci v terénu také
něco zajímavého?
Jednou, už hodně dávno, jsem pracoval na úpravně, která měla
periodické problémy s vysokými koncentracemi hliníku v upravené
vodě. Byla to dlouhodobá a hodně náročná práce a odjel jsem konečně
s pocitem, že se vše podařilo. Za několik dní se mi telefonem ozval
vedoucí této úpravny vody a velmi strohým hlasem mi sdělil: „Pracujeme přesně podle tebou nastavených hodnot a rad, a máme velký
průšvih“. A udělal dramatickou pomlku. V ten moment by se ve mně
krve nedořezal. V nekonečně dlouhé vteřině jsem se rázem rozloučil
s profesionální kariérou vodárníka, představil si, že mě na žádnou
úpravnu vody už nikdo nikdy nepustí, a přemýšlel, čím se asi budu
živit... Naštěstí pokračoval v hovoru už docela jiným tónem a dodal:
„Holky v laborce nemůžou už několik dní najít v upravené vodě žádný
hliník“. A pak se už jenom smál.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři a ekology?
Ve vztahu mezi vodohospodáři a ekology, jako představiteli vědního
oboru, myslím není potenciálně žádný nepřekonatelný a dokonce

snad ani žádný významný rozpor. Ekologové, jakými je například
v březnovém čísle představený dr. Jan Květ, kterého si nesmírně
vážím, jsou stejně tak jako vodohospodáři exaktní lidé a své názory
mají podložené dobře propracovanými podklady. Dokážou věcně
diskutovat a vážit jednotlivé faktory, vlivy, potřeby a cíle. Ostatně si
myslím, že každý správný vodohospodář musí také brát v potaz to, co
je postatou vědního oboru, jakým je ekologie – a naopak. Hospodaření s vodou například v mokřadech je určitě nejenom záležitost ryze
ekologická, ale také částečně vodohospodářská a nelze v ní ignorovat
odpovídající technickou stránku a naopak – ve vodohospodářských
úvahách většinou nemůžeme vystačit například bez limnologického
či ekologického pohledu.
A pokud byli otázkou myšleni ne představitelé vědního oboru, ale
ti, kdo se „ekology“ nazývají v novinářské hantýrce, tak si myslím,
že skuteční ekologové k nim mají většinou stejně daleko jako vodohospodáři.
Jaký vývoj v tomto oboru očekáváte v budoucnosti?
Vodárenství v rozvinuté společnosti zřejmě zůstane tím, čím se
snaží být již více než jedno století. Službou, která má zajistit centrální zásobování pitnou vodu pro co největší procento obyvatelstva,
a to v kvalitě vhodné bez jakýchkoli kompromisů pro požívání a také
v dostatečném množství a bez přerušení dodávek. Je to svým způsobem luxus moderní společnosti, avšak za cenu, která zdaleka nedosahuje skutečné hodnoty pro každodenní život člověka. Lidé si budou
muset uvědomit, že za několik málo korun denně dostávají službu,
která je pro jejich život skutečně důležitá. Ve srovnání s výdaji za jiné
statky je pitná voda stále velmi laciná a přitom je již dnes ve většině
lokalit i velmi kvalitní. Aby bylo možné dosahovat ještě vyšších kvalitativních parametrů celého vodárenského systému, bude nezbytné
nejenom chránit zdroje, ale zejména inovativně rekonstruovat existující úpravny a také průběžně obnovovat distribuční síť.
Jak jsem se již zmínil, poznání v našem oboru jde velmi rychle
kupředu a pokud nové poznatky nebudeme v našem vodárenství
schopni aplikovat, budeme stavět něco, co bude již v době uvedení
do provozu morálně zastaralé. Kdo z nás by si koupil dvacet či třicet
let starý model auta za cenu dnešních modelů? A proč by to tedy
mělo tak být v našem vodárenství? Zabránit tomu může důsledně
prováděná a také nezávisle oponovaná předprojektová příprava, která
by měla zajistit, že bude každé dílo na současné úrovni techniky. Na
to by mělo být vázáno i poskytování dotací.
V úpravě pitné vody se myslím začíná uplatňovat například trend
k zajištění co nejvyšší biologické stability upravené vody. Jeho výsledkem bude například to, že bude pitná voda v distribuční síti podstatně
méně náchylná k výskytu sekundárního mikrobiologického znečištění
a bude moci směřovat ke snižování dávek dezinfekčního činidla či
dokonce provozu distribuční sítě zcela bez dezinfekce, jako je tomu
v některých vodárensky vyspělých zemích, například Holandsku. Také
nástup membránových procesů bude postupně měnit podobu našich
úpraven. Řada klasických procesů probíhá postupnou optimalizací,
jak se zlepšuje jejich poznání. Je to zřejmé například u rychlofiltrace,
jejíž podstata je známa více než jedno století, avšak teoreticky je
stále předmětem základního výzkumu a v praxi probíhá její neustálé
vylepšování. Všechny tyto a podobné trendy bychom měli v našem
vodárenství vnímat a řídit se jimi v našem rozhodování.
Na konec rozhovoru si dovolím prozradit, že si tykáme a říci:
Díky za rozhovor.

Nová pracovní skupina IWA
zaměřená na kovy v pitné vodě

IWA (Mezinárodní asociace pro vodu). Členství v této SG, která se
jmenuje SG Metals and Related Substances in Drinking Water, je
otevřené pro veškerou odbornou veřejnost. Předsedou je Dr. Colin
Hayes z Velké Británie, kontakt: c.r.hayes@swansea.ac.uk.

Evropský projekt COST Action 637 Metals and related substances
in drinking water, jehož se účastní i některá česká pracoviště, probíhá
v letech 2007-2010. S výstupy z projektu se můžete seznámit na www.
meteau.cz; v časopise Vodní hospodářství (1/2008) byl publikován
souborný článek o problematice olova v pitné vodě v ČR a připravuje
se podobný o mědi. Tohoto projektu se vedle ČR účastní řada zemí;
vedle členů Evropské unie i zástupci Izraele, Turecka a USA. Protože problematika plumbosolvatace (uvolňování olova z olověných
potrubí nebo olovo obsahujících slitin) a dalších prvků (měď, arsen,
nikl, antimon atd.) v pitné vodě je stále aktuální, přechází řada členů
uvedeného projektu do nově vytvořené skupiny specialistů (SG) pod
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Václav Stránský

Nový projekt COST Action
Informace o nově navrhovaném projektu COST pod názvem „Water
and health towards climate changes“ a o případné možnosti účasti
podají autoři projektu Dr. Colin Hayes z Velké Británie a profesor
George Pilidis z Řecka. Kontakty: c.r.hayes@swansea.ac.uk, gpilidis@uoi.gr.
Vladimira Němcová
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Seminář „Podzemní voda
ve vodoprávním řízení VI“
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost uspořádala
dne 8. října 2009 v Praze ve spolupráci s ministerstvem zemědělství
a Global Water Partnership v pořadí šestý seminář nazvaný „Podzemní
voda ve vodoprávním řízení“. Cílem semináře bylo seznámit pracovníky vodoprávních úřadů, Povodí, Vodovodů a kanalizací, hydrogeology a vodohospodářské projektanty s odbornými aspekty, názory
a zkušenostmi odborníků v problematice podzemních vod, vodního
hospodářství pro aplikaci ustanovení zákona o vodách a s ním souvisejících vyhlášek, nařízení a metodických pokynů a informovat je
o dalších vodohospodářských aspektech, které by měli při svých činnostech uplatňovat. Semináře jsou i platformou pro výměnu názorů
mezi různými profesemi, které se zúčastňují vodoprávních řízení.
Přednesené přednášky byly uvedeny ve sborníku, který účastníci
semináře obdrželi.
Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., a Ing. Miroslav Kněžek, CSc.,
z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v.v.i. v Praze,
vystoupili s přednáškou „Možnosti zmírnění průtoků v probíhající
klimatické změně“. Autoři zhodnotili vlivy předpokládaných změn
klimatu na odtok na příkladě Vltavy, vývoj hydrologické bilance
při probíhajícím oteplování a vlivy odlesňování na pokles průtoků.
Změny hydrologické bilance v důsledku změny klimatu indikují
pokles průtoků podle klimatických scénářů i podle výsledků hodnocení období 1980–2007. Z výsledků monitoringu v experimentálních
povodích vyplývá, že změnami využití pozemků s vyloučením drastických zásahů jako je trvalé odstranění vegetačního krytu, půdy nebo
zřízením velkých nepropustných ploch, nelze znatelně změnit dlouhodobou průměrnou výšku odtoku z povodí. Pro efektivní nadlepšení
malých průtoků je nezbytné, aby byly zvýšeny akumulační prostory
povrchových vod využitím stávajících nádrží i za cenu změny jejich
hospodářského využití a v povodích s pasivní vodohospodářskou
bilancí i zřízením nových nádrží nebo převodem vody z povodí
s bilančním přebytkem.
S první přednáškou úzce souvisela přednáška Ing. Pavly Finfrlové, náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové, v níž
upozornila na reálnou možnost nedostatku vody pro zásobování
obyvatel pitnou vodou. Rozebrala příčiny zdánlivého a skutečného nedostatku vody, které dokumentovala na Vodárenské soustavě
Východní Čechy. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou není veřejným zájmem. Upozornila, že je nutné, aby ČR definovala zásobování
obyvatel vodou jako veřejný zájem, bezodkladně připravila reálnou
adaptační strategii a definovala cíle a postupy v ochraně přírody.
Dále je nutné zakotvit legislativně priority pravomoci a odpovědnosti pro racionální a efektivní zvládání nedostatku vody a řešení
střetu zájmů ochrany přírody a zásobování obyvatel pitnou vodou
veřejnými vodovody. S tím souvisí i nezodpovědné rušení územních
rezerv pro případné stavby akumulace vod, které byly našimi předky
prozíravě zřízeny a chráněny po dlouhá desetiletí. V závěru byla
podána informace o návrhu postupu pro zvládání nedostatku vody
pro jímací území Litá. Pro přípravu řešení nedostatku využitelného
množství podzemní vody je realizován monitoring hladiny podzemní
vody ve vrtu státní monitorovací sítě neovlivněném odběry podzemní
vody. Pro klasifikaci krizových stavů byly zvoleny p% hladiny na
čáře překročení: 60% hladina představuje normální stav, 80% hladina představuje stav bdělosti, při němž se rozšíří monitoring hladin
podzemní vody, 90% hladina představuje pohotovost, při níž může
dojít k částečnému omezení spotřebitelů, a připravuje se stav nouze.
Pro nouzový stav je charakteristická úroveň hladiny základního odtoku. Při jeho vyhlášení jsou informovány krizové složky, omezují se
spotřebitelé, při čemž neplatí omezení čerpání uvedená v rozhodnutí
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o nakládání s vodami z titulu ochrany přírody. Pro stav krize bude
nutno novelizovat právní předpisy.
Problematiku podzemních vod v novele vodního zákona s pracovním názvem „velká novela“ podrobně uvedl Ing. Miroslav Král, CSc.,
ředitel odboru vodohospodářské politiky v Ministerstva zemědělství.
Vládní návrh novely vodního zákona je dostupný pod číslem sněmovního tisku 895 na internetových stránkách Poslanecké sněmovny na
adrese http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=895&CT1=0
nebo na webových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci > Vodní
hospodářství > Předpisy v oblasti > Zákon o vodách > Novela vodního
zákona > Novela do Poslanecké sněmovny. V době psaní tohoto příspěvku (začátek března) bylo schvalování novely před druhým a třetím
čtením v Poslanecké sněmovně. Mezi významné doplňky „velké novely“
náleží v § 2 (vymezení pojmů) vymezení pojmů dobrého kvantitativního a chemického stavu podzemní vody a zejména v § 5 povinnost
stavebníků zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových
vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v souladu
se stavebním zákonem. Několik příkladů dalších změn:
• V případě ohlášení vodních děl vzniká podle § 15 povinnost doložit
při vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do
vod podzemních vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.
• Povolení k nakládání s vodami není třeba k využívání energetického
potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru nebo
čerpání podzemní vody (§ 8 odstavec 3).
• Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno
(§ 38). Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné
závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3)
z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo
z jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících převážně
jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes
půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na
základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na
jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na
zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění
do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
• Za vodní díla se nepovažuji průzkumné hydrogeologické vrty,
pokud neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná
v rámci geologických prací a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru
podzemních vod.
RNDr. Ladislav Bíža z Ředitelství České inspekce životního prostředí přednesl příspěvek na téma „Odběry podzemních vod a jejich
zpoplatnění“, jehož spoluautorkou je Ing. Zora Králová. Základní teze
přednášky jsou uvedeny na jiném místě této přílohy Vodaře.
Budování a provoz lyžařských sjezdovek potenciálně ohrožuje
jak kvalitu, tak i kvantitu podzemních vod. RNDr. Svatopluk Šeda
z Orlické hydrogeologické společnosti s.r.o. se zaměřil na příklad
průzkumu a hodnocení vlivu budování a provozu nového Ski areálu
Suchý vrch – Červená voda pod Králickým Sněžníkem v přednášce
„Ochrana zdrojů podzemní vody a budování a provoz lyžařských
sjezdovek“. Projektovaná sjezdovka zasahuje do platného ochranného pásma II. stupně jímacího území gravitačního skupinového
vodovodu Červená Voda – Šanov – Bila Voda – Moravský Karlov
v Králické kotlině. Podzemní vody jsou doplňovány ze srážek do
svrchní vrstvy diluviálních sutí a do zóny přípovrchového rozpojení
puklin horninového masivu na celém východním svahu Suchého
vrchu. Ze zhodnocení všech činností ve fázi výstavby a provozu projektovaného areálu bylo doporučeno, že výstavbu i provoz je možno
povolit za těchto předpokladů: změna vodoprávního rozhodnutí ve
věci limitů hospodářské činnosti v ochranném pásmu, změna situace
jednoho objektu, realizace doplňkového průzkumu s měřením vydatností a kvality podzemní vody, zajištění hydrogeologického dozoru při
zemních pracích, který na místě rozhodne o opatřeních při výronu
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podzemních vod při zemních pracích v alternativách pro nevýznamné
a významné množství výronů. V případě, že se výstavbou významně
sníží vydatnost prameniště nebo jakost vody vylučující její použití pro
pitné účely, vyhloubí se nové jímací vrty do hloubky 80 m v místě geofyzikálně ověřeného zlomu v zóně zvýšené průtočnosti horninového
prostředí. Obecný závěr: před výstavbou je nutno prověřit skutečnou
míru rizika pro konkrétní vodní ekosystémy, ověřit celkovou bilanci
zásob podzemní vody v daném území ve vztahu k současným i budoucím potřebám a zhodnotit, zda lze nápravnými či kompenzačními
opatřeními umožnit koexistenci jímacího území a nové výstavby či
aktivity. Přednáška vyvolala velkou diskusi, v níž byla zastoupena ve
stejné míře souhlasná i negativní stanoviska.
Ucelenou informaci o souboru činností a přehledu dostupných
databází a publikací Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.,
v.v.i., a České geologické služby, které se soustavně věnují otázkám
mapování, hodnocení, bilance a ochrany podzemních vod od roku
1919, podali Ing. Anna Hrabánkovová z VÚV T.G.M, v.v.i., RNDr.
Renata Kadlecová z ČGS a Dr. Roman Kujal, Ph.D., a Ing. Miroslav
Olmer z ČGS–GEOFOND. V uvedených institucích jsou dispozici
údaje, potřebné pro činnost vodoprávních úřadů.
Databáze VÚV T.G.M., v.v.i., na webu:
• Hydrogeologická rajonizace 2005: http://heis.vuv.cz/projekty/
HGR2005
• Vymezení útvarů podzemní vody s hodnocením jejich charakteristik, kvantitativního a chemického stavu, začleněného do plánů
oblasti povodí: http://heis.vuv.cz/projekty/wfd
• Zranitelné oblasti (§ 33 VZ) s revizí z roku 2007: http://heis.vuv.
cz/projekty/zranobl
Databáze ČGS:
• Hydrogeologické, hydrochemické a geologické mapy: pod aplikací
Mapový server na http://www.geology.cz. Výřezy z příslušných map
je možno zobrazit od měřítka 1 : 100 000. Dostupný je i katalog
bohaté odborné knihovny ČGÚ, odborné články a nové textové
vysvětlivky ve formátu .pdf
Databáze ČGS – GEOFOND (http://www.geofond.cz):
• Vrtů a geologicky dokumentovaných objektů
• Hydrogeologických objektů
• Hmotné databáze
• Hydrogeologické regionální prozkoumanosti
• Sesuvů a nebezpečných svahových deformací
• Poddolovaných území
• Hlavních důlních děl
• Ploch dotčených těžbou nerostných surovin
• Ložisek nerostných surovin
• Chráněných ložiskových území
• Dobývacích prostorů
• Průzkumných území
• Souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů
Ing. Radomír Muzikář, CSc. upozornil v přednášce „Kumulativní
účinky nakládání s vodami“ na nutnost hodnotit kumulativní účinky
nakládání s vodami v nových podmínkách výstavby a na další aspekty
využívání podzemní vody, tak aby byl dosažen dobrý kvalitativní
stav. Hydrogeologické posudky pro nakládání s vodami hodnotí ve
většině případů pouze dopad posuzovaného individuálního objektu
na odběrné objekty situované pouze v bezprostředním sousedství.
V současnosti vznikají na velkých plochách skupiny nově postavených domů, často větších rozměrů – „satelity“, kdy na malé ploše je
soustředěna skupina domovních studní pro odběr podzemní vody,
v nichž jsou podstatně větší nároky na množství vody. Byl uveden
imaginární příklad „satelitu“ o 50 domech se 4 obyvateli v každém
z nich, které s nezastavěnou plochou pokryjí plochu cca 0,025 km2.
Pro výpočet byly použity velmi zjednodušené předpoklady. Velikost
odebíraného množství převýší zhruba dvojnásobně množství vody
doplněných zásob podzemní vody na ploše „satelitu“ a několikanásobně velikost podzemního odtoku ze „satelitu“. Přes velká zjednodušení
je možno předpokládat, že dojde k narušení dobrého kvantitativního
stavu. Kromě toho v tomto modelovém případu „satelit“ odebírá cca
8 800 m3 za rok podzemní vody. To převyšuje hranici odběru 6 000 m3
za rok, který se zahrnuje do vodní bilance podle zákona o vodách se
všemi důsledky z toho plynoucími. Z toho důvodu je nezbytné, aby
dopady odběrů podzemní vody nebyly hodnoceny pouze pro odběrný
objekt, pro nějž je žádáno povolení o nakládání s vodami. Dopady
kumulativních odběrů není nutno hodnotit při novém individuálním
odběru podzemní vody ve staré zástavbě, v níž je pro zásobování pitnou vodou odebírána dlouhodobě podzemní voda z individuálních
domovních studní za předpokladu, že dlouhodobými odběry dosud
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nebyly zjištěny negativní dopady stávajících odběrů podzemní vody.
V důsledku enormního zájmu o budování nových individuálních
zdrojů, způsobeného rostoucími cenami za vodné, bude nutno vždy
uvážit do jaké míry bude využíváním nových odběrných objektů
narušen dobrý kvantitativní stav podzemní vody.
Mgr. Ivana Vávrová z Odboru ekologických škod MŽP podala informaci o oblasti podpory 4.2 Operačního programu životního prostředí,
která představuje zdroj financování pro možnosti řešení problematiky
rizikových starých ekologických zátěží, pro jejichž sanaci nebyly
dosud poskytnuty finanční prostředky nebo mohla být realizována
pouze nezbytná protihavarijní opatření většinou ve smyslu § 42 odst.
4 VZ. Jednou z prioritních os je osa 4 „Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží“. Byla uvedena definice
starých ekologických zátěží. Dotace je možno žádat ve 3 kategoriích:
inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst,
kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst
k sanaci, dále realizace průzkumných prací, analýz rizik a sanace vážně
kontaminovaných lokalit. Oprávnění příjemci podpory:
• Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí
a měst
• Svazky obcí
• Kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů
• Státní podniky
• Státní organizace
• Občanská sdružení
• Fyzické osoby – nepodnikatelé
• Podnikatelské subjekty (dle schválené notifikace podnikatelských
subjektů Evropskou komisí v květnu 2009 nebo dle pravidla de
minimis)
Kompletní výčet oprávněných příjemců podpory je uveden v Implementačním dokumentu (www.opzp.cz), a to včetně uvedení, na které
kategorie může být těmto žadatelům poskytnuta finanční podpora.
V oblasti podpory 4.2 může být poskytnuta dotace až do výše 90 %
uznatelných nákladů. Žádost o dotaci se podává v rámci výzvy na
Státní fond životního prostředí. Tato žádost musí být zpracována dle
platné Směrnice MŽP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování
podpory a musí obsahovat i závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, které je vydáváno Odborem ekologických škod.
Ve sborníku přednášek je i přednáška Ing. Renaty Hamralové
z Ředitelství ČIŽP o malých vodních elektrárnách (MVE), která
nemohla být přednesena z technických důvodů. Z přednášky uvádíme
nedostatky zjištěné při kontrolách ČIŽP:
• Nedostatečná vybavenost MVE technickým zařízením pro zjištění
minimálního zůstatkového průtoku.
• Odběry vody bez jakéhokoli dodržování podmínek vodoprávních
rozhodnutí a bez ohledů na škodlivost takového provozu na přírodu
a nedodržování minimálních zůstatkových průtoků.
• Provádění stavebních i nestavebních úprav vzdouvacích zařízení,
rybích přechodů a jalových přepadů, které jim mají zajistit maximální odběr bez ohledu na zbytkový průtok vody v korytě.
• Chyby v povoleních (oprávněních) k nakládání s vodami, např.
absence stanovení minimálního zůstatkového průtoku.
• Absence schváleného manipulačního řádu s minimálním zůstatkovým průtokem.
Ing. Radomír Muzikář, CSc.,
garant semináře a předseda OS podzemní vody ČVTVHS
radomir.muzikar@karneval.cz

Národní dialog o vodě – předběžná informace
Již 4. Národní dialog o vodě, tentokrát zaměřený na Hospodaření s vodou v obdobích hydrologického sucha se bude konat
opět v hotelu Medlov v Novém Městě na Moravě ve dnech 1.–2.
června 2010. Stejně jako loni jej pořádají Česká vědeckotechnická
vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, ve spolupráci s Global
Water Partnership.
Tímto předběžným sdělením chceme umožnit rezervaci termínu
ve Vašich diářích - k podrobnější informaci bude počátkem května
rozeslána pozvánka s přihláškou. Nicméně možnost se přihlásit
existuje již nyní, a to na adrese:
Ing. Bohumil Müller, Česká vědeckotechnická vodohospodářská
společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386,
fax: 222 222 155, e–mail: muller@csvts.cz
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Poplatky za odběr podzemních vod
V úvodu příspěvku připomínáme institut platby za odběr podzemních vod z „historického hlediska“. Vodní zákon č. 138/1973 Sb. v § 45
umožnil vládě České socialistické republiky stanovit povinnost platit
úplaty mj. i za odběr podzemních vod. Vláda zmocnění využila ve
svém nařízení č. 35 z roku 1975 a uložila organizacím s odběry více
jak 15 000 m3/rok nebo 1 250 m3/měsíc platit úplaty místně příslušnému správci toků vodohospodářsky významných. Zároveň stanovila
7 druhů odběrů, na které se povinnost nevztahuje, a to zejména pro
veřejné vodovody. Za 1 m3 se platila 1 Kč, později upraveno.
Jaké jsou základní rozdíly od současné praxe:
• Zpoplatněné množství bylo 2,5x větší.
• Nebyly zpoplatněny odběry pro veřejné vodovody.
• Výši úplaty stanovoval správce toku a byl jejím příjemcem.
Vodní zákon z roku 2001 agendu poplatků změnil. Podzemní vody
jsou dle ust. § 29 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“) přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dále pro účely, pro které je využití pitné vody stanoveno
zvláštním předpisem. Dle údajů Ministerstva zemědělství (publikace
Vodovody a kanalizace ČR 2008 Ekonomika, ceny, informace) bylo
v roce 2008 ze zdrojů podzemních vod celkem dodáno do veřejných
vodovodů 325 mil. m3 vody, což představuje 49 % z celkového podílu
dodané vody.
K ochraně množství a kvality zdrojů podzemní vody rozšířil a zavedl vodní zákon pro odběratele podzemních vod povinnosti a kontrola
dodržování těchto povinností byla delegována na Českou inspekci
životního prostředí.

Základní povinnosti
Základní povinnosti odběratelů podzemní vody ustanovuje HLAVA
II vodního zákona – NAKLÁDÁNÍ S VODAMI.
Každý, kdo odebírá podzemní vodu, je dle ust. § 8 odst. 1 písm. b)
bod 1 vodního zákona povinen odebírat podzemní vodu na základě
platného povolení vodoprávního úřadu a dle ust. § 8 odst. 2 nakládat
s vodami v rozsahu a k účelu, které jsou uvedeny v platném povolení, a to po dobu uvedenou v povolení. Povolení k odběru podzemní
vody se vydává fyzickým a právnickým osobám na základě jejich
žádosti.
Povolení k odběru není třeba k čerpacím pokusům kratším než 14
dní a v množství nižším než 1 l/s, k odběrům pro zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod nebo v případě záchranných prací.
Další povinností oprávněných subjektů odebírajících podzemní
vodu v množství alespoň 6 000 m3 ročně či 500 m3 měsíčně je dle ust.
§ 10 odst. 1 povinnost měřit množství a jakost odebírané podzemní
vody, se kterou nakládá, a předávat výsledky příslušnému správci
povodí. Obecné podmínky pro provádění měření stanoví Vyhláška
MZe č. 20/2002 Sb., konkrétní požadavky jsou obvykle uvedeny
v podmínkách povolení k odběru podzemních vod.
Dle ust. § 22 odst. 2 jsou odběratelé podzemních vod v množství
přesahujícím 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci povinni
jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto
odběrech. Hlášení se předávají do 31. 1. následujícího kalendářního
roku (podrobnosti stanovuje vyhl. MZe č. 431/2001 Sb.). Tyto údaje
slouží k sestavení vodní bilance.
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Od roku 2002, kdy vstoupil v platnost zákon č. 254/2001 Sb., byl
zpoplatněn odběr podzemních vod, který přesáhl množství 6 000 m3
za rok nebo 500 m3 za měsíc (platilo se pouze za množství překračující
limit, tzn. pouze za celkové odebrané množství snížené o 6 000 m3
resp. 500 m3). Byly zavedeny dvě sazby poplatku, a to 2,- Kč za 1 m3
odebraného množství podzemní vody pro zásobování pitnou vodou
a 3,- Kč za 1 m3 odebraného množství podzemní vody pro ostatní užití.
Zálohy se platily dle předpokládaného ročního odběru a poplatkové
přiznání se předkládalo místně příslušnému finačnímu úřadu. Poplatek byl z 50 % příjmem státního rozpočtu a z 50 % příjmem SFŽP.
Poplatek se neplatil mimo jiné za čerpání podzemních vod pro získání
tepelné energie a při sanačních pracích. V lednu 2004 vstoupil v platnost zákon č. 20/2004 Sb. (euronovela vodního zákona). Tato právní
úprava změnila zejména zpoplatněné množství odebrané podzemní
vody a způsob správy poplatků.
Poplatkové povinnosti odběratelů ustanovuje HLAVA X v ust. § 88
vodního zákona. Dle ust. § 88 odst. 1 je oprávněný subjekt, který
má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit za skutečné
množství odebrané vody podle účelu odběru.
Ust. § 88 odst. 2 vymezuje případy, ve kterých se poplatek za skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje neplatí, a to, když je odběr
z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní
rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního
roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za
odběry vody ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody
ke snižování jejich hladiny a za odběry vody sloužící hydraulické
ochraně podzemních vod před znečištěním.
Ust. § 88 odst. 3 stanovuje podmínky pro odběratele, kteří odebírají
podzemní vodu na více místech jedné obce. V případě, že se jedná
o jeden vodní zdroj na více místech jedné obce, se pro účely zpoplatnění odebraná množství vody sčítají.
Ust. § 88 odst. 5 a 10 ukládá povinnost subjektům podávat poplatková hlášení a přiznání v zákonem stanovených termínech se všemi
údaji rozhodnými pro stanovení záloh na poplatky a pro stanovení
poplatků za odběry podzemních vod. Formuláře pro podávání poplatkových hlášení a přiznání jsou ve vyhl. č. 125/2004 Sb.
Poplatkové hlášení pro stanovení záloh na následující rok se podává
do 15. 10. běžného roku na příslušný oblastní inspektorát ČIŽP. Roční
výše zálohy poplatku vypočte odběratel vynásobením příslušné sazby
poplatku povoleným ročním odběrem podzemní vody v m3 .
Poplatkové přiznání pro stanovení poplatku, ve kterém odběratel
uvede skutečně odebrané množství podzemní vody a výpočet poplatku za uplynulý rok, se podává do 15. 2. běžného roku na příslušný
oblastní inspektorát ČIŽP.
Sazba poplatku za skutečně odebrané množství podzemní vody je
uvedena v příloze č. 2 vodního zákona a je stejná jako v předchozí právní
úpravě. Na základě rozhodnutí ČIŽP místně příslušné celní úřady vybírají
a vymáhají zálohy a poplatky. Poplatek je z 50% příjmem rozpočtu kraje,
na jehož území se odběr uskutečňuje, 50% je příjmem SFŽP.
Od roku 2004 tak přibyly České inspekci životního prostředí nové
kompetence, které jsou víceméně administrativního charakteru a jsou
značně časově náročné. Dvakrát ročně Inspekce vydává přibližně
4 500 poplatkových rozhodnutí. V roce 2009 bylo vydáno 4 845
rozhodnutí na poplatky za rok 2008 ve výši 757 574 602 Kč a 4 185
rozhodnutí o zálohách pro rok 2010 ve výši 1 206 206 072 Kč. Dodatečně bylo vydáno 238 rozhodnutí o zálohách pro rok 2009 ve výši
19 075 028 Kč.
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Při zavádění poplatkové agendy se z pohledu Inspekce objevily
nedostatky a nejasnosti současné právní úpravy v této oblasti, které
rozhodování o poplatcích komplikují. Nejasné vymezení pojmu vodní zdroj ve vazbě na ust. § 88 odst. 3 vodního zákona vedlo nejprve
k výkladu MŽP, že vodním zdrojem se pro účely poplatku rozumí
podzemní voda nacházející se na území (jedné) obce. Toto vymezení
vycházelo zejména z ust. § 2 odst. 8, který stanoví vodní zdroj jako
povrchové nebo podzemní vody, které jsou nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely. Aplikace tohoto výkladu však byla napadena některými odběrateli a na
základě rozsudku městského správního soudu byl MŽP tento výklad
přehodnocen a v současné době postupuje ČIŽP podle výkladu, který
říká, že jedním vodním zdrojem podzemní vody se pro účely plnění
poplatkových povinností rozumí podzemní voda nacházející se ve
stejném dílčím povodí, které je specifikováno číslem hydrologického
pořadí, a ve stejném hydrogeologickém rajonu. Tento výklad je jistě
hydrogeologicky správnější, na druhé straně však může vést k situacím, kdy nebude podléhat zpoplatnění odebíraná podzemní voda
z více míst zásobující jeden veřejný vodovod jen proto, že se bude
lišit např. dílčí povodí. Dalším problémem je zákonem stanovená dvojí
sazba poplatku, neboť jen v málo případech lze jednoznačně určit, že je
podzemní voda využívána pouze k jednomu účelu užití a lze jen těžko
prokázat, kolik vody bylo odebráno pro pitné účely a kolik pro jiné
užití. Problematická jsou i některá povolení vodoprávních úřadů, a to
zejména povolení, která udávají maximální povolený odběr pouze v l/s.
Tento problém měl být odstraněn s ukončením platnosti některých
povolení k 31. 12. 2007. Přesto se však v praxi setkáváme s případy,
kdy byla platnost těchto povolení pouze prodloužena, přestože ust.
§ 9 odst. 3 říká, že v případě odběru, který podléhá zpoplatnění a je
povolován na delší dobu než 1 rok, stanoví vodoprávní úřad i výši
povoleného ročního odběru.

Kontrola a sankce
Na plnění povinností souvisejících s odběrem podzemní vody se
ČIŽP zaměřuje při své kontrolní činnosti. Odběry podzemní vody bez
platného povolení nebo v rozporu s ním jsou považovány za nedovolené odběry a jsou kvalifikovány jako správní delikt dle ust. § 116 odst. 1
písm. a). Počet nedovolených odběrů narostl po 1. 1. 2008, neboť i přes
rozsáhlou mediální kampaň si řada odběratelů v případě, že platnost
povolení k odběru podzemní vody zanikla k 31. 12. 2007, nepožádala
o nové povolení. Jako nedovolený odběr jsou kvalifikována i překračování ročních a měsíčních povolených množství, neboť dle ustanovení
vodního zákona musí odběratel dodržovat všechny podmínky dané
povolením. K nedodržování měsíčních povolených množství dochází i u řady vodárenských společností. Výše pokuty se dle ust. § 117
odst. 2 stanoví taxativně, a to ve výši 50 Kč za každý neoprávněně
odebraný m3 podzemní vody. Pokutu lze stanovit nejvýše za období
3 let, předcházejících ke dni, kdy byl nedovolený odběr vody zjištěn.
V taxativním stanovení pokuty bez možnosti jejího snížení na základě
platných právních předpisů vidí ČIŽP velký problém. V řadě případů
si Inspekce uvědomuje, že pokuta ukládaná odběrateli může mít pro
subjekt likvidační charakter a její výše je neúměrná škodě, kterou na
životním prostředí nedovolený odběr způsobil. Jen ve výjimečných
případech může Inspekce na návrh řízení o pokutě zastavit dle ust.
§ 125 vodního zákona, neboť nebývají splněny všechny tři podmínky
dané v ustanovení. K nápravě nezákonného odběru dochází většinou
až po kontrole ČIŽP, tedy ne zcela dobrovolně a likvidační výši pokuty
nelze také považovat za nepřiměřenou tvrdost dle ust. § 125 odst. 1
písm. c) vodního zákona, neboť k napravení závadného stavu v těchto
případech subjekt nemusí učinit žádná finančně nákladná opatření,
která by kompenzovala výši uložené pokuty.
Pokud oprávněný subjekt neprovádí měření
množství podzemních vod (§ 10) s nimiž nakládá, je
tato skutečnost kvalifikována jako správní delikt dle
ust. § 116 odst. 1 písm. d) bod 6 a dle ust. § 122 odst. 1)
písm. c) mu bude uložena pokuta ve výši od 10 000 Kč
do 500 000 Kč. Pro výpočet poplatku či sankce se
použije nepřímé stanovení odebraného množství, např.
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.
12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění.
V případě, že odběratel neoznámí údaje potřebné

pro vodní bilanci ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem
(§ 22), dopustí se správního deliktu dle ust. § 116 odst. 1 písm. d)
bod 12 a dle ust. § 122 odst. 1) písm. a) se uloží pokuta ve výši od
1 000 Kč do 50 000 Kč.
Pokud subjekt, který má povinnost platit zálohy a poplatky za
odběr podzemní vody, nepředloží poplatkové hlášení nebo poplatkové přiznání nebo nedodrží termíny dané vodním zákonem k jejich
předložení, je tato skutečnost posuzována jako správní delikt dle ust.
§ 116 odst. 1 písm. d) bod 82 a dle ust. § 122 odst. 1) písm. c) mu bude
uložena pokuta ve výši od 10 000 Kč do 500 000 Kč. Povinnost podávat poplatkové hlášení pro stanovení záloh má i oprávněný, který má
povoleno odebírat podzemní vodu v množství menším nebo rovném
6 000 m3 za rok, ale větším než 500 m3 za měsíc.
Je překvapivé, že i po 6 letech takto zavedené agendy poplatků
za odběry podzemních vod se objevují subjekty, které se dosud
k poplatkové povinnosti nepřihlásily a mnoho subjektů má problémy s dodržením termínů k podání poplatkového hlášení či přiznání.
V roce 2009 za tyto delikty uložila Inspekce 364 pokut ve výši 4,8 milionu Kč. Za ostatní delikty, které souvisejí s odběrem podzemní vody,
zejména za nedovolené odběry, bylo vydáno celkem 65 pokut ve výši
5,6 milionu Kč.
Poplatková agenda je, jak již bylo zmíněno, pro inspektory ČIŽP
časově značně náročná a je prováděna na úkor vlastní kontrolní činnosti. Vzhledem k této časové náročnosti a k přetrvávajícím deliktům
a také s ohledem na skutečnost, že příjmy z poplatků tvoří významnou část finančních prostředků krajů a SFŽP, které jsou investovány
do projektů ke zlepšení životního prostředí, probíhá od března roku
2008 ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí mimořádná
kontrolní činnost. Jejím cílem je prověřit, jak odběratelé podzemní
vody v České republice plní zákonem stanovené povinnosti, a to
zejména odběr podzemní vody na základě platného povolení vodoprávního úřadu a plnění poplatkových povinností. V roce 2009 byla
tato kontrolní činnost zařazena mezi prioritní úkoly MŽP a pokračuje
i v roce 2010.

Závěry
1. Inspekce ve správním řízení vydá dvakrát ročně přes 4 000 rozhodnutí o zálohách a přiznáních poplatků za odběr podzemní vody.
Zálohy se mění pouze při změně povolení vodoprávního úřadu.
Tato činnost má převážně administrativní charakter, zatěžuje
subjekty i inspekci. Návrh na změnu ve vydávání záloh inspekce
uplatnila do novely vodního zákona.
2. Zálohy jsou o cca 40 % vyšší než poplatek dle skutečně odebraného
množství. Celní úřady musí přeplatky vracet odběratelům.
3. Pro zjednodušení by bylo vhodné sjednotit sazbu za odebraný 1 m3
pro ostatní užití, výběr je pouze cca 10 % všech poplatků a v praxi
nelze vždy rozlišit. Postrádá odůvodnění, voda z veřejných vodovodů je také dodávána pro ostatní užití.
4. Někteří odběratelé mají povolení na vysoké množství, skutečný
odběr je minimální nebo dokonce žádný, musí platit zálohy, které
se jim potom vrací.
5. Při plánovaném nebo i havarijním zvýšení odběru nad povolené
množství je nutné požádat vodoprávní úřad bez odkladů o přechodné navýšení odběrů, jinak se odběratelé vystavují sankci.
6. Z hlediska kontrol inspekce jsou velmi podezřelá povolení s ročním
odběrem těsně pod hranici 6 000 m3. a jsou předmětem kontrol na
místě, vč. způsobu měření.
7. Od 1. 7. 2009 je ochrana vod členěna podle hranic krajů. Pro kraj
Vysočina je příslušný oblastní inspektorát v Havlíčkově Brodě, pro
Pardubický kraj OI v Hradci Králové a pro Zlínský kraj OI v Brně.
Pro Karlovarský kraj je zřízena pobočka se sídlem v Karlových Varech.
8.  Jsou i jiné modely – v Bavorsku se za odběry podzemních vod neplatí, na Slovensku jsou poplatky příjmem
správců povodí.
RNDr. Ladislav Bíža
Ing. Zora Králová
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství
Praha
biza@cizp.cz
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Kolorimetrický analyzátor volného
a celkového chloru Cl17
Automatický kolorimetr Cl17 pracuje s metodou odpovídající normě
ČSN ISO 7393-1 pro stanovení volného a celkového chloru ve vodách.
K fotometrické detekci se používá předepsaná vlnová délka 530 nm.
Indikátor DPD (N,N-diethyl-p-fenylendiamin) je bezbarvý amin, který
je v přibližně neutrálním prostředí rychle oxidován chlorem za vzniku
barevného produktu (tzv. Würsterovo barvivo) a bezbarvého produktu
(imin).
Při stanovení volného chloru se pracuje
v pufrovaném prostředí
pH 6,2–6,5 což je zajištěno karboxylát-fosfátovým pufrem. Tento pufr
na rozdíl od běžného
fosfátového umožňuje spolehlivou analýzu
vzorků s poměrně vysokou tvrdostí a alkalitou (do 1 000 mg/l CaCO3)
a navíc nepodporuje mikrobiální kontaminaci roztoků.
Práškové DPD reagencie dále obsahují činidlo EDTA, které komplexuje přítomné kovy a omezuje rušení stanovení často přítomným železem.
Chloraminy (mono- a di-), které jsou označovány také jako vázaný
chlor, reagují při neutrálním pH výrazně pomaleji, a proto se při jejich
stanovení pracuje v kyselejší oblasti pH za přítomnosti jodidu.

Fotometr pro náročné aplikace

pH elektrod a chlorového senzoru. Membránové senzory jsou také
obecně citlivé na hydraulické změny, zatímco za stejných podmínek
je měření chloru kolorimetrickým analyzátorem Cl17 spolehlivé a bezproblémové. Z tohoto důvodu se fotometr Cl17 osvědčuje zejména na
úpravnách vod s alkalizací/ztvrzováním vody vápnem, chloraminací
a s technologií na odstraňování železa z vody, kde méně robustní
ampérmetry vyžadují mnohem vyšší míru obsluhy. Obsluha provádí
pouze pravidelnou měsíční výměnu reagentů, přístroj je nakalibrován
již z výroby a 1x ročně se provádí výměna hadiček. Pro validaci je
k dispozici příslušný set. Přístroj se dodává včetně hydraulické sady,
která eliminuje vliv změn průtoků a tlaků na měření.

Desítky aplikací v ČR
Analyzátory Cl17 jsou umístěny na desítkách upraven pitných
vod v Čechách a na Slovensku. Příkladem úspěšné instalace Cl17
je ÚV Štítary, kde se voda dezinfikuje chloraminací a je tedy nutno
monitorovat jak koncentraci volného chloru, což předepisuje ČSN,
tak i celkového chloru, který poskytuje obraz o zdárném průběhu
chloraminace. Obrázek níže ilustruje kompletní instalaci monitoringu kvality pitné vody na odtoku z úpravny Štítary. Sleduje se zákal,
UV absorbance, pH, volný a celkový chlor. Hodnoty a události jsou
logovány v kontroléru sc1000 a digitálně komunikovány po MODBUS
sběrnici na PLC systém.
Ing. Miloš Volenec
Aplikační specialista
HACH LANGE s.r.o.
milos.volenec@hach-lange.cz

V přítomnosti vyšší koncentrace chloru převažuje tvorba bezbarvého iminu a dochází k naředění růžového zbarvení, které při nevýhodném poměru DPD/oxidant může vést ke zkresleným výsledkům. Pro
zaručení správných výsledků je klíčové použití roztoku DPD starého
maximálně jeden měsíc a dodržet vysoký poměr DPD/oxidant.
Pro analyzátor Cl17 dodává HACH LANGE 2 různé DPD reagencie
pro stanovení volného nebo celkového chloru v práškové formě,
které se před použitím rozpustí v dodané láhvi a do analyzátoru
Cl17 se jednoduše uloží kalibrační faktor pro danou šarži reagencií. Pokud má voda inkrustující vlastnosti, vyšší a proměnlivé pH,
potýká se obsluha membránových ampérmetrů se závislostí odezvy
na pH, potřebou časté výměny zanášejících se membrán, kalibrací
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K lipenské padesátce
Rok 1960 se oficiálně uvádí jako rok dokončení výstavby mimořádného vodního díla na horním toku Vltavy, které zahrnuje významnou
nádrž s největší vodní plochou v ČR, vyrovnávací nádrž u Vyššího
Brodu a špičkovou podzemní elektrárnu.
Pro hydroenergetika je Lipno lokalita s mimořádně příhodnými přírodními podmínkami z hlediska soustředění spádu na krátkém úseku
vodního toku i výstavby velké akumulační nádrže, která umožňuje
získat cennou primární energii (120 MW). Navíc ve studiích z posledních let byly na Lipno navázány různé varianty nové přečerpávací
elektrárny o velkém výkonu, mj. i se zapojením rakouského Dunaje.
Vodohospodáře nepochybně uspokojuje, že výstavbou přehrady
o výšce pouhých 25 m nad terénem se získal objem nádrže 310 milionů m3 (75 % průměrného ročního objemu průtoku), navíc v horním
povodí, s možností výrazně ovlivňovat poměry po desítky km níže
pod vodním dílem.
Rozlehlá vodní plocha se stala dominantním prvkem krajiny,
v souladu se staletou tradicí v jižních Čechách. O vodní dílo se
opíraly snahy o rozvoj celé oblasti, od počátku omezované tehdy
panujícími politickými poměry v poválečné Evropě. Úspěšné byly
zejména snahy o rozvoj rekreace u vody na levém břehu nádrže,
i když nadmořská výška přes 700 m n. m. i šumavské klimatické
poměry k němu nijak zvlášť nepřispívaly. Svým způsobem výjimečná se stala po řadu let přírodní dráha pro vodní slalom pod přehradou, oživovaná zvýšenými odtoky z Lipna, spojená se slavnou érou
našich vodních slalomářů. Záhy se objevily plány rozvinout v oblasti
též zimní sporty a rekreaci, vázané na kopec Kramolín (900 m n.
m.). Zásadní kvalitativní zlom nastal po roce 1989. Dnešní rozvoj
Lipenska i dalších blízkých lokalit překonal i ty nejoptimističtější
představy. Tu je na místě zdůraznit, že po desítky let byli v oblasti
velmi iniciativní jihočeští vodohospodáři, zejména pracovníci Povodí Vltavy, kteří přes množství překážek důsledně postupovali při
realizaci svých záměrů. Viditelné výsledky z posledního dvacetiletí
i další plány rozvoje zaslouží nejvyšší uznání.
Výstavba Lipna však přinesla mnohem víc. Po roce 1950 to bylo
první významné oživení opuštěného území, i když se specifickým
sociálním složením těch, kteří přišli na stavbu, nebo byli přinuceni
zapojit se do budování. Po dokončení výstavby se vodní dílo stalo mimořádně významným stabilizačním prvkem a opěrným bodem rozvoje
občanských společenství, zajišťujícím jejich existenci mezi hraničním
pásmem a rozlehlými vojenskými výcvikovými prostory. Bez vodního
díla, zřejmě v zájmu „posilování hranice socialistického tábora“, by
celé rozsáhlé území bylo podřízeno těmto cílům, od hranic s Rakouskem a SRN hluboko do vnitrozemí. Po roce 1989 by asi vše směřovalo
k vyhlášení ještě rozsáhlejší CHKO resp. Národního parku Šumava, než
je tomu v současnosti, se snahou co nejvíce omezit tu aktivity normálně
uvažujících a jednajících činorodých lidí. I dnes, kdy podstatná část
lipenské nádrže (nad Frymburkem) spadá do CHKO a konec vzdutí
do národního parku, vznikají četné problémy. Pro porovnání: povodí
Vltavy po Lipno tvoří necelých 950 km2, plocha území CHKO a NP je
1 630 km2. Vybudováním VD Lipno naši předchůdci vytvořili mimořádné hodnoty a spolu s výsledky úsilí obětavých a zaujatých lidí na ně
navazujících tu dnes máme dílo, jehož význam v dlouholetém vývoji
asi neumíme plně docenit. Dnes, kdy citlivě vnímáme symboly odporu
proti totalitě, lipenskou nádrž k nim můžeme bez rozpaků přiřadit.

Z hlediska funkcí vodního díla v průběhu desítek let provozu
je vhodné zdůraznit, že ty původně plánované plnilo beze zbytku.
Navíc bylo vykonáno mnoho pro oživení vodního toku pod přehradou a svůj význam má i příspěvek nadlepšovacího účinku nádrže
pro zajištění vody pro dost vzdálenou jadernou elektrárnu Temelín
a také nově vybudované malé vodní elektrárny. Po povodni v roce
2002, kdy nádrž výrazně přispěla k omezení extrémní povodně,
svojí kapacitou však nestačila, se postupně realizuje záměr zvýšit
její retenční funkci zejména vytvořením dodatečného retenčního
prostoru nad úrovní dosavadní maximální hladiny. Pro toto řešení
se našlo pochopení na rakouské straně (v době výstavby byl kontakt
nádrže s rakouským územím limitujícím faktorem vzdutí nádrže),
na domácí půdě se postupně dořešují zbývající problémy. Uvedením
v život se uskuteční významné vodohospodářsky nesporně pozitivní
opatření pro omezení povodňových škod v povodí.
V oblasti horní Vltavy bylo sledováno více lokalit s hydroenergetickým a vodohospodářským využitím. V době, kdy se ukázalo,
že pro další rozvoj energetických zdrojů u nás je nutno se opírat
hlavně o výkonné tepelné elektrárny, pod tlakem někdy až demagogické argumentace byly plány na další vodní elektrárny na Vltavě
(s menšími výkony) odloženy. Jde však o energetický potenciál, který
stojí za pozornost, a proto v době preference obnovitelných zdrojů
energie by bylo žádoucí zaměřit se i na nové studie hydroenergetického využití horní Vltavy, respektující dnešní environmentální
požadavky. Vždyť i projekt Lipna z roku 1946 byl výrazně odlišný
od realizované varianty.
V souvislosti s těmito úvahami, vyvolanými padesátiletým úspěšným
provozem VD Lipno – zvažováno z hledisek technických i environmentálních – se vnucuje nekonformní myšlenka: co by se dělo, kdyby byl
Projekt Lipno připravován a realizován v současných podmínkách?
K tomu jen skeptická poznámka, vyplývající z četných zkušeností
z posledních let. Jistě bych se realizace nedožil, i když bych žil hodně přes sto let. Stejně jako se nedožiji stavu, kdy v pramenné oblasti
Vltavy nebo na Březníku bude zdravý šumavský les místo království
kůrovce. Ten si pamatuji z let, kdy jsem končil vodohospodářské
studium na fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze.
profesor Vojtěch Broža
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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