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Příroda jako zboží
Minulý rok jsem se v tandemu potápěl v Rudém moři. Nebyla
to levná záležitost, ale vidět ten korálový svět na vlastní oči byl
zážitek k nezaplacení. Tu krásu přirostlou k mořskému dnu jsem si
chtěl pohladit, dotknout se ji. Ale můj doprovod mě plácl do ruky
a ukázal znak pro NE! Za chvíli jsem se neudržel a učinil ten pohyb
ještě jednou. Reakce nedala na sebe čekat, byla stejná, jak před chvílí,
jen důraznější. Pak už jsem se ovládal. V různých obchůdcích vám
vnucovali krásné mušle, korály a jiné připomínky, že jste tam byli.
Delegát nás ale důrazně varoval, ať to nekupujeme, že v zemi platí
zákaz vyvážení jakýchkoliv přírodnin. Ba dokonce se vystavujete
nebezpečí postihu, když budete vyvážet mušle, co jste si našli na
pláži. To se člověku zdá přehnané, protože by přece nesbíral živé
organismy. Ale musím Egypťanům dát za pravdu. Jak má celník na
hranici poznat, jak jste se k tomu či onomu dostal? Je to rozumné
opatření, abychom jim tu krásu nerozebrali.
Před léty jsem byl v Himalájích. Abychom mohli do hor vstoupit,
museli jsme si koupit jakousi vstupenku. Vůbec nás to nepřekvapilo.
No a vylézt na některé vrcholy znamenalo sáhnout do peněženky
ještě hlouběji. Vrchol jejich posvátné hory, v překladu Rybí ocas, byl
zakázán pro všechny. I pro Reinholda Messnera. Ze země je zákaz
vyvážení zkamenělin, kterých tam najdete hóóódně.
Už to je nějaký pátek, co jsme s kamarádem jeli po Šumavě na
kole. Spíše cestičkami pro zvěř než po cyklotrasách. U Mrtvého luhu
(pro neznalce poznamenávám, že je to jedna z nejcennějších partií
Šumavy s pochopitelným zákazem vstupu) jsme jeli po cestičce,
která na mapě vedla po okraji lokality. Cestička ale byla pořád užší,
až jsme se ocitli v bažinách. Zpátky se nám nechtělo a odhadli jsme,
že „tudy jsme za chvíli na cestě“. Zabloudili jsme. S koly jsme se prodírali sítinami a dokonce se i museli brodit přes meandrující Vltavu,
kterou splouvali vodáci. Šprýmovali jsme, jak by se vyjímal v černé
kronice titulek: Srážka cyklisty s kanoistou. Na druhou stranu jsme
si sebekriticky říkali, pokud nás tady chytí ochranář, tak bude mít
plné právo nás na místě odstřelit.
Tyto vzpomínky mi vytanuly na mysl, když jsem četl prohlášení
pana ministra Drobila: „Záměrem ministerstva je otevřít parky
lidem.“ Trochu se toho bojím. Protože sousloví z názvu článku
nemusí znít pejorativně jen potud, pokud bude k tomu obchodu
přistupováno trvale udržitelně s vědomím, že něco není na prodej!
A zase naopak bych klidně zpoplatnil třeba splutí Vltavy, anebo
vstup v určitém čase s průvodcem do onoho Mrtvého luhu. Ovšemže
by takto vybrané prostředky šly do regionu.

Ing. Václav Stránský
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Přístup k hodnocení
náchylnosti zemědělských
povodí ke ztrátám fosforu
z půdy do vody
Tereza Beránková
Klíčová slova
plošné zdroje znečištění – P index – fosfor – zemědělská krajina

Souhrn

Nadměrný přísun živin, především fosforu, do vod vede k eutrofizaci a jejím negativním důsledkům na kvalitu vody a ekologický stav
vodních útvarů. Zemědělské plochy mohou představovat významný
plošný zdroj znečištění vod fosforem. Proto je třeba zaměřit se na
omezení přísunu fosforu z těchto ploch do vod. Obvykle se ale jedná
pouze o malé, dobře definovatelné zóny v povodí, kde se kombinuje
vysoký obsah fosforu v půdě, případně kde se intenzivně hnojí,
s vhodnými podmínkami pro zvýšený transport převážně formou
erozního smyvu. Proto není účelné aplikovat opatření na rozsáhlá
území, ale spíše odhalit tyto rizikové lokality a opatření aplikovat
právě na ně. Cílem příspěvku je představit přístup k hodnocení
náchylnosti jednotlivých zemědělských ploch ke ztrátám fosforu
do povrchových vod stanovením tzv. fosforového indexu, který byl
vyvinut v USA a běžně se používá i v Evropě.
u

Úvod
Zatížení vod znečištěním pocházejícím
z plošných zdrojů se v poslední době dostává do popředí vědeckého zájmu především
v souvislosti s rostoucí eutrofizací vod.
Hodnocení plošného znečištění se zdá být
nelehkým úkolem hned z několika důvodů.
Při monitoringu jakosti vod je potřeba odlišit
vstup látek z plošných zdrojů od vstupů ze
zdrojů bodových a následné omezování znečištění z plošných zdrojů je v praxi mnohem
problematičtější a obtížněji kontrolovatelné
ve srovnání s bodovými zdroji. Plošné zdroje
v podobě zemědělských ploch jsou považovány za relativně významný zdroj zatížení
vod fosforem, který je limitujícím prvkem
sladkovodních ekosystémů a klíčovým faktorem jejich eutrofizace. Cílem příspěvku je
přiblížit přístup k hodnocení náchylnosti
jednotlivých zemědělských ploch ke ztrátám
fosforu do povrchových vod stanovením tzv.
fosforového indexu.
Koncept fosforového indexu (P index) byl
vyvinut v USA [1] a používá se v nejrůznějších modifikacích v mnoha státech USA
a v poslední době i v několika evropských
zemích, například v Norsku, Dánsku, Švédsku
atd. [2-4]. Jde o kvalitativní nástroj umožňující
identifikovat plochy rizikové z hlediska odnosu fosforu zohledněním zdrojů fosforu a faktorů ovlivňujících jeho transport povodím.
Cílem bylo navrhnout především jednoduchý
nástroj, který bude snadno využitelný pro
vodní hospodářství a pro zemědělskou praxi.
Jeho výhodou, ale zároveň samozřejmě i limitací, je právě tato jednoduchost. Nepostihuje
detailně veškeré funkčních vztahy mezi vstupy, transportními procesy a dalšími faktory
pohybu fosforu v prostředí, které bývají řešeny složitějšími a sofistikovanějšími modely,
ale o to náročnějšími a v podstatě obtížněji
využitelnými pro potřeby managementu.
P index byl několikrát podroben srovnání
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s výsledky monitoringu fosforu ve vodách a i přes jeho principiální
jednoduchost studie potvrzují jeho přínos a potenciál [5, 6].
Dnes existuje již celá řada různých modifikací P indexu a jeho vývoj
stále pokračuje. Často je upravován tak, aby odpovídal specifickým
podmínkám různých regionů. Rámec pro sestavení evropského P
indexu byl nastíněn v příspěvku [7]. Přesto zatím nebyl vyvinut
jednotný evropský P index a jednotlivé státy přejímají jako vodítko
indexy používané v USA, které jsou dále rozpracovány [2, 3, 8]. Na
zvážení je posoudit využitelnost P indexu pro potřeby hodnocení
zemědělských ploch v České republice a vytvoření nástroje přístupného pro běžnou praxi. V následujících odstavcích bude přiblížen
základní koncept a použité charakteristiky pro sestavení P indexu
a nastíněny další možné varianty zaváděné navíc podle specifických
potřeb. Dále se podíváme na možnost využití již existujících dat pro
území ČR a případně na informace, které chybí nebo jsou pro tento
účel nedostatečné.

Index fosforu
Opatření pro omezení ztrát nejen fosforu, ale i dalších látek
a půdy ze zemědělských ploch jsou již běžně rozšířena a zohledněna
v zásadách správné zemědělské praxe. Tato opatření by měla být
cíleně zaměřená, aby se maximalizoval jejich efekt a současně aby
byl dopad na zemědělce co nejmenší. P index je aplikovatelný na
úrovni jednotlivých půdních bloků a umožňuje identifikovat právě
ty lokality v rámci povodí, které nejvíce přispívají ke ztrátám fosforu
do povrchových vod. Hlavní myšlenkou pro zavedení P indexu byl
předpoklad, že největším zdrojem fosforu v zemědělských povodích
jsou pouze malé, dobře definovatelné zóny, kde se kombinuje vysoký
obsah fosforu v půdě, případně kde se intenzivně hnojí, s vhodnými
podmínkami pro zvýšený odnos. Posuzují se jednak zdroje – obsah
fosforu v půdě, vstup fosforu s hnojivy (organickými i anorganickými)
a způsob a načasování jejich aplikace, a současně faktory ovlivňující
transport, jako je erozní ohrožení, povrchový i podpovrchový odtok,

Tab. 1. Příklad hodnotícího schématu dle pensylvánského P indexu podle [17]
Část A – Screening
Obsah přístupného fosforu
Přispívající vzdálenost

> 200 mg/kg
< 45 m

Pokud aspoň jeden faktor splňuje podmínku, pak
přistoupit k části B

Část B – Zdroje P
Půda

Přístupný P (mg/kg)
Hodnocení = 0,20 * přístupný P
Minerál. hnojiva
P kg/ha
Organ. hnojiva
P kg/ha
Metoda aplikace
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
> 5cm do
zapraveno
zapraveno >
zapraveno >
Aplikace
hloubky
do týdne po
1 týden po
1 týden po
na povrch
aplikaci
aplikaci nebo
aplikaci nebo
zmrzlé nebo
nezapraveno
nezapraveno
sněhem
(duben–říjen)
(listopad–březen) pokryté půdy
Hodnocení = množství * metoda
Původ org.
0,5
0,8
1,0
hnojiva
Upravené hnojivo / kaly
Dobytek
Drůbež / prasata
Hodnocení = množství * metoda * původ
Hodnocení zdrojů = hodnocení půdního P + hodnocení minerál. hnojiv + hodnocení organ. hnojiv
Část C – Transport
Eroze
Potenciál výskytu
povrchového odtoku

Ztráta půdy (t/ha)
0
2
4
6
8
Velmi nízký
Nízký
Střední
Vysoký
Velmi vysoký
Podpovrchové
0
1
2
odvodnění
Žádné
Mírné
Hojné
Přispívající
0
2
4
6
8
vzdálenost
> 150 m
150–100 m
100–75 m
75–45 m
< 45 m
Hodnocení transportu = eroze + potenciál výskytu povrchového odtoku + podpovrchové
odvodnění + přispívající vzdálenost
Spojitost mezi
0,7
1,0
1,1
půdním blokem a
Břehový porost (pro
Zatravněné koryto
Přímá spojitost (pro
vodním tokem
vzdálenost < 45 m)
vzdálenost > 45 m)
Hodnocení = spojitost * (hodnocení transportu / 22)
Hodnota P indexu = 2 * zdroje * transportní faktory
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použít sofistikované modely. P index přesto
pokrývá nejdůležitější procesy, mezi něž
Hodnota P
Hodnocení rizika Obecná interpretace
patří transport fosforu s erozí a povrchovým
indexu
či podpovrchovým odtokem. Eroze je jedním
< 60
Nízké
Při dodržení stávajícího způsobu hospodaření je riziko
z nejvýznamnějších transportních mechanisnepříznivého vlivu na povrchové vody nízké
mů. Většina indexů pracuje s tzv. Revidova60–80
Střední
Existuje riziko nepříznivého ovlivnění povrchových vod a měla
nou univerzální rovnicí ztráty půdy (Revised
by se udělat určitá opatření ke snížení ztrát fosforu
Universal Soil Loss Equation – RUSLE) [11].
80–100
Vysoké
Dochází k nepříznivému ovlivnění povrchových vod. Ochranná
U nás se erozními procesy zabývá například
opatření a plán hospodaření s fosforem jsou nutné ke snížení
pracoviště Katedry hydromeliorací a krajinztrát fosforu.
ného inženýrství na Fakultě stavební, ČVUT
> 100
Velmi vysoké
Dochází k nepříznivému ovlivnění povrchových vod. Všechna
v Praze, kde byla zpracována podrobná mapa
potřebná opatření a plán hospodaření s fosforem musí být
ztráty půdy [12] s rozlišením 25 m, nebo
zavedeny a dodržovány, aby se snížila ztráta fosforu.
pracoviště Výzkumného ústavu meliorací
a ochrany půd, které vytvořilo a provozuje
vzdálenost od vodního toku. Každému faktoru je přiřazena váha podle
geografický informační systém o půdě „GIS
jeho významnosti.
for Soil and Water Conservation“ (SOWAC GIS) [13].
Původně byly takto vážené faktory sečteny do hodnoty celkového
Pro hodnocení povrchového odtoku je potřeba znát roční průměrné
P indexu a této hodnotě byla přiřazena třída rizika pravděpodobnosti
hodnoty indikátorů povrchového odtoku. Využívají se různé přístupy
ztrát fosforu z konkrétní plochy [1]. Podle zařazení do tříd rizikovosti
založené například na půdní propustnosti a svažitosti terénu. Nízká
pak mohla být navržena konkrétní opatření pro jednotlivá místa více
propustnost a vyšší sklon zvyšují povrchový odtok [7]. Dále se využívá
náchylná ke ztrátám fosforu než ostatní.
metoda hodnot CN křivek (SCS runoff curve number method) [14]
Následné modifikace ve výpočtu P indexu zahrnovaly především
pro stanovení přibližného objemu odtoku pocházejícího ze srážek
operaci násobení hodnot faktorů namísto jejich sčítání. Přidalo se
pro danou oblast.
na významu transportních faktorů, protože pokud má pole vysoký
Podpovrchový odtok je v transportu P významný především v oblasobsah fosforu v půdě, ale není ohroženo zvýšenou erozí ani zaplavotech s výrazným odvodněním. Také závisí na druhu půd – písčité půdy
váním či vysokým odtokem, jeho příspěvek ke znečištění toku může
s nízkou sorpční kapacitou a vysokou hydraulickou konduktivitou
být minimální [7]. Podobně pole s nižším obsahem fosforu v půdě,
snadno propouštějí fosfor [15], v hlinitých a jílovitých půdách může
případně nehnojené, ale velmi náchylné k erozi i zvýšenému odtoku,
docházet k transportu fosforu preferenčním tokem v makropórech
může být významným zdrojem znečištění. Za použití původního P
[16].
indexu by toto nebylo zohledněno a v prvním případě by pole bylo
Vzhledem k tomu, že jen část erodovaného materiálu se dostane až
ohodnoceno jako rizikové, zatímco v druhém případě by pole zůstalo
do vodního toku, většina P indexů hodnotí také spojitost mezi půdjako zdroj neodhaleno. Existují i další změny a pokusy o vylepšení P
ním blokem a vodním tokem, ovlivněnou převážně přítomností pásů
indexu, ale v zásadě se používají výše uvedené vstupní a transportní
vegetace podél toku, vzdáleností pole od vodního toku, morfologií
faktory a multiplikativní přístup. K tomu se přidružují faktory, které
terénu a také velikostí srážko-odtokové události. Informace o krajsou významné pro určité regiony, například zavlažování, povodně,
jinném pokryvu a morfologii terénu lze snadno získat z mapových
podpovrchové odvodnění [7] nebo v chladnějších klimatických oblasvrstev v prostředí GIS.
tech vliv mrazu [3].
Přehled základních faktorů potřebných k sestavení P indexu udává
Příklad hodnotícího schématu nejčastěji používaného pensylvántab. 3.
ského P indexu a jeho interpretaci znázorňují tabulky tab. 1, 2.
Tab. 2. Obecná interpretace P indexu dle [17]

Potřebné údaje pro hodnocení dle P indexu
Vstupní faktory

Použití v ČR

ČR díky své poloze v mírném klimatickém pásmu nepatří z hlediska
teplot a srážek k zvlášť extrémním oblastem, a tedy můžeme očekávat
poměrně uspokojivé výsledky i při použití klasického P indexu bez
výrazných modifikací. Vhodnost použití P indexu pro podmínky ČR
bude ověřena v připravované studii na pilotních povodích, kdy bude
hodnocení dle P indexu porovnáno s výsledky monitoringu fosforu.
Takovou pilotní studii v současné době připravuje Výzkumný ústav

Takzvané „vstupní faktory“ zahrnují obsah fosforu v půdě společně
s množstvím a charakterem aplikovaných hnojiv a způsobem a obdobím jejich aplikace.
Množství půdního fosforu může být vyjádřeno stanovením tzv.
přístupného fosforu pro rostliny (plant available phosphorus). Přístupný fosfor sice tvoří
Tab. 3. Přehled faktorů potřebných k sestavení P indexu a dostupné informace pro ČR
jen část fosforu v půdě, ale výhodou je, že se
obsah přístupného fosforu běžně stanovuje
Podklad
Informace
Kontakt
pro potřeby zemědělské praxe, a výsledky
Půdní bloky
Veřejný registr půdy LPIS
http://eagri.cz/public/app/plpis/
jsou tedy snadno dostupné pro rozsáhlá
– polygony půdních bloků
území. Půdní vlastnosti v ČR jsou pravidelně
hodnoceny Ústředním kontrolním a zkušebZdroje
ním ústavem zemědělským, který provádí
Výsledky agrochemického
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
Dostupný P v půdě
agrochemické zkoušení zemědělských půd.
zkoušení zemědělských půd
zemědělský
Výsledky jsou shrnuty ve zprávách za jednothttp://www.ukzuz.cz/Folders/1542-1-Agroch
livá zkušební období [9, 10].
emicke+zkouseni+pud.aspx
Co se týká vstupů fosforu v podobě organicOrganické hnojení,
Informace o spotřebě hnojiv
kých i anorganických hnojiv, je důležité nejen
metoda, načasování
Přímo od zemědělských subjektů
aplikované množství, ale i způsob a doba
Anorganické hnojení, Informace o spotřebě hnojiv
aplikace. Bezprostředně po aplikaci je riziko
metoda, načasování
odnosu fosforu velmi vysoké, zvlášť pokud
je následující období bohaté na srážky. EviTransport
dence hnojení je zákonnou povinností každéEroze
Revidovaná podrobná mapa
Krása J., Dostál, T., Vrána, K., Katedra
ho zemědělce a také součástí předpokladů
ztráty půdy pro území ČR
hydromeliorací a krajinného inženýrství,
pro obdržení různých dotací. V praxi by tedy
Fakulta stavební, ČVUT v Praze
získání potřebných informací pro stanovení
Vodní a větrná eroze půd ČR
VÚMOP, SOWAC GIS
indexu nemělo být obtížné a spolupráce se
Povrchový odtok
Pro každé povodí např. metodou
zemědělci je více než žádoucí, hlavně z hleCN křivek
diska dalšího využití P indexu v praxi.
Podpovrchový odtok
Zákresy odvodnění v ČR
Zemědělská vodohospodářská zpráva

Hodnocení transportních faktorů

Proces transportu fosforu v povodí v nejrůznějších formách je složitý a jak už bylo
řečeno, k jeho kvantifikaci by bylo zapotřebí
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– meliorace
Vzdálenost od toku
Ochranné vegetační
pásy

Mapové vrstvy
Letecké snímky, terénní
průzkum, mapové vrstvy

Např. Geoportál Cenia
http://geoportal.cenia.cz nebo přes WMS
služby
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vodohospodářský T.G.M, v.v.i., v rámci subprojektu výzkumného
záměru MZP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum
vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný
na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně
legislativních nástrojů“.
Pokud by však hodnocení dle P indexu nedosahovalo očekávaných
výsledků, bude třeba upravit hodnotící schéma a zohlednit regionálně
významné jevy, jako například intenzivní odvodnění (tj. zvýšený podpovrchový odtok) či zavlažování, nebo zvýšenou intenzitu srážkových
událostí a podobně.

Závěr
Hodnocení náchylnosti ploch ke ztrátám fosforu pomocí P indexu
je metodou hojně využívanou v USA a stále více i v evropských
zemích. Jedná se o nástroj „screeningový“, který dokáže odhalit rizikové lokality, ale v žádném případě se nejedná o sofistikovaný model
pohybu fosforu v povodí. Například zcela nechává stranou procesy
odehrávající se v korytě toku (eroze v korytě), usazování v jezerech
a nádržích a podobně.
Velkou výhodou tohoto přístupu je především jeho nenáročnost
a možnost využívat již existující informace. Pro použití v ČR je zapotřebí testovat P index na pilotních lokalitách a případně ho uzpůsobit
našim podmínkám, zohledněním například intenzivního odvodnění
či zavlažování atd. Díky tomuto přístupu bude možné určit rizikové
lokality a právě na ně zaměřit případná opatření. Cíleným výběrem
rizikových lokalit je možné se vyhnout zbytečnému omezení hospodaření na rozsáhlých plochách v povodí.
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Risk Assessment Tool of Phosphorus loss from agricultural
fields into receiving waters (Beránková, T.)
Key words
non-point sources of pollution – P index – agricultural landscape
Large inputs of nutrients, especially phosphorus, lead to eutrophication and its negative impacts on water quality and ecological status
of water bodies. Agricultural fields present an important non-point
source of phosphorus. Thus, it is necessary to adopt measures for
mitigation of phosphorus losses from agricultural land into receiving waters. Phosphorus loss usually comes from small, well defined
areas within the watershed where high soil P content or intensive fertilizer or manure application coincide with high P transport, mainly
soil erosion. Therefore measures should be applied to these critical
areas opposed to the whole watershed. The aim of this article is to
present a risk-assessment tool for evaluation of site vulnerability to
phosphorus loss – Phosphorus index – which was developed in the
USA and adopted also in some European countries.

Souhrn

Druhá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí se soustředí na první dvě základní vodohospodářské
úlohy. Těmi jsou řešení povrchového odtoku v povodí a stavebně‑technický stav stokové sítě. Úlohy jsou specifikovány a jsou
u nich uvedeny relevantní klíčové ukazatele a jejich cílové hodnoty.
Ty jsou určeny buď na základě platné legislativy ČR a pak jsou
uváděny jako závazné, anebo na základě současného stavu vědomostí a pak jsou uváděny jako doporučené. Úlohy jsou též doplněny
o způsob stanovení hodnot klíčových ukazatelů.

Úvod
Tato kapitola popisuje základní úlohy v rámci integrálního přístupu
k řešení městského odvodnění. Výsledek každé z uvedených úloh
může v důsledku vést k návrhu opatření ke zlepšení stávajícího stavu,
nicméně pro správně cílený návrh opatření je nezbytné komplexní
posouzení, které zahrnuje všechny úlohy uvedené v tomto a následujících dílech. Je však nutné zdůraznit, že některé z úloh nejsou standardní součástí předmětu vlastního zpracování generelu odvodnění,
nicméně jsou jeho nezbytnými vstupními informacemi, a proto musí
být před zadáním generelu odvodnění zpracovány odpovídajícím
subjektem (zpravidla provozovatelem).
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Popis níže uvedených úloh obsahuje uvedení do problému, popis
základních klíčových ukazatelů a jejich cílových hodnot (jsou-li
právně závazné), popř. doporučených hodnot (nejsou-li právně
závazné). Dále jsou uvedeny základní metodické postupy při řešení
úloh a na závěr kapitoly i možný rozsah opatření dle identifikovaného
problému.

Řešení odtoku v povodí

Soubor úloh zaměřených na posouzení a optimalizaci srážko‑odtokových procesů, a to ve vztahu ke stupni urbanizace, možnosti
zasakování a retence srážkových vod a poměru jednotlivých složek
odtoku z povodí.
Popis úlohy
Srážkový odtok z urbanizovaného povodí musí být řešen tak, aby
nebylo ve větší než přípustné míře ohroženo vlastní urbanizované
povodí, povrchové vody sloužící jako recipienty městského odvodnění
a podzemní vody.
Urbanizovaná území jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (např. komunikace, střechy budov). Voda dopadající za
dešťové situace na povrch povodí nemůže přirozeně infiltrovat do
podzemních vod (obr. 1). Rovněž úroveň evapotranspirace (výparu)
je oproti přirozeným podmínkám snížena. Větší část objemu dešťové
vody obvykle odtéká po zpevněném povrchu povodí do dešťových
vpustí a stokovou sítí je odváděna z urbanizovaných povodí. Kromě
nárůstu objemu povrchového odtoku a zvýšení maximálních odtoků
se díky rychlejšímu odtoku snižuje i schopnost transformace odtokové vlny.
Důsledkem zvýšeného objemu povrchového odtoku a jeho rychlosti
je změna hydrologického režimu vodního toku, který se projevuje častějším výskytem lokálních povodní. To je významné zejména v situacích, kdy větší urbanizovaný celek leží na malém vodním toku. Náhlé
zvýšení průtoku může způsobit škody na hmotném majetku v okolí
toku, případně i zdraví, obdobně jako při klasické povodni. Negativně
zde působí i morfologické změny toku (napřímení, zpevnění koryta),
které snižují schopnost toku transformovat povodňovou vlnu.
Zvýšená četnost povodní a vnos znečišťujících látek ze stokové
sítě ovlivňují i vodní faunu a flóru vodních toků. Tok ztrácí svoji
estetickou i ekologickou funkci.
Dalším důsledkem je překročení hydraulické kapacity samotného stokového systému, přechod do tlakového režimu proudění
s vystoupáním vody do úrovně sklepních prostorů či přímo výtoku
na terén prostřednictvím revizních šachet či uličních vpustí a rozliv
do okolního prostoru.
Kromě lokálních povodní má změna koloběhu vody v důsledku
urbanizace negativní vliv i na dotaci podzemních vod, jejichž hladina
se snižuje. To působí problémy v suché části roku, kdy by průtok ve
vodních tocích měl být dotován právě podzemní vodou.
Pozn.: Řešení kolísání hladiny, proudění a jakosti podzemních vod
není standardní součástí generelu odvodnění, nicméně musí být bráno
v úvahu jako okrajová podmínka.
Klíčové ukazatele
Klíčovým ukazatelem, který popisuje srážko-odtokové poměry
v povodí, je podíl odtoku po povrchu území a stokovou sítí, vztažený
k celkovému objemu vody, který na povodí dopadne. Nepřímým
klíčovým ukazatelem, který tento poměr popisuje, je také procento
nepropustných ploch napojených na kanalizaci. V tab. 1. jsou

uvedeny klíčové ukazatele a jejich doporučené hodnoty, které dle
principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) odpovídají téměř
přirozeným poměrům. Při aplikaci opatření je klíčovým ukazatelem
i bezpečnost navrhovaných opatření (tj. četnost překročení kapacity
tohoto opatření).
Pozn.: Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření
s dešťovými vodami (HDV) v urbanizovaném povodí je v maximální
možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před
urbanizací. Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění,
jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku
a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou
přírodě blízká opatření a zařízení HDV taková, která podporují výpar,
vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. V širším slova
smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají
k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků,
např. akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným
(opožděným) odtokem do stokové sítě. Při HDV je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné srážkové vody.
Způsob vyhodnocení
Pro posouzení podílu povrchového odtoku je nutné provést dlouhodobou kontinuální simulaci srážko-odtokových procesů v povodí.
Nástrojem může být hydrologický model s větší mírou schematizace,
který je zatížen historickou srážkovou řadou. Procento nepropustných
ploch je vyhodnocováno na základě analýzy mapových podkladů,
leteckých či satelitních fotografií. Procento ploch napojených na
stokovou síť je nejpřesněji získáno kalibrací simulačního modelu ve
spojení s terénním průzkumem.
Bezpečnost navrhovaných HDV opatření je politickým rozhodnutím, případně může být optimalizována na základě vyjádření nákladů
a škod vzniklých při překročení hydraulické kapacity objektu.

Řešení funkčnosti stokové sítě – Stavebně-technický stav sítě

Obecně je řešení funkčnosti stokové sítě vnímáno jako soubor úloh
zaměřených na posouzení a optimalizaci transportní a retenční funkce
stokového systému a objektů na něm (oddělovací komory, dešťové
nádrže, čerpací stanice, shybky a další specializované objekty). Řešení funkčnosti objektů na stokové síti je nedílnou součástí projektů
posouzení stokových systémů, svým detailem však přesahuje hranice
této metodické příručky (s výjimkou oddělovacích komor ve smyslu
posouzení úrovně emisí a imisí, jejichž problematika bude uvedena
v dalších dílech).
Nutnost kontrol stavebně-technického stavu stokové sítě vyplývá
ze stavebního zákona [2], který ukládá vlastníkům staveb a vodních
děl užívat a provozovat je v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu
a udržovat je v dobrém technickém stavu. Vlastník vodohospodářské
infrastruktury tyto základní povinnosti, pokud je sám nezajišťuje, přenáší v rámci smlouvy o provozování na provozovatele. Jejich plnění
je možné pouze za předpokladu znalosti skutečného stavu provozovaného nebo vlastněného majetku. Posouzení stavebně-technického
stavu stokové sítě tedy není obvykle předmětem projektu posouzení
stokové sítě typu generelu odvodnění, nicméně jeho výsledky jsou
důležitým vstupním údajem pro plánování obnov stokové sítě.
Popis úlohy
Výskyt a riziko poruch stokových sítí je závislé především na
kvalitě projektu, kvalitě použitých stavebních materiálů a vlastní
výstavby stokových sítí, kvalitě provozu stokové sítě a vlivech

Obr. 1. V povodích s lesním vegetačním krytem infiltruje v roční bilanci až 50 % objemu dešťové vody dopadající na povrch území (z toho
přibližně polovina dotuje podzemní vody), pouze 10 % reprezentuje povrchový odtok. V centrálních (extrémně zpevněných) částech městských
aglomerací tvoří povrchový odtok až 55 % objemu dešťové srážky [1]
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okolního prostředí (vnitřního i vnějšího), Tab. 1. Klíčové ukazatele řešení odtoku v povodí a jejich doporučené hodnoty, vztažené dle
které se v průběhu životnosti stokových sítí principů HDV k přirozeným odtokovým podmínkám
mohou zásadně měnit. Poruchou se rozumí
KLÍČOVÝ UKAZATEL
DOPORUČENÁ HODNOTA
stav, kdy stoková síť nemůže plnohodnotně
Podíl povrchového odtoku na objemu spadlé srážkové vody
max. 20–30 %
plnit svoji funkci. V krajních situacích
Procento nepropustných ploch napojených na kanalizaci
max. 25–35 %
mohou mít následky podobu havárií stokových sítí, propadnutých ulic, tramvajových
max. 3 l/s/ha
Specifický odtok z nově urbanizovaných ploch
těles, sesutých domů a v nejhorších přípaBezpečnost navrhovaných opatření HDV
překroč. kapacity 1x za 5 let
dech i ztrát na životech.
Mezi základní možné příčiny poruch
Tab. 2. Klíčové ukazatele řešení stavebně-technického stavu stokové sítě a jejich doporučené
patří:
hodnoty
 vada projektu, nesprávný návrh,
 hydraulické kapacitní problémy,
KLÍČOVÝ UKAZATEL
DOPORUČENÁ HODNOTA
 zanášení stokové sítě,
Úseky zařazené do kategorií dle stavebně-technického stavu
všechny úseky
 nevhodně zvolené materiály,
Délka sítě s překročenou plánovanou dobou obnovy
0–20 %
 výrobní vada materiálu použitého při
výstavbě stokových sítí,
 vadné provedení stavby,
[4] ČSN EN 752. (2008). Odvodňovací systémy vně budov.
 koroze materiálu stoky vlivem vnitřního, resp. vnějšího prostředí,
[5] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 opotřebení stoky provozem (průtokem odpadních vod, čištěním),
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 zvýšené vnější namáhání,
[6] TNV 75 6925 (1995). Obsluha a údržba stok.
 cizí zavinění.
Při reálném provozu sítě je riziko poruchy sledováno na souboru
Ing. David Stránský, Ph.D. (adresa pro korespondenci)
parametrů, zjistitelných terénním průzkumem. Jsou to zejména:
Dr. Ing. Ivana Kabelková
 projevy statického poškození potrubí nebo zdiva stoky,
ČVUT v Praze, Katedra zdravotního
 porušení vnitřního povrchu stok (obrus, koroze),
a ekologického inženýrství
 deformace trub z pružných materiálů,
Thákurova 7, 166 29 Praha
 dutiny a rozvolněná hornina za rubem stok,
e-mail: stransky@fsv.cvut.cz
 netěsnost stokové sítě,
 chybně provedená napojení přípojek,
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc.
 statické porušení konstrukce objektů,
Ing. Aleš Mucha, MBA
 stav šachet z hlediska bezpečnosti.
HYDROPROJEKT CZ a.s.
Kódování jednotlivých typů poruch je uvedeno v ČSN EN 13508
Táborská 31, 140 16 Praha 4
(75 6901) [3].
Shromažďování a posuzování všech důležitých informací o stoIng. Petr Sýkora
kové síti a provádění její kontroly patří podle ČSN EN 752 [4] mezi
Ing. Michal Dolejš
podstatné součásti provozování stokového systému a je nezbytnou
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
činností pro sestavování plánů obnovy sítě dle zákona o vodovodech
Pařížská 11, 110 00 Praha 1
a kanalizacích [5].
Klíčové ukazatele
Pro hodnocení stavu stokového úseku se uvažují klíčové ukazatele
uvedené v tab. 2. Jde zejména o vyhodnocení jednotlivých úseků
stokové sítě z hlediska naléhavosti jejich obnovy a délka sítě, jejíž
plánovaná doba obnovy byla překročena.
Způsob posouzení
Vyhodnocení priority obnovy jednotlivých úseků je zpravidla prováděno pomocí kategorizace na základě multikriteriální analýzy,
založené na výsledcích vizuální kontroly stok, provozních zkušenostech, znalosti způsobu uložení, vlastností materiálu a opotřebení stok.
Stoky jsou rozděleny do minimálně 3 kategorií, např.:
Kategorie I
stav nevyžadující rekonstrukci
Kategorie II
stav výhledově vyžadující rekonstrukci
Kategorie III
havarijní stav
Četnost prohlídek stok se řídí místními podmínkami, rozsahem
a stavebním a technickým stavem stok. Má však být prováděna
alespoň jedenkrát za 5 let, případně se stanovuje provozním řádem
stokové sítě [6]. Vizuální kontrola stavebně-technického stavu
stokové sítě se provádí fyzickou prohlídkou (od výšky profilu cca
1 metr) nebo televizním inspekčním systémem (TIS) podle ČSN
EN 13508 [3].
Další díl se bude podrobně zabývat dalšími vodohospodářskými
úlohami v oblasti funkčnosti stokové sítě, a to konkrétně výskytem
balastních vod a výskytem sedimentů ve stokové síti.
Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 6840770002.
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Assessment of sewer systems in urbanized catchments.
Part II – Storm water runoff and structural integrity of
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A second part of the series based on the guideline document Assessment of Sewer Systems in Urbanized Catchments focuses on the
first two selected urban drainage tasks : surface runoff balance in
the urban watershed and structural status of the sewer system. Both
tasks are specified and their key parameters (indicators) as wll as
their target values are listed. The target vaues are either obligatory
in case they are defined by the Czech legislation or recommended
based on the state-of-the-art values. Furthermore, an assessment
method for each task is mentioned.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Aktuálnost „Metody čísel
odtokových křivek – CN“
k určování přímého odtoku
z malého povodí
Miloslav Janeček, Pavel Kovář
Klíčová slova
hydrologie malých povodí – metoda určování přímého odtoku
– CN‑křivky – závislost CN na srážkových úhrnech

Metoda čísel odtokových křivek – CN (Curve Number), odvozená SCS USDA (Soil Conservation Service, US Department of
Agriculture), slouží k určování přímých odtoků z přívalových dešťů
v malých nepozorovaných povodích. Je založena na převodu výšky
přívalové srážky na přímý odtok na základě tzv. čísel odtokových
křivek (CN), charakterizujících hydrologické vlastnosti půd, jejich
využití a obhospodařování, vlastnosti povrchu a předchozí vlhkostní
podmínky. Zpětný výpočet čísel odtokových křivek (CN) ukazuje na
jejich úzkou souvislost s příčinnými srážkovými úhrny. Pokračující
úspěšnost metody CN je vyjádřena nejen jejím praktickým využíváním v projekční praxi i v našich podmínkách, ale i zařazením této
metody do nového modelu HydroCAD, vyvinutého americkou službou ochrany přírodních zdrojů (US NRCS – US National Resources
Conservation Service).
u

Metoda čísel odtokových křivek (dále jen CN) používaná pro stanovení přímých odtoků z přívalových dešťů je již poměrně dobře
zavedenou metodou v našem hydrologickém a krajinném inženýrství.
Její světová popularita je založena především na jednoduchosti, spočívající v reakci odtoku z přívalového deště na čtyři snadno pochopitelné vlastnosti povodí: půdní hydrologické charakteristiky, využití
a obhospodařování půdy, vlastnosti povrchu a předchozí nasycenost
povodí [22]. Důvodem jejího rozšíření je i snadná aplikovatelnost
metody pro nesledovaná malá povodí bez přímých pozorování.
Metoda byla vyvinuta Službou na ochranu půdy (SCS) USDA [24]
a popsána v SCS National Engineering Handbook, Section 4: Hydrology [25] (dále jen NEH-4). První verze příručky obsahující tuto metodu
byla publikována v roce 1954; následující revize pak v letech 1956,
1964, 1965, 1971, 1972, 1985 a 1993. Kromě informací obsažených
v těchto publikacích není, mimo několika dílčích pokusů, k dispozici
úplný přehled základů této metody [22].
Metoda CN je modelem infiltrační ztráty a byla původně vytvořena
jako celkový model (tedy prostorový i časový) pro převod výšky přívalové srážky na objem přímého odtoku. Nedostatkem tohoto modelu
je, že nepopisuje prostorové a časové variability a její použitelnost je
omezena na modelování ztrát při přívalových deštích.

1. Teoretická koncepce
Obecně je konstatováno, že odtokový vztah metody CN byl vypracován na základě předpokladu, že podíl odtoku k přebytku srážek se
rovná podílu vody zadržené při přívalovém dešti k potenciálnímu
objemu, který může být zadržen během extrémně dlouhého přívalového deště. Potenciální maximální retence S závisí na druhu půdy,
pokryvu, způsobu obdělávání a předchozích podmínkách vlhkosti
půdy.
Metoda předpokládá proporcionalitu mezi retencí a odtokem
[mm]
F=
S=
Q=
P=

(1)

P - Q = aktuální retence
potenciální maximální retence
celková výška přímého odtoku z přívalového deště P
potenciální maximální odtok = celková výška přívalového deště
Poznámka: V příspěvku jsou použita značení odpovídající originálům
zahraničních citovaných příspěvků.
Jisté množství srážky, tzv. počáteční ztráta (Ia), se odečítá jako
intercepce, infiltrace a povrchová retence před začátkem odtoku:
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Řešení pro Q za podmínky P > Ia
(P – Ia – Q) (P – Ia) = QS
(P – Ia)2 – QP + QIa = QS
(P – Ia)2 = QS + QP – QIa
(3)
Rovnice (3) má 2 parametry S a Iaa aby se odstranila nutnost nezávislého odhadu počáteční ztráty, byl navržen lineární vztah mezi
S a Ia jako:
Ia = λS

(4)

Geografické a jiné odlišnosti mohou vyžadovat, aby podíl počáteční
retence λ byl upraven 0,0 λ 0,3, pak

Souhrn

kde

(2)

(5)
kde λ je podíl počáteční ztráty zjišťovaný na základě experimentálních měření na velmi malých povodích. Bylo zjištěno, že 50 % hodnot
λ leží v rozsahu 0,1 až 0,4, což vedlo SCS k přijetí standardní hodnoty
λ = 0,2 a rovnice (4) přešla do tvaru kdy Ia = 0,2 S.
(6)
pro P

0,2S

(7)

Pro obecný případ, kdy λ>0, jsme provedli analýzu citlivosti λ na
změnu potenciální retence S, výšku deště P a přímého odtoku Q [16]
pomocí odtokového součinitele C = Q/P jako vyjádření jeho změny:
(8)
Z těchto analýz pro hodnoty λ=0,20, λ=0,25 a λ=0,30 vyplynulo,
že vliv λ na C je reciproční, čím větší λ, tím menší C. Ze vztahů dále
vyplývá, že čím větší jsou hodnoty CN a P, tím větší jsou hodnoty
odtokového součinitele C, které však postupně přestávají být na další
(vyšší) změny citlivé. To ilustrativně dokumentují grafy na obr. 1.
Z praktických důvodů se S uvádí jako bezrozměrný parametr CN
v rozsahu 100 S 0:
(9)
a z toho
(10)
CN = 100 představuje podmínku nulového potenciálu retence
(S = 0), tj. nepropustné povodí. Obráceně CN = 0 představuje teoretickou horní hranici potenciální retence (S = ∞), tzn. nekonečně
propustného povodí.
Základním principem metody CN je asymptotické chování aktuální
retence k potenciální retenci pro dostatečně velké hodnoty potenciálního odtoku. Toto chování vhodně simuluje saturační způsob
povrchového odtoku.

2. Variabilita hodnot
Metoda CN křivek používá zpravidla středních hodnot s předpokladem, že umožňují určitou variabilitu. Počáteční vývoj této metody
totiž potvrdil, že tato variabilita je skutečně reálná a že totéž povodí
může mít i více než jednu CN. Mezi pravděpodobné zdroje této variability podle [22] patří:
a) účinek plošné variability přívalových dešťů a vlastností povodí,
b) účinek časové variability přívalových dešťů, tj. jejich intenzit,
c) kvalita zjištěných údajů, resp. vztahů P – Q,
d) účinek předchozích srážek a s nimi spojených půdních vlhkostí.
Poslední zdroj (d) byl velmi brzo rozpoznán jako primární a také
lehce ovladatelný zdroj variability, a tak vznikl koncept předchozích
vlhkostních podmínek.
Čísla odtokových křivek v původní příručce [25] byla odvozena
z měřených údajů srážek a odtoků, kde byly známy hydrologické
skupiny půd, třídy obhospodařování pozemků a vlastnosti povrchů.
Při vývoji metody byly použity denní údaje o srážce a odtoku, korespondující se sériemi ročních povodní [23]. Údaje byly vymezeny
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v grafu jako úsečky pro srážky P a souřadnice pro přímý odtok Q. Číslo
křivky CN odpovídající křivce oddělující polovinu vynesených údajů
od druhé poloviny je považováno za medián CN pro danou lokalitu.
Hodnoty CN uvedené v NEH-4 představují průměr hodnot mediánů
CN pro dané podmínky půdy, pokryvu a povrchu. Průměrná podmínka byla vzata jako medián průměrné reakce, která byla extrapolována
pro vyjádření průměrné podmínky půdní vlhkosti [21]. Přirozený
rozptyl bodů kolem mediánu CN byl interpretován jako míra přirozené variability půdní vlhkosti a s tím spojeného vztahu mezi srážkou
a odtokem. CN ležící uprostřed rozložení je mediánové číslo křivky,
odpovídající AMCI (Antecedent Moisture Condition Index předchozích srážek), tedy průměrnému potenciálu odtoku. Horním mezím CN
odpovídající AMCIII, tedy nasycené s vysokým potenciálem odtoku,
nízkým mezím CN odpovídající AMCII (suché) s nízkým potenciálem
odtoku. Korelace mezi suchým a nasyceným potenciálem retence
a průměrným potenciálem retence odpovídá:
(11a)
(11b)
pro rozsah 55

CN
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Při znalosti konkrétního srážkového úhrnu příčinného přívalového
deště (P) a jemu odpovídajícího odtoku (O) lze tedy usuzovat na velikost
čísla CN. Právě z tohoto vztahu také vyplývá jednoznačná souvislost,
resp. závislost CN na P. Pokud tuto závislost vyjádříme mezní hodnotou
nulového odtoku (O = 0) přejde uvedený vztah do tvaru:
(15)
pak tedy názorně platí (tab. 2)
je-li P (mm)
pak CN0

0
100

1
98

5
91

10
83

20
71

50
50

100
33

200
20

Vzrůstajícímu P odpovídá klesající CN a naopak, čím menší P, tím
větší je CN. Body vyjadřující závislost CN na P leží nad CN0 (což je číslo odtokové křivky pro P při němž nedochází k odtoku) v konstantním
poměru „k“, rozdílu mezi CN = 100 aCN0, takže platí, že:
CNP = CN0 + k(100 – CN0)

(16)

z toho

Obsah vody v půdě působí jako náhrada za všechny ostatní zdroje
variability, kromě těch, které mohou být přisouzeny vlastnostem půdy,
způsobu využívání pozemků a podmínkám povrchu. Nespojitost
těchto tří vlhkostních kategorií, a tím i skoková změna hodnot CN
pro tyto kategorie AMC, je evidentním nedostatkem metody. Provedli
jsme tedy další analýzu [16] za účelem zjištění velikosti možných
chyb v hodnotách CN při náhlém přechodu mezi kategoriemi AMCI
až AMCIII.
Považujeme-li CNII za „střední“ hodnoty CN, potom největší možná
chyba v určení CN, dCN/CN bude:
(12)

(17)
S touto proměnlivostí hodnot CN pro stejnou charakteristiku
povodí, ale při různých úhrnech příčinných srážek, je nutné počítat.
Tato závislost hodnot čísel odtokových křivek na velikosti příčinných
srážek (P) je dle [1], [2] způsobena existencí nepropustných ploch
v povodí. Poměr velikosti nepropustné plochy (f) k celkové ploše
povodí (F) vyjadřuje faktor C (odtokový součinitel), a pak:

CN je pak možné po dosazení do vztahu vypočítat pro jakékoliv P:

Po dosazení r. (11a) a r. (11b) do r. (12) po úpravě dostaneme, jestliže
CNII = CN:

(18)

(13)

(10 bis)

Podle tohoto postupu s využitím poměru C vycházejí hodnoty CN
při vyšších P poněkud nižší, nežli při použití parametru „k“.
K praktickému ověření platnosti uvedených vztahů jsme využili
výsledků přesných měření povrchových odtoků a ztrát půdy erozí
na pokusných svažitých parcelkách s agrotechnicky variantním pěstováním kukuřice a úhoru za podmínek přirozených a simulovaných
přívalových dešťů. Výsledky (viz obr. 2) zřetelně vyjadřují závislost
velikosti čísel odtokových křivek na úhrnu srážek při odlišení variant
kukuřice od úhoru a teoretické čáry odpovídající nulovému odtoku.
Z uvedených důvodů je zřejmé, že hodnoty čísel odtokových křivek v NEH–4 odpovídají určitým srážkovým úhrnům, které odtok
způsobily a pro jiné srážkové úhrny jsou hodnoty čísel odtokových
křivek jiné. Při nízkých srážkových úhrnech navíc nemůže docházet
k žádoucí diferenciaci čísel CN podle způsobu využívání, neboť prostor je vymezován CN pro Q = 0.
Objemy odtoků získané metodou CN křivek se tedy přibližují realitě
pro vysoké srážkové úhrny, tedy s nižší periodicitou, resp. pravděpodobností výskytu (1x za 50, 100 a více let). Pro srážkové úhrny nižší,
s vyšší četností výskytu, je dle našeho názoru tato metoda méně
vhodná, což již vyplývá ze základního předpokladu, resp. podmínky
použitelnosti metody, že P 0,2A. Čím více se srážkový úhrn blíží

Obr. 1. Analýza citlivosti odtokového součinitele (C) na čísle od
tokové křivky (CN)

Obr. 2. Vliv srážkového úhrnu přívalového deště P (mm) na číslo
odtokové křivky CN při různých způsobech využití povodí

Následující hodnoty dCN/CN byly získány tabelací funkce (13) pro
dekádní hodnoty CN – tab. 1:
CN
0
10
20
30
dCN/CN 2,05 1,7 1,43 1,2

40
1

50
60
70
80
90 100
0,83 0,66 0,5 0,35 0,18 0

Je tedy možno soudit, že chyba vzniklá skokovou změnou vlhkostní
kategorie půdy u hodnot CN není významná, z tabulky je zřejmé, že
max. chyba pro CN = 0 je 2,05 a nulová pro CN = 100.

3. Zpětné určení CN
Od zavedení této metody byla snaha určit čísla odtokových křivek
(CN) z údajů o srážkách a odtocích z malých povodí za účelem ověření hodnot CN nebo získání těchto hodnot CN pro podmínky zatím
neurčené. Postup výpočtu uvádí [1], [2], [3].
(14)
kdy
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hodnotě 0,2 S, tím více je výsledek ve srovnání s realitou zkreslený.
Z uvedeného pak rezultuje závěr, že při určování CN ze změřených
srážko-odtokových údajů při nízkých úhrnech nutně dostáváme
vyšší čísla CN. Tento fakt podporuje argumentaci, že použití metody
CN křivek je proto vhodné směrovat pouze na určování návrhových
objemů a odtoků z malých povodí způsobovaných přívalovými dešti
s periodicitou výskytu minimálně 1x za 50, lépe 100 let.
Někteří uživatelé metody CN přehlédli skutečnost, že její použití je
omezeno pouze pro příčinný déšť o konstantní intenzitě v celém průběhu trvání. Jestliže by se jeho intenzita měnila, lineárně by se měnila
i rychlost infiltrace, což neodpovídá fyzikální podstatě jevu.
Pro simulaci přímého odtoku z variabilního deště je však možno
využít hydrologické informace „zakódované“ v hodnotě CN, avšak
s implementací jiných hydrologických modelů, využívajících vztahů
hodnot CN a hydraulických půdních parametrů [15] až [20].
Vzhledem k tomu, že metoda CN je používána v mnoha zemích
světa, bylo nutné zavést i její vyjádření v jednotkách SI jako:
(19)
kde P (cm) je děleno R = 25,4 (cm/in.) a výsledek je násoben R, což
dává Q v cm.
Celkově lze konstatovat, že metoda čísel odtokových křivek – CN
je pojmový model hydrologické abstrakce přívalového deště, podporovaný empirickými údaji pro stanovení objemu přímého odtoku
s malou četností výskytu v podmínkách malých povodí, doznávající
stále většího rozšíření a uplatnění. O tom, že použití metody čísel
odtokových křivek – CN k určování objemu odtoku a kulminačních
průtoků pro malá povodí v USA je stále aktuální svědčí i v poslední
době rozšiřovaný hydrologicko-hydraulický model, resp. program
americké firmy „Applied Microcomputer Systems – HydroCAD
vyvinutý „Službou ochrany půdy“ (US SCS), nyní „Službou ochrany přírodních zdrojů“ (US NRCS), založený právě na metodě čísel
odtokových křivek – CN. Tento model nejen, že umožňuje simulaci
významných srážko-odtokových situací v malém povodí, včetně generování výsledného hydrogramu, ale umožňuje i posuzovat průtočné
kapacity odtokového systému v povodí a variantně předvídat velikosti
povodňových událostí (blíže viz www.hydrocad.net).

4. Souhrn
Metoda čísel odtokových křivek – CN je používána v mnoha zemích
světa, včetně České republiky. V souvislosti s tím se i rozrůstá příslušný okruh literatury [16], shrnující výhody a nevýhody této metody
následovně:
Výhody
a) Jedná se o jednoduchou, předvídatelnou a stabilní metodu pro
odhad výšky přímého odtoku, založenou na přívalové srážce a podporovanou empiricky zjišťovanými údaji.
b) Závisí na jediném parametru – číslu odtokové křivky – CN, který se
měří jako funkce 4 hlavních vlastností ovlivňujících odtok:
• hydrologické skupiny půd: A, B, C, D,
• třídy využívání a obhospodařování pozemků: zemědělské,
pastevní, lesní a zastavěné,
• hydrologické podmínky povrchu: špatné, uspokojivé, dobré,
• předchozí vlhkosti, včetně dalších zdrojů variability: I, II, III.
Nevýhody
a) Byla vytvořena s použitím regionálních údajů, většinou ze středozápadu, a rozšířena na celé USA a jiné země. Proto se doporučuje
jistá opatrnost při jejím používání v jiných geografických nebo
klimatických oblastech.
b) Pro nižší CN a srážky může být metoda velmi citlivá na CN a předchozí podmínky.
c) Metoda se nejlépe hodí pro zemědělské lokality, pro které byla
původně určena, a pro odhady odtoků z přívalových srážek v tocích
se zanedbatelným základním odtokem, tj. tam, kde poměr přímého
odtoku k celkovému odtoku se blíží jedné.
d) Předpokládá se, že metoda CN se hodí pro aplikaci v malých
a středně velkých povodích. Pro aplikaci ve velkých povodích je
třeba jisté opatrnosti.
e) Podíl počáteční retence = 0,2 je nutné interpretovat jako regionální
parametr, reagující na různé geologické a klimatické poměry.
Podle NEH-4 byla metoda CN upravena i pro využití v našich
podmínkách [5] a dále doplňována [6] až [14]. Zejména její zařazení
do Metodiky ÚVTIZ v r. 1992 a do knižní publikace v r. 2002 umož-
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ňuje její praktické využívání v našich podmínkách. Pro využití v naší
inženýrské praxi byla tato metoda publikována formou Doporučeného
standardu technického č. 4/06 vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v r. 2001.
Poděkování: Výsledky obsažené v tomto příspěvku pocházejí mimo
jiné i z poznatků získaných řešením projektů NAZV QH 72085
a NAZV QH 92091.
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Souhrn
Drenážní odvodnění významným způsobem mění režim odtoku
malých povodí Českomoravské vrchoviny. Příspěvek se zabývá
zvláštnostmi režimu odtoku drenážních vod v infiltrační oblasti,
v oblasti tranzitu a v oblasti výtoku povodí drobných vodních toků
a poukazuje na potenciál regulace drenážního odtoku z hlediska
zájmů vodního hospodářství. V povodích Dolského a Kotelského
potoka (4,78 a 3,22 km2) jsou retrospektivně stanoveny objemy
odtoku monitorovaných vod. Jsou vyhodnocena expediční měření
podélných profilů průtoku ve vodotečích a je odhadnut podíl drenážních vod na celkovém odtoku z povodí.
Ve vodných obdobích odvodnění urychluje odtok vody a zvyšuje
jeho intenzitu, podíl drenážních vod na celkovém odtoku je však
nižší. Za běžných odtokových situací a v období sucha vyrovnává
odvodnění odtokový režim vodoteče, odvádění vody z povodí však
může být z hlediska vodního hospodářství i zemědělství hodnoceno jako nadbytečné. Podíl drenážních vod na celkovém odtoku se
zvyšuje a v období sucha mohou být při vysoké plošné intenzitě
odvodnění vody ve vodoteči převážně jen vodami drenážními. Je
proto žádoucí tento drenážní odtok v maximální míře regulovat či
zcela eliminovat.

Úvod
Česká republika leží na rozvodnici několika hlavních evropských
řek. Vodní režim je proto dominantně určován transformací srážek
v autochtonní odtok a evapotranspirací. V roční bilanci jsou též určující
objemy výměny vody mezi povrchovými vodními útvary a podzemními
zvodněmi, které jsou kvazi-periodicky plněny a vyprazdňovány. Podélné profily průtoku ve vodních tocích za různých vodnostních situací
výstižně charakterizují hydrologické poměry povodí. Na tomto základě
můžeme zpětně hodnotit dopady strategických vodohospodářských
opatření, jakými bylo například plošné odvodňování zemědělských
půd. Předpokládaný vývoj klimatu pro střední Evropu popisovaný např.
spojeným modelem (Coupled Model) Hadley Centre cit. v [1] může být
rámcem pro přehodnocení potenciálu regulačních opatření v krajině,
souvisejících s funkcí stávajících odvodňovacích systémů.
Cílem odvodňování zemědělských půd byla stabilizace zemědělské
produkce při důrazu na pěstování obilovin (kultur stepního typu).
V ČR byla v převažující míře zvolena technologie plošného odvodnění drenáží s recipientem drenážních vod v síti otevřených nebo
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(SCS USDA), is used for determining direct runoff caused by storm
rainfall in small ungauged catchments. It is based on the conversion
of storm precipitation depths to direct runoff in relation to so called
runoff Curves Numbers (CN), which characterise the hydrological
properties of soils, their use and management, surface properties and
previous moisture conditions. The retroactive calculation of runoff
curves (CN) indicates their close relation to the causal precipitation
depths. The ongoing success of the CN method is expressed not only
by its practical use in project management in our local conditions,
but also by the fact that this method has been integrated in the new
HydroCAD model, developed by the United States Natural Resources
Conservation Service (US NRCS).
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2010.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

zatrubněných kanálů či přirozených vodotečí. Plošně bylo odvodněno přibližně 25 % zemědělských půd a i po 40 letech provozu tyto
systémy z velké části nadále plní svou odvodňovací funkci [10]. Za
jednostranným cílem intenzifikace zemědělství byly odvodňovány
i pramenní oblasti v podhůří a údolní nivy vodních toků. Z důvodů
přetrvávající dobré funkčnosti odvodnění jsou tyto partie z velké části
i nadále zemědělsky využívány. Hospodařící subjekty však nejsou
dosud nijak motivovány k investicím, zvyšujícím akumulaci vody
v krajině. Žádoucí regulační opatření bude proto možné uplatňovat
teprve v souvislosti s lokálními poruchami funkce odvodnění nebo
v souvislosti s realizací pozemkových úprav, kdy budou nástrojem pro
zlepšení vodohospodářské či krajinoochranné funkce.
Podíly drenážních vod na celkovém odtoku z povodí mohou být
velmi významné. Vyšší podíl je v periodách sušších, zatímco v období
s vydatnějšími srážkami se podíl drenážních vod zpravidla snižuje [5],
[3], [4]. Na obr. 7 jsou znázorněny proporce měřených průtoků, vyjádřené
jako jednotkové čáry překročení průtoků v extrémně vodném (rok 2002)
a extrémně suchém roce (2003). Vliv intenzivního plošného odvodnění
drenáží na hydrologii odtoku z povodí kvantifikoval např. též Švihla
[11]. Podle něho dochází v důsledku odvodnění k vyrovnání odtoku
m-denních vod (90 až 365denní vody jsou po odvodnění vyšší než před
odvodněním; 20 až 90denní vody jsou naopak nižší). Doplnění regulace
drenážního odtoku do stávajících drenážních systémů může tento režim
navrátit do původních relací. Přitom jiné účinky má regulace provedená
v horní části povodí, jiné regulace provedená v části dolní.
Cílem příspěvku je retrospektivně odhadnout podíl drenážních
vod na průtoku ve vodoteči a popsat hydrologické aspekty potenciálu regulace drenážního odtoku. Povodí je k tomuto účelu rozděleno
na oblasti z hlediska oběhu mělké podzemní vody a dopady regulace
jsou interpretovány jako změny vyrovnanosti průtoků ve vodoteči
oproti stavu s jednostrannou funkcí odvodnění.

Materiál a metody
Nejprve byly z podkladů GIS vyjádřeny charakteristiky povodí
i plošné podíly odvodněných pozemků. Obojí bylo navázáno na staničení vodoteče. Měrné profily byly vybírány s ohledem na charakter
vodního toku (upravené části koryta, vedlejší přítoky, ale také zaústění
drenážních skupin atd.). Využity byly hydrologické mapy s vodními
toky a orografickými rozvodnicemi, pro konstrukci digitálního modelu terénu byly použity vektorové vrstvy vrstevnic (M 1 : 25 000).
Z mapových podkladů Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS)
byly použity zákresy drenážních systémů odvodnění (M 1 : 10 000).
Následným terénním šetřením byla stanovena místa zaústění svodných drénů do otevřeného kanálu či vodního toku a tyto profily byly
přesně zaměřeny. Zpracování veškerých mapových podkladů bylo
prováděno v GIS (odměřování délek, planimetrování apod.).
Tyto práce byly realizovány na dvou sousedních a souběžných experimentálních povodích Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy,
na Dolském a Kotelském potoce [6], [12], viz obr. 1, kde jsou od roku
1982 měřeny průtoky v závěrových profilech povodí. Drenážní odtok
byl monitorován nejprve nespojitě; kontinuálně je měřen od roku 2001
na drenážní skupině „Kladno“ (v horní části povodí) a „Pokřikov“
(v dolní části). V dubnu 2009 byly doplněny vodoměry pro kontinuální sezónní monitoring drenážních odtoků také ve středních částech
obou povodí (označení profilů H1 a D9). Na Dolském potoce je navíc
vybudován sdružený objekt pro měření povrchového a drenážního
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V grafech obr. 3 jsou vyznačeny hranice
popsaných tří oblastí povodí svislicemi. Horní
části obou povodí produkují vyšší specifický
Výsledky a diskuse
odtok. Kotelský potok má ve střední i dolní části
přibližně stejné specifické odtoky. To koresponVyužity byly tři termíny měření podélných
duje s plošně vyrovnanou intenzitou odvodnění
profilů průtoku pro různě vodná období:
v těchto oblastech. Dolský potok vykazuje ten2. 10. 2006 (QDolsky= 4,31 l.s-1; PDolsky= 0,60;
denci od střední intenzity odtoku ve střední části
QKotelsky= 0,67 l.s‑1; PKotelsky= 0,73), 28. 4. 1998
povodí k intenzitě nejnižší v dolní části.
(QDolsky= 13,93 l.s‑1; PDolsky= 0,40; QKotelsky= 5,52 l.
Mapové vymezení těchto oblastí bylo opakos-1; PKotelsky= 0,54) a 23. 10. 1998 (QDolsky= 23,47 l.
vaně ověřeno v terénu expeditivním sledovás-1; PDolsky= 0,27; QDolsky= 10,85 l.s-1; PKotelsky= 0,45)
ním režimu odtoku drenážních vod. Vhodné je
– viz obr. 2. (P udává pravděpodobnost překročení
k tomu období ustávání drenážního odtoku (na
daného denního průtoku Q v závěrovém profilu,
počátku léta). Průzkum se opakovaně prováděl
dolní index udává jméno potoka v rámci měřené
v letech 2007–2009 na drenážních skupinách
řady denních průtoků).
v blízkosti hranic stanovených oblastí oběhu
Hodnoty měřených průtoků v podélném
podzemní vody. Nejprve ustává drenážní odtok
profilu byly přepočteny pomocí planimetrov blízkosti hranice mezi infiltrační oblastí
vaných ploch dílčích povodí na specifický
a oblastí tranzitu. Za období 2001/2007 se
odtok (viz obr. 3). Analýzou průtoku (dle změn
vyskytlo v kontinuálně monitorované drenážní
směrnic čar specifických odtoků podél toku)
skupině Kladno, která je situována v infiltrační
i na základě geomorfologických charakteristik
oblasti, 31 % dní bez drenážního odtoku, resp.
terénu a hydropedologických charakteristik
cca 60 % dní s drenážním odtokem méně než
(z odvozené mapy infiltračních vlastností půd
10 l.ha-1.den-1 (měřeno objemovým vodomě[9]) byly stanoveny tři oblasti oběhu mělkých
rem). S časovým odstupem jednoho až někopodzemních vod v povodí: oblast infiltrační,
oblast tranzitu a oblast výtoku [8], [2] – použité Obr. 1. Situace povodí Dolského a Kotelského lika týdnů ustává drenážní odtok i v blízkosti
názvosloví je ve shodě s dosavadní názvoslov- potoka s vyznačením pozemků odvodněných hranice mezi oblastí tranzitu a oblastí výtoku.
nou normou ČSN 73 6532 i s návrhem nové drenáží včetně míst zaústění drenáží do Za období 2001/2007 je na měřené drenážní
normy ČSN 75 0110. Infiltrační oblast je defino- potoka. Znázorněny jsou hranice, vymezující skupině Pokřikov registrováno jen 15 % dní
vána jako horní část povodí, ve které převažuje oblasti oběhu mělkých podzemních vod: s nulovým drenážním odtokem (meřeno štěrbiproces infiltrace srážek do půdy a do podzemní oblast infiltrační, oblast tranzitu a oblast novým průtokoměrem). Tato drenážní skupina
charakterizuje režim odtoku v oblasti výtoku.
vody. Oblast tranzitu je střední část povodí, ve výtoku
Charakteristický režim odtoku drenážních
které nedochází k podstatné změně velikosti
vod infiltrační a výtokové oblasti je v obr. 4 a obr. 5 porovnán s odtopodzemního průtoku. Hypodermický odtok může být podchycen
kem povrchových vod závěrovými profily. Korelace průměrných dendrenážními systémy, což se projeví zvýšením složky přímého odtoku.
ních průtoků v měřených profilech je znázorněna v obr. 6 a vyjadřuje
Oblast výtoku je umístěna v nejnižší části povodí, ve které převažují
odlišnost režimu odtoku povrchových vod (Dolský a Kotelský potok)
procesy výtoku podzemní vody (do vodoteče, do drenážního systému,
a drenážních vod (Kladno a Pokřikov).
na povrch území) a evapotranspirace nad procesy ostatními.
Dále byly měřené drenážní odtoky přiřazeny všem drenážním systémům náležejícím jednotlivým oblastem. Pro oblast tranzitu, pro kterou
dosud neexistuje dostatek měření, byly odtoky odvozeny z měření
v infiltrační a výtokové oblasti. Krátkodobá kontinuální měření
přímo v oblasti tranzitu, zahájená v roce 2009, dosud nemohla být
v tomto článku zohledněna. Potvrzují však, že charakeristiky tvorby
drenážního odtoku v oblasti tranzitu leží v intervalu mezi obdobnými
charakteristikami pro infiltrační a výtokovou oblast. U podobných
malých povodí s nevýraznými rozvodnicemi však může být měření
zkreslováno tím, že drenážní systémy zasahují významně mimo orografickou, případně i hydrogeologickou rozvodnici povodí.
Výše popsaným postupem byly odhadnuty celkové objemy odtoku
drenážních vod odpovídající časovým řadám průtoků v povrchových
tocích od 1. 1. 2002 do 31. 7. 2007. Tab. 1 uvádí územní charakteristiky,
tab. 2 poskytuje hydrologické charakteristiky použitých průtokových
řad. Po sečtení denních objemů vychází v některých letech odtoková
výška drenážních vod srovnatelná s úhrnem srážek. Z toho vyplývá,
odtoku (profil „střed“). Koryto obou vodotečí
v roce průměrně na 65–80 dní vysychá.

Obr. 2. Měřené podélné profily průtoku vody v potoce pro povodí
Dolského a Kotelského potoka. Termíny měření: 2. 10. 2006–23.
10. 1998 – 28. 4. 1998. Zelenými svislicemi s čísly jsou vyznačena
zaústění drenážních systémů
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Obr. 3. Podélné profily průtoku podle obr. 2 přepočtené na specifický
odtok. Zelenými svislicemi jsou vyznačeny hranice oblastí:
infiltrační, tranzitní a výtokové
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Simatic PCS 7 společnosti Siemens – spolehlivý a hospodárný provoz
největšího závodu na odsolování mořské vody v Evropě
Při zajišťování dodávek pitné vody má v mnoha oblastech velký
význam voda získávaná odsolováním mořské vody. Španělské
ministerstvo životního prostředí postupně realizuje program AGUA,
který se týká opatření v oblasti správy vodních zásob a lepšího hospodaření s vodou. V rámci tohoto programu společnost Aguas de la
Cuenca del Segura S.A., vlastěná španělským státem, vybudovala
ve španělském Valdelentiscu největší evropský závod na odsolování mořské vody. V jeho tlakových filtrech se při použití procesu
reverzní osmózy odsolí denně až 200 000 m3 vody, která se buď dále
upravuje na pitnou, nebo se používá k zavlažování zemědělské
půdy. Závod současně slouží k výzkumným účelům. V porovnání
s jinými závody svého druhu používá k předběžné úpravě mořské
vody méně chemikálií a má menší podíl odpadního koncentrátu na
vyprodukovaných 100 m3 vody a celkově také menší rozměry.

Vyhnout se nákladným prostojům
Závod dodaly „na klíč“ a v lednu roku 2008 uvedly do provozu jako
společný podnik dvě firmy – Ferrovial a Cadagua. Výrobní proces je
automatizován s použitím systému pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7, který se díky úplné redundanci všech
řídicích komponent vyznačuje velkou spolehlivostí a dostupností.
Vzdálené systémy vstupů/výstupů (Input/Output – I/O) a některá
provozní zařízení jsou připojeny prostřednictvím redundantní sběrnice Profibus-DP (Decentralized Peripherals) s optickým kabelem jako
fyzickým médiem. Digitální provozní přístroje jsou připojeny s použitím proudové smyčky s protokolem HART (Highway Addressable
Remote Transducer) nebo sběrnice Profibus-PA (Process Automation). Čerpadla jsou řízena frekvenčními měniči a přístroji měřícími
pH, oxidačně-redukční (redox) potenciál a vodivost. Tyto přístroje
komunikují s řídicím systémem po sběrnici Profibus. Analyzátory
elektrické sítě a ochranná relé výrobních článků napájených středním napětím jsou připojeny s použitím protokolu Modbus. Umístění
a propojení měřicích přístrojů lze snadno optimalizovat, neboť řídicí
rozváděče s kartami I/O a přístroje určené k přímému připojení ke
komunikační sběrnici lze instalovat decentralizovaně v provozech
závodu, přímo u jednotlivých technologických zařízení. Provozní
přístroje jsou připojeny k řídicímu systému sběrnicovým kabelem
rozděleným na několik fyzických segmentů. Jako systémová
sběrnice spojující vlastní řídicí jednotky s inženýrskými
a operátorskými stanicemi je použit průmyslový
Ethernet (Industrial Ethernet). Redundantní
přepínače nejenže zajišťují velmi spolehlivé
spojení mezi řídicími jednotkami a pracovními stanicemi, ale také filtrují
a optimalizují toky dat.

v závodě. Na jednom z klientských počítačů je nainstalován webový
server, takže z libovolného PC zkonfigurovaného jako webový klient
systému PCS 7 lze přes internet přistupovat ke všem datům v závodě.
Současně je k dispozici inženýrská stanice pro centralizované konfigurování všech komponent řídicího systému závodu. Provozní přístroje
se z této inženýrské stanice konfigurují s použitím správce provozních
přístrojů Simatic PDM (Process Device Manager). Pro každou ze dvou
výrobních linek závodu jsou použity dva plně redundantní systémy
AS417-4H. Ve sběrných nádržích jsou při předběžné fyzikální úpravě
z mořské vody před jejím nasátím podávacími čerpadly odstraněny
všechny pevné částice s průměrem větším než 16 mm. Po této prvotní
úpravě je voda dopravena ponornými čerpadly nazpět do tlakových
pískových filtrů. Poté prochází několika stále jemnějšími filtry, které
z ní odstraní i ty nejmenší pevné částice. Odpadní potrubí odvádí
usazeniny a kaly přes difuzér zpět do moře. Filtrovaná slaná voda
je vysokotlakými čerpadly řízenými z ovládacích stanovišť dopravována do uzavřených článků, v nichž probíhá reverzní osmóza. Pátá
řídicí stanice, společná pro obě výrobní linky, řídí závěrečnou úpravu
odsolené vody předtím, než je distribuována do dvou nádrží, jedné
na vodu určenou pro zavlažování a druhé na vodu pro vodárenské
použití. Voda určená pro vodárenskou síť je následně desinfikována
v zařízení přilehlém k výrobnímu závodu a poté již vyhovuje všem
požadavkům kladeným na kvalitu pitné vody.
Siemens AG

Výkonný koncept
K zajištění dokonalého dohledu
nad výrobním procesem je použita
architektura typu klient/server.
V centrálním velíně jsou nainstalovány dva plně redundantní
servery a dva klientské počítače
pro zobrazení a řízení procesů

Přehled
• Systém Simatic PCS 7 pro řízení spojitých technologických procesů
• Signálové kabely připojené do distribuovaných karet I/O typu 3840ED, 1680SD a 366EA;
60 z nich připojuje analogové přístroje komunikující protokolem HART
• 71 analyzátorů elektrické sítě, 34 ochranných relé pro motory a devět zdrojů nepřetržitého
napájení komunikujících protokolem Modbus
• 24 indukčních průtokoměrů, čtyři převodníky rozdílu tlaků, 36 převodníků tlaku, osm hladinoměrů a osm snímačů teploty rozprostřených do 12 segmentů sběrnice Profibus-DP/PA
• 11 převodníků pH, šest převodníků redox potenciálu a 25 převodníků vodivosti; 14 frekvenčních měničů typu Sinamics G 150 a 30 typu Micromaster MM 440 komunikujících po sběrnici
Profibus
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Volební valná hromada CzWA

Nově zvolený výbor se sešel na první schůzce dne 12. 4. 2010
v Moravské Třebové, kde si členové nově zvoleného výboru rozdělili
práci na volební období 2010–2013.
Předseda – Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
Místopředseda – Ing. David Stránský, Ph.D.
Hospodář – RNDr. Marcela Česalová
Sekretář – doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Řízení odborných skupin – Ing. Martin Fiala, Ph.D.
Spolupráce se zahraničím – EWA, IWA aj. – prof. Ing. Jiří Wanner,
DrSc., Dr. Ing. Ivana Kabelková
Organizační zajištění konferencí, seminářů, aj. – Ing. Vladimír
Langer
Web a propagace – Ing. Milan Lánský, Ph.D.
Spolupráce s korporativními členy – Ing. Karel Hartig, CSc.
Spolupráce s individuálními členy – Ing. Martin Srb
Výbor také definoval oblasti, kterým je nutno věnovat zvýšenou
pozornost.
Odborná činnost – zajištění posudků, metodik a školení pro
SFŽP, případně MŽP a MZe. Rozvinout odbornou činnost převážně
přes OS. Věnovat se většímu zapojení členů-expertů do odborné
činnost a zajistit maximální přenos odborných informací.
Udržet a zlepšit Mezinárodní spolupráci s EWA a IWA – národní
komitéty, OS “urban streams“, DWA v Německu, ÖWAV v Rakousku, se slovenskou AČE SR, se slovenským národním komitétem
IWA.
Řešit možnosti Spolupráce s organizacemi a školami, SOVAK,
ČSAVE, SVH, ČVTVHS, ČKAIT, ČSKI atd.
Udržet a zlepšit organizaci konferencí, seminářů a výstav.

Ve středu 30. března 2010 proběhla v konferenčním centru
Sázava v Praze Valná hromada CzWA. V historii CzWA, která byla
transformována z AČE ČR v roce 2009, se jednalo o první volební
valnou hromadu CzWA. O složení výboru bylo rozhodnuto tajným
hlasováním.
Členové CzWA měli možnost volit z třinácti kandidátů do výboru.
A právě na kandidátní listině se již projevilo rozšíření záběru CzWA
z oblasti čištění odpadních vod na celou šíři hospodaření a nakládání s vodou. O šíři záběru CzWA svědčí i rozsah odborné činnosti,
která je zajišťována přes deset funkčních odborných skupin:
Malé domovní čistírny a odlučovače – Ing. Karel Plotěný
Odvodnění urbanizovaných území – Ing. David Stránský, Ph.D.
Kaly a odpady – Ing. Jiří Čejka
Analýza a měření – Ing. Jan Vilímec
Průmyslové odpadní vody – Ing. Jan Bindzar, Ph.D.
Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství – Ing. Robert
Armič Sponza
Městské čistírny odpadních vod – Ing. Martin Fiala, Ph.D.
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Ing. Jan
Foller
Difúzní zdroje znečištění – Ing. Markéta Hrnčířová
Povrchové vody – doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Z končícího výboru, který zajišťoval přechod z AČE ČR na CzWA,
bylo zvoleno všech pět kandidujících členů:
Ing. Karel Hartig, CSc., Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Ing. Vladimír Langer, Ing. Milan Lánský, Ph.D., prof. Ing. Jiří Wanner,
DrSc.
Z nových kandidátů bylo zvoleno šest členů:
RNDr. Marcela Česalová, Ing. Martin Fiala, Ph.D., Dr. Ing. Ivana
Kabelková, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., Ing. Martin Srb, Ing. David
Stránský, Ph.D.

Dovoluji si jménem členů CzWA popřát novému výboru sílu
a vytrvalost v plnění vytyčených úkolů.
Břetislav Krňávek
vaných povodích, konkrétně matematickému popisu těchto jevů,
hydraulické spolehlivosti systémů a integrovanému posouzení
vlivu městského odvodnění na recipient. Přednáší a publikuje na
domácím i zahraničním fóru, přednáší několik specializovaných
předmětů na FSv ČVUT pro obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí. Je řešitelem a spolupracoval
na několika grantových úkolech GAČR, MŠMT a EU.

Představujeme výbor CzWA
Ing. Břetislav Krňávek Ph.D.
Předseda
Inženýrský titul získal na VŠCHT Pardubice
v oboru technologie a titul Ph.D. na Fakultě
potravinářské a biochemické technologie
VŠCHT Praha. Má za sebou bohatou praxi
v radioimunochemických zemědělských
laboratořích, od r. 1993 působí ve vývoji
firmy FORTEX – AGS, a.s. Šumperk, od r.
1996 pak jako vedoucí technického rozvoje
a hlavní technolog ČOV. Kromě toho zajišťuje výuku biologického čištění odpadních vod pro Agronomickou
fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Autor
mnoha odborných publikací, je členem Biotechnologické společnosti, České akademie zemědělských věd, International Academy
of Science on Information Processing, Processes and Technology.

RNDr. Marcela Česalová
Hospodář
Absolvovala studium analytické chemie na
přírodovědecké fakultě UP Olomouc a následně absolvovala rigorózní zkoušku ve stejném
oboru. Po studiu pracovala v potravinářské
kontrolní laboratoři a jako vodohospodářka
podniku. Po absolvování dvouletého oboru
ekolog-vodohospodář na SEI nastoupila do
VHS Olomouc jako technolog OV na ČOV Olomouc. Od roku 2004 působila jako manažer
ÚKKV u firmy Středomoravská vodárenská. Od 2008 pracuje
jako ředitelka divize provozování u firmy ARKO TECHNOLOGY,
a.s., spojenou s technologickým dozorem na firmou realizovaných
stavbách.

Ing. David Stránský, Ph.D.
Místopředseda
Vystudoval řádné a doktorské studium
v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na
Fakultě stavební ČVUT v Praze, doktorskou
práci obhájil na téma hydraulické spolehlivosti stokových systémů navržených racionální
metodou. V současnosti se věnuje problematice srážko-odtokových vztahů v urbanizo-



 

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Sekretář
Inženýrské studium v oboru Technologie
vody absolvovala na Fakultě technologie
vody a paliv VŠCHT Praha, kde později získala také titul Ph.D. V současné době působí
jako docent pro obor Vodní hospodářství
a vodní stavby na Stavební fakultě VUT
v Brně. Její výzkumná činnost je zaměřená
na hydrochemii, nutrienty v povrchových
vodách a problémy spojené s eutrofizací, čištění odpadních vod zaměřené na biologické odstraňování dusíku
a ekotoxikologii pevných odpadů a druhotných surovin a jejich
vliv na vodní prostředí.
Ing. Martin Fiala, Ph.D.
Řízení odborných skupin
Inženýrské studium absolvoval v oboru Technologie ochrany prostředí na VŠCHT Praha,
doktorské studium absolvoval na fakultě
Technologie vody a prostředí. Během studia
zároveň 2 roky působil na Mikrobiologickém
ústavu AV ČR. Po ukončení studia pobýval 9
měsíců v Německu, kde působil jako technolog
čištění odpadních vod u společnosti PURAC.
U této společnosti (nyní HST Hydrosystémy)
působí do dnešní doby. Má za sebou devítiletou praxi v navrhování, posuzování, projektování a realizaci zakázek z oblasti čištění
a úpravy vod a v současné době působí u firmy jako vedoucí oddělení
projekce a technické podpory a zároveň jako hlavní technolog.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Spolupráce se zahraničím
Absolvent VŠCHT Praha, kde dodnes působí
jako profesor pro obor Technologie vody.
Působí v různých orgánech jak IWA, tak EWA.
Spolupracuje s MŽP i MZe při tvorbě vodohospodářské legislativy a na přenosu a výměně
informací. Rozsáhlá publikační a přednášková činnost u nás i v zahraničí. Za odbornou
činnost byl oceněn Dunbarovou medailí a je
nositelem ceny Ardena a Locketta.
Dr. Ing. Ivana Kabelková
Spolupráce se zahraničím
Absolventka Stavební fakulty ČVUT v Praze,
oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Po
stáži a postgraduálním studiu na výzkumném ústavu EAWAG Dübendorf ve Švýcarsku získala doktorský titul na ETH Curych.
Působí na Katedře zdravotního a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT jako
odborná asistentka. Zabývá se především
matematickým modelováním transportních
a transformačních procesů souvisejících s problematikou městského odvodnění a vodních toků. Založila odbornou skupinu Urban
Streams při IWA. Rozsáhle publikuje doma i v zahraničí.
Ing. Vladimír Langer
Organizační zajištění konferencí a seminářů
Absolvent oboru Technologie vody na Fakultě technologie paliv a vody VŠCHT Praha,
dlouholetá praxe v pozici technologa pitných
a odpadních vod, od r. 1993 technický ředitel VHOS a.s., od r. 2010 odborný poradce.
Je hlavním organizátorem dnes již tradičních a populárních seminářů Nové metody
a postupy při provozování čistíren odpadních
vod v Moravské Třebové. Ve výboru působí již od roku 2000.
Ing. Milan Lánský, Ph.D.
Web a propagace
Inženýrské i doktorské studium absolvoval
v oboru Technologie vody na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. Technologická praxe ve firmě Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., a VAK Beroun a.s. V současné
době působí jako technický ředitel ve společnosti Veolia voda – 1. SčV a.s. Pravidelně přednáší
na národních odborných akcích, má aktivní
zkušenosti i ze zahraničních konferencí.


Ing. Karel Hartig, CSc.
Spolupráce s korporativními členy
Inženýrské studium i aspiranturu absolvoval
v oboru Technologie vody na Fakultě technologie paliv a vody VŠCHT Praha. Má za sebou
dlouhodobou odbornou praxi v Hydroprojektu
Praha, kde se zabýval zejména čištěním nejrůznějších druhů průmyslových odpadních
vod a zpracováním čistírenských kalů. Ve
firmě Hydroprojekt CZ a.s. Praha vede útvar
hlavních specialistů a působí v dozorčí radě.
Vzhledem k zahraničním aktivitám firmy má i bohaté zkušenosti
s čistírenstvím v Evropě a v Rusku.
Ing. Martin Srb
Spolupráce s individuálními členy
Absolvoval magisterské studium oboru Technologie vody na FTOP VŠCHT Praha a bakalářské studium v programu specializace
v pedagogice na VŠCHT Praha. V současné
době dokončuje doktorské studium s tématem řízení procesů odstraňování dusíku na
Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT
Praha. Účastní se domácích i zahraničních
konferencí a pravidelně publikuje. Kromě
CzWA je také aktivním členem Českého červeného kříže.
Dovolujeme si alespoň vizuálně představit ještě tři členy revizní
komise:

Ing. Věra
Novotná

Ing. Martin
Pečenka, Ph.D.

RNDr. Jaroslav
Sojka

Ohlédnutí za konferencí NOVATECH 2010
Ve dnech 27.–30. 6. 2010 se v Lyonu konal 7. ročník mezinárodní konference Trvale udržitelné techniky a strategie ve vodním
hospodářství NOVATECH 2010. Konference tradičně již od r. 1992
sdružuje vědce, inženýry i politiky činné v oblasti vodního hospodářství. Letošní ročník navštívilo 400 účastníků po všechny tři dny
konference a dalších 165 delegátů bylo přítomno jen jeden vybraný
den. Bylo předneseno 227 příspěvků od 675 autorů a spoluautorů
z 28 zemí. Škoda, že z České republiky byli přítomni jen zástupci
ČVUT a DHI, a.s.
Hlavním zaměřením konference jsou trvale udržitelná řešení
odvodnění urbanizovaných oblastí včetně hospodaření s dešťovými
vodami a řešení dešťových oddělovačů. Vedle stavebních opatření
je velký důraz kladen na problematiku nestrukturálních opatření
jako procesy, chování společnosti či způsob financování. Proto je
konference strukturována do tří doplňujících se témat, pokrývajících vždy jeden den:
1. Trvale udržitelné hospodaření se srážkovým odtokem: strategie,
městské plánování a provoz, decision aid systems
2. Inovativní technologie hospodaření se srážkovou vodou: kontrola u zdroje, optimalizace stokových systémů a zařízení pro
nakládání s dešťovými vodami
3. Hospodaření s vodou na úrovni povodí, povodně, srážkový
odtok, znečištění a dopady přepadů z oddělovacích komor
V průběhu konference se konaly i schůzky odborných skupin
při IWA včetně prvního setkání zájemců o práci ve skupině Městské toky (Urban Streams), jejíž založení iniciovala CzWA. Skupina
ráda přivítá i zájemce z České republiky! Kontakt: kabelkova@
fsv.cvut.cz.
I. Kabelková
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Modelovanie a optimalizácia procesu
odstraňovania dusíka na ČOV DUSLO a.s.
Šaľa
Alena Andrášiová, Mikuláš Buday, Peter Németh
Kľúčové slová
biologické čistenie odpadových vôd – regenerácia aktivovaného kalu
– nitrifikácia – denitrifikácia
Súhrn
Boli skúmané možnosti minimalizácie zvyškového znečistenia odpadových vôd Duslo a.s. Šaľa. S cieľom dosiahnutia
relevantných údajov boli postavené kontinuálne laboratórne
modely o celkovom objeme reaktorov 51 litra. Modelovalo
sa trojkalové usporiadanie so striedaním oxických a anoxických nádrží za použitia reálnych odpadových vôd Duslo a.s.
Šaľa. Celková hydraulická zdržná doba odpadovej vody bola
52 hodín. Ako externý denitrifikačný substrát bola používaná
glycerínová frakcia z výroby biodieselového paliva. Počas 55
dňového kontinuálneho prevádzkovania modelov kvalita vyčistenej vody vo vybraných ukazovateľoch bola nasledovná:
CHSKCr 260 až 400 mg.l-1 (účinnosť 66 až 77 %), BSK5 max.
10 mg.l-1 (účinnosť min. 96,7 %), NH4-N max. 7 mg.l-1 (účinnosť
min. 93,6 %), NO2-N max. 0,1 mg.l-1 (účinnosť min. 99,6 %)
a NO3-N max. 1 mg.l-1 (účinnosť min. 98,3 %). Vysoké hodnoty
CHSKCr sú zapríčinené vysokou koncentráciou nerozpustených
látok vo vyčistenej vode (až 100 mg.l-1).
u

Úvod a popis východzieho stavu

2 krát 2 725 m3). Aerácia nádrží je zabezpečovaná povrchovými
aerátormi. Za I.° aktivácie a za II.° aktivácie sú zaradené dve a dve
dosadzovacie nádrže, každá o objeme 640 m3. Celkový prietok odpadových vôd bol uvažovaný na úrovni 500 až 550 m3.h-1. Bloková
schéma biologickej časti MBČOV je uvedená na obrázku 1.
Súčasťou MBČOV je aj kalové hospodárstvo na konečnú separáciu kalu a jeho následné spaľovanie v spaľovni odpadov. Podľa
pôvodnej koncepcie sa v I.° aktivácie odstraňovali organické látky
a II.° aktivácie slúžil na nitrifikáciu amoniaku na dusičnany. S denitrifikáciou sa neuvažovalo.
Po zúžení výrobného sortimentu v a.s. Duslo začiatkom 90-tych
rokov minulého storočia sa radikálne znížila produkcia odpadových
vôd z výroby organických chemikálií. Prietok odpadových vôd na
MBČOV klesol do oblasti 300 až 330 m3.h-1. Z uvedeného dôvodu
bola (a je) polovica biologickej časti MBČOV nevyužitá. V rokoch
1993 až 1996 v spolupráci s Katedrou chémie a technológie životného prostredia FChPT STU Bratislava bola intenzívne skúmaná
možnosť odstránenia anorganických zlúčenín dusíka. Na základe
výsledkov výskumu bola v roku 1997 realizovaná predradená
denitrifikácia na I.° aktivácie a následne zaradená denitrifikácia
na II.° aktivácie [1, 2]. Je potrebné uviesť, že na tejto priemyselnej
ČOV v procese biologickej oxidácie NH4-N sa tvorí len NO2-N. Jeho
ďalšia oxidácia na NO3-N neprebieha (je úplne inhibovaná).
Odpadová voda prečerpávaná na predmetnú ČOV je silne alkalická. Vyskytujú sa aj hodnoty pH v oblasti 9,3 až 9,4. Voda
odtekajúca z dosadzovacej nádrže II.° aktivácie nemá hodnotu
pH pod 8,7. Príčinou vysokej hodnoty pH je prítomnosť NaHCO3
v odpadovej vode v koncentrácii 2 až 3 g.l-1. Ďalším elektrolytom
v odpadovej vode je NaCl v koncentrácii cca 4 g.l-1. Koncentrácia
rozpustených látok na výstupe z dosadzováku II.° aktivácie je
v oblasti 6 až 7 g.l-1.
Vzhľadom na sprísnenie kritérií na vypúšťanie odpadových vôd
do recipientov, ktoré vstúpia do platnosti v blízkej budúcnosti, boli
prehodnotené ukazovatele vyčistenej odpadovej vody a v patričnom
predstihu bola realizovaná výskumná činnosť s cieľom stanovenia
možnosti ich minimalizácie. V tabuľke 1 je uvedený rozsah kolísania mesačných priemerov ako aj priemerné hodnoty (uvedené
v zátvorkách) pre vybrané ukazovatele odpadových vôd na vstupe
a výstupe z biologickej časti ČOV.
Ako to z údajov tabuľky 1 vyplýva, popri zvýšení účinnosti
odstraňovania organických látok (CHSKCr, BSK5) najväčšiu pozornosť bolo potrebné venovať biologickej nitrifikácii a následnej
denitrifikácii (vrátane problematiky externého denitrifikačného
substrátu).

Výrobný sortiment Duslo a.s. Šaľa zahrňuje širokú škálu priemyselných hnojív, gumárskych aditív ako aj polyvinylacetátové
disperzie. Odpadové vody z výroby organických produktov obsahujú široký sortiment biologicky rozložiteľných látok (metanol,
toluén, anilín, acetón, i-propanol, cyklohexanol, kyselina ftálová)
ako aj biologicky pomaly rozložiteľné látky typu derivátov difenylamínu, cyklohexyltiolu a častíc polyvinylacetátových disperzií.
Tieto odpadové vody sú aj hlavným zdrojom znečistenia tvoreného
anorganickými zlúčeninami dusíka.
Čistenie odpadových vôd sa realizuje na mechanicko-biologickej
čistiarni odpadových vôd (MBČOV) postavenej začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia. MBČOV pozostáva z viacerých
Experimentálna časť
funkčných častí. Prvou nádržou je vyrovnávacia nádrž o objeme
4 000 m3, slúžiaca na vyrovnávanie kvality a kvantity odpadových
Kľúčovým bodom modelovania bola identita kvality a zdržnej
vôd z organických výrob v celkovom prietoku 200 m3.h-1. Usadené
doby odpadovej vody v modeli a v stávajúcej MBČOV. S cieľom
častice odpadových vôd z dna vyrovnávacej nádrže sú čerpané do
dosiahnutia relevantných údajov bol postavený kontinuálny lakalového hospodárstva. Odpadová voda z vyrovnávacej nádrže
boratórny model o celkovom objeme reaktorov 51 litra. Z dôvodu
samospádom nateká do tzv. fyzikálno-chemického bloku (FChB).
obáv pred účinkom nitrifikačných jedov prítomných v jednotlivých
Je to sústava desiatich nádrží o celkovom objeme 1 030 m3 umiestprúdoch odpadových vôd vstupujúcich do MBČOV bola zvolená
nených v betónovom monobloku.
trojkalová technológia s využívaním všetkých nádrží stávajúcej
V minulosti v paralelných nádržiach bola zabezpečená neutralitechnológie. V niektorých nádržiach boli udržiavané anoxické
zácia odpadovej vody za kontinuálneho merania pH, s pridávaním
a v ďalších oxické podmienky. Všetky anoxické nádrže v modeli boli
železitej soli. Za týmito nádržami nasledovali paralelne zapojené
hermeticky uzavreté. Oxické nádrže boli aerované tlakovým vzdukoagulačné nádrže (nádrže pomalého miešania) a za nimi nasledovali paralelne zapojené sedimentačné nádrže na zabezpečenie
Obr. 1. Bloková schéma biologickej MBČOV a.s. Duslo
usadenia vyzrážaného kalu. Kal usadený v sedimentačných nádržiach sa prečerpával do kalového hospodárstva. Zo sedimentačných
nádrží odpadová voda natekala do nádrže biosorpcie. V tejto nádrži
za oxických podmienok k odpadovej vode bol pridávaný predom
aerovaný prebytočný aktivovaný kal z biologickej časti ČOV. V uzle
biosorpcie toxické organické látky a hlavne suspendované častice
sa sorbovali na regenerovaný aktivovaný kal a tým sa odstránili
z odpadovej vody. Zmes odpadovej vody a prebytočného aktivovaného kalu samospádom natekala do kruhovej dosadzovacej nádrže
o objeme 750 m3. Cez pílový prepad dosadzovacej nádrže odpadová
voda natekala do rozdeľovacej komory a odtiaľ do biologickej časti
ČOV. Z dosadzovacej nádrže aktivovaný kal bol čerpaný do kalového hospodárstva.
Do rozdeľovacej komory boli čerpané aj Tab. 1. Vybrané ukazovatele odpadových vôd
splaškové odpadové vody ako aj odpadové
ukazovateľ
vstup
skutočný výstup
cielený výstup
vody z ionexovej čistiarne odpadových vôd
CHSKCr [mg.l-1]
950 – 1 350 (1 170)
250 – 370 (320)
max. 170
po odstránení NH4-N z nich. Z rozdeľovacej
komory zmes odpadových vôd samospádom
BSK5
[mg.l-1]
200 – 360 (275)
30 – 70 (55)
max. 40
natekala do biologickej časti ČOV realizovaNH4-N
[mg.l-1]
120 – 160 (145)
100 – 145 (125)
max. 12
nej v dvoch paralelných linkách ako dvojNO2-N
[mg.l-1]
18 – 50 (30)
46 – 63 (50)
max. 2,0
kalová dvojstupňová aktivácia. Biologickú
NO3-N
[mg.l-1]
30 – 55 (40)
7 – 25 (13)
max. 12
časť MBČOV tvorí prvý stupeň (I.°) aktivácie
-1
NO
-N
[mg.l
]
60 – 90 (70)
40 – 75 (60)
max. 14
3
x
(o celkovom objeme 2 krát 5 300 m ) a druhý
stupeň (II.°) aktivácie (o celkovom objeme Poznámka: NOx-N je súčet NO2-N + NO3-N
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chom použitím telies bežných v akvaristike. Aerácia zabezpečovala
aj potrebné miešanie nádrží. Koncentrácia rozpusteného kyslíka
bola v nich pravidelne meraná a bola v rozsahu 5 až 6 mg.l-1.
Prvý kal bol v anoxických podmienkach v modeli súčasného
FChB a zabezpečoval denitrifikáciu na úkor spotreby biologicky
rozložiteľných látok nachádzajúcich sa vo vstupujúcej odpadovej
vode. FChB bol modelovaný kaskádou štyroch reaktorov o celkovom objeme 2,7 litra. Dosadzovacia nádrž mala objem 0,65 litra.
Druhý kal bol v modeli nádrží jednej polovice súčasného I.° aktivácie. V týchto nádržiach časť objemu bola anoxická a časť oxická.
Laboratórny model bol používaný v dvoch variantoch. V prvom
variante analogicky k súčasnému spôsobu využívania ČOV bola realizovaná predradená denitrifikácia (o objeme 8,0 litra) s následnou
nitrifikáciou (o objeme 8,0 litra). V druhom variante bola skúmaná
predradená oxická regenerácia vratného kalu (o objeme 8,0 litra),
zaradená denitrifikácia (o objeme 7,3 litra) a postaerácia (o objeme
0,7 litra). Dosadzovacia nádrž mala objem 1,2 litra.
Tretí kal bol v modeli nádrží druhej polovice súčasného I.° aktivácie a vo všetkých nádržiach súčasného II.° aktivácie. Celý objem
nádrží druhej polovice súčasného I.° aktivácie (o objeme 16 litrov)
bol oxický a prebiehala v ňom kompletná nitrifikácia. Kaskáda
dvoch blokov po štyroch nádržiach II.° aktivácie bola modelovaná
jednou štvoricou nádrží o celkovom objeme 14,8 litra. V modeli prvé
tri nádrže boli anoxické s prídavkom denitrifikačného substrátu
do prvej nádrže. Štvrtá nádrž bola oxická na zabezpečenie rozkladu zvyšku denitrifikačného substrátu. Za štvrtou nádržou bola
zaradená dosadzovacia nádrž o objeme 2,0 litra. Blokové schémy
skúšaných modelov sú uvedené na obrázkoch 2 a 3.
Nádrže modelu FChB, vrátane dosadzovacej nádrže, boli naplnené zahusteným aktivovaným kalom odobratým z oxickej časti
I.° aktivácie MBČOV a.s. Duslo. Vzhľadom na mimoriadne nízky
kalový index (15 až 20 ml.g-1) koncentrácia aktivovaného kalu bola
udržiavaná v rozsahu 12 až 17 g.l-1. Do modelu FChB vstupovala
zmes odpadových vôd z výroby organických chemikálií (látok)
a časti splaškových odpadových vôd. Prietok zmesi odpadových
vôd bol 0,575 l.h-1.
Po troch dňoch po uvedení modelu FChB na obvyklé parametre,
ostatné nádrže modelu aktivácií, vrátane dosadzovacích nádrží, boli
naplnené nitrifikujúcim aktivovaným kalom. Použitý aktivovaný kal
bol laboratórne kultivovaný v semikontinuálnych podmienkach za
použitia aktivovaného kalu z mestskej ČOV a vyčistenej odpadovej
vody vystupujúcej z dosadzovacej nádrže II.° aktivácie MBČOV a.s.
Duslo (s prídavkom glukózy a peptónu). Koncentrácia aktivovaného
kalu v nádržiach bola v oblasti 4,0 g.l-1. Recirkulačný pomer v prípade
všetkých troch aktivovaných kalov bol 1,5.
K odpadovej vode vystupujúcej z modelu FChB bola pridaná
odpadová voda z ionexovej ČOV (0,22 l.h-1) a splaškové odpadové
vody (0,175 l.h-1). Celkový prietok odpadovej vody do modelu bol
0,97 l.h-1. Odpadová voda z ionexovej ČOV obsahovala priemerne
8 mg.l-1 NH4-N, 1 200 mg.l-1 HNO3 a 100 mg.l-1 metanolu. CHSK
bola v oblasti 150 mg.l-1.
Do denitrifikačnej nádrže modelov I.° aktivácie a do prvej denitrifikačnej nádrže modelu II.° aktivácie bola pridávaná glycerínová frakcia z výroby biodieselového paliva ako denitrifikačný
substrát.
Modelový výskum bol realizovaný v letnom období. Model
s predradenou denitrifikáciou bol prevádzkovaný od 16. júla do
6. augusta celkove 20 dní. Potom bol model prevádzkovaný v usporiadaní s regeneráciou kalu do 10. septembra celkove 35 dní.
Vo vybraných vzorkovacích miestach oboch modelov bola sledovaná koncentrácia jednotlivých anorganických foriem dusíka,
organických látok (ako CHSK a BSK5) a elektrolytická konduktivita.
Vzhľadom na citlivosť procesu biologickej nitrifikácie a jej problematický priebeh na biologickej časti ČOV a.s. Duslo, významne
väčšia pozornosť bola venovaná problematike odstránenia zlúčenín
dusíka ako odstráneniu organických látok.

Obr. 2. Bloková schéma modelu MBČOV a.s. Duslo s predradenou denitrifikáciou. DN – denitrifikácia; N – nitrifikácia; ČV
– vyčistená voda; PK – prebytočný kal



Vyhodnotenie
Prevládajúci podiel z hľadiska privádzaného množstva znečistenia mali priemyselné odpadové vody. Tieto odpadové vody mali
významný obsah NO2-N. Podiel koncentrácie NO2-N z celkovej
koncentrácie NOx-N v jednotlivých vzorkovacích miestach modelov
sa pohyboval v širokom rozmedzí, prakticky od 0 až po 100 relat.
%. V anoxických reaktoroch sa súčasne odstraňoval NO3-N a NO2N. Dusičnanový dusík pri redukcii na molekulárny dusík prijíma
5 elektrónov, a je teda ekvivalentný 2,5 atómom kyslíka a dusitanový dusík pri redukcii na molekulárny dusík prijíma 3 elektróny,
a je teda ekvivalentný 1,5 atómom kyslíka. Z pohľadu spotreby
organického substrátu na redukciu NO3- a NO2- ióny (ako aj NO3N a NO2-N) nie sú si vzájomne rovnocenné. S cieľom odstránenia
tohto nesúladu sa zaviedol pojem „ekvivalentná koncentrácia
kyslíka“ (ekk) [3], definovaná rovnicou (1).
ekk = 2,5 x C(NO3-N) + 1,5 x C(NO2-N)

(1)

kde C je koncentrácia v mol.l-1
V prípade udania koncentrácie v jednotkách mg.l-1 rovnica (1)
prechádza na rovnicu (2).
ekk = 16 : 14 x [2,5 x C(NO3-N) + 1,5 x C(NO2-N)]

(2)

Platí teda:
1 mg.l-1 NO3-N je ekvivalentný (2,5 x 16:14 =) 2,857 mg.l-1 O2 (ekk)
1 mg.l-1 NO2-N je ekvivalentný (1,5 x 16:14 =) 1,714 mg.l-1 O2 (ekk)
Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov v jednotlivých odberových miestach modelov sú uvedené v tabuľkách 2 až 5.

Diskusia
Vzhľadom na to, že modely neboli prevádzkované paralelne
(súčasne), v číselných hodnotách ukazovateľov odpadovej vody vo
vybraných vzorkovacích miestach oboch modelov sa prejavoval
vplyv meniacej sa kvality vstupujúcej odpadovej vody.
Prechodom odpadovej vody cez FChB popri zabudovaní NH4-N do
vytvárajúcej sa biomasy dochádzalo k rozkladu organických látok
obsahujúcich dusík. Výsledkom týchto procesov bol mierny nárast
koncentrácie NH4-N. Priemerný pokles ukazovateľov oxidovaných
foriem dusíka počas modelovania v oboch variantoch modelov bol
približne rovnaký. Priemerný pokles koncentrácie NO2-N bol 8
a 13 mg.l-1, priemerný pokles koncentrácie NO3-N bol 43 a 39 mg.
l-1, priemerný pokles koncentrácie NOx-N bol 51 a 52 mg.l-1 a priemerný pokles ekk bol 136 a 134 mg.l-1. V jednotlivých meraniach
sa vyskytovali prípady, keď pri poklese koncentrácie NO3-N dochádzalo k nárastu koncentrácie NO2-N. Len časť úbytku NO3-N bola
redukovaná na N2, zvyšok bol redukovaný len na NO2-N.
V modeli s predradenou denitrifikáciou v anoxickej časti I.° aktivácie
došlo k úplnej eliminácii NO2-N a NO3-N. Priemerný pokles koncentrácie NO2-N bol 39 mg.l-1, priemerný pokles koncentrácie NO3-N bol
29 mg.l-1 a priemerný pokles ekk bol 148 mg.l-1. Súčasne sa minimálne, o 1 mg.l-1 zvýšila koncentrácia NH4-N. V oxickej časti modelu
I.° aktivácie došlo k nárastu koncentrácie NO2-N a NO3‑N. Priemerný
nárast koncentrácie NO2-N bol 50 mg.l-1, priemerný nárast koncentrácie NO3‑N bol 2 mg.l-1 a priemerný nárast ekk bol 90 a 95 mg.l-1.
Súčasne sa znížila koncentrácia NH4-N o 55 mg.l-1. Celkove v modeli
I.° aktivácie priemerne došlo k poklesu koncentrácie NH4-N o 127 mg.
l-1, k nárastu koncentrácie NO2-N o 29 mg.l-1, k poklesu koncentrácie NO3-N o 67 mg.l-1 a k poklesu ekk o 142 mg.l-1. V modeli oxickej
časti II.° aktivácie došlo k poklesu koncentrácie NH4-N o 12 mg.l-1,
k nárastu koncentrácie NO2-N o 16 mg.l-1 a k poklesu koncentrácie
NO3-N o 11 mg.l-1. Nárast ekk bol minimálny, 4 mg.l-1. Napriek vysokej koncentrácii kyslíka v oxickej nádrži (5 až 6 mg.l-1) popri poklese
koncentrácie NH4‑N o 12 mg.l-1 a poklese koncentrácie NO3-N o 11 mg.
l-1 (celkove 23 mg.l-1) došlo k nárastu koncentrácie NO2-N len o 16 mg.
l-1. V anoxickej časti modelu II.° aktivácie došlo k poklesu koncen-

Obr. 3. Bloková schéma modelu MBČOV a.s. Duslo s oxickou
regeneráciou kalu. R – regenerácia
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trácií všetkých sledovaných foriem dusíka na Tab. 2. Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov v jednotlivých odberových
spodnú medzu ich stanoviteľnosti v používa- miestach modelu predradenej denitrifikácie
nej farebnej vode, hlboko pod ich maximálne
vzorkovacie miesto
koncentrácia [mg.l-1]
prípustné hodnoty 12 mg.l-1 NH4‑N, 2 mg.l-1
číslo
názov
NH4-N
NO2-N
NO3-N
NOx-N
ekk
NO2-N a 12 mg.l-1 NO3-N.
V modeli s predradenou regeneráciou v re1
vstup do FChB
253,3
43,8
46,5
90,3
207,9
aktore regenerácie dochádzalo k eliminácii
2
výstup z FChB
251,5
36,0
3,6
39,6
72,0
NH4-N vysokou účinnosťou, až na priemernú
3
vstup
do
modelu
I.°
162,1
21,4
69,7
91,1
235,8
zvyškovú koncentráciu 5 mg.l-1. Priemerný
4
vstup do DN I.°
90,3
38,7
29,0
67,7
149,2
pokles koncentrácie NH4-N bol 48 mg.l-1.
5
vstup do OX I.°
91,1
0,07
0,45
0,52
1,41
V tomto uzle sa vytváralo významne viac
9
výstup z modelu I.°
36,3
50,2
2,6
52,8
93,5
NO 2-N (priemerne 31 mg.l -1) ako NO 3-N
(priemerne 13 mg.l-1). Priemerný nárast ekk
10
vstup do OX II.°
17,1
20,2
1,2
21,4
38,1
bol 91 mg.l-1. V anoxickej časti I.° aktivácie
11
vstup do DN II.°
4,8
4,4
12,2
16,6
42,4
došlo k významnej redukcii koncentrácií
12
výstup z modelu II.°
4,7
0,02
0,32
0,34
0,95
NO2-N a NO3-N. Koncentrácia NO2-N kles-1
-1
la z 36 mg.l na 11 mg.l a koncentrácia
Tab. 3. Priemerné zmeny hodnôt vybraných ukazovateľov v jednotlivých odberových
NO3-N z 37 mg.l-1 na 6 mg.l-1. Priemerný
miestach modelu predradenej denitrifikácie
pokles koncentrácie NO2-N bol 24 mg.l-1,
priemerný pokles koncentrácie NO3-N bol
odstránené
koncentrácia [mg.l-1]
31 mg.l-1 a priemerný pokles ekk bol 130 mg.
ΔNH4-N
ΔNO2-N
ΔNO3-N
ΔNOx-N
Δekk
-1
-1
l . Súčasne minimálne, o 2 mg.l sa zvýšila
1–2
vo FChB
1,8
7,8
42,9
50,7
135,9
koncentrácia NH4-N. Celkove v modeli I.° ak4–5
v DN I.°
-0,8
38,6
28,6
67,2
147,9
tivácie priemerne došlo k poklesu koncentrácie NH4-N o 67 mg.l-1, k poklesu koncentrácie
5–9
v OX I.°
54,7
-50,1
-2,2
-52,3
-92,2
NO2-N o 18 mg.l-1, k poklesu koncentrácie
4–9
v DN a OX I.°
55,6
-11,7
26,4
14,7
55,4
NO3-N o 54 mg.l-1 a k poklesu ekk o 184 mg.
3–9
v modeli I.°
125,8
-28,8
67,1
38,3
142,3
-1
l . V modeli oxickej časti II.° aktivácie došlo
10 – 11
v OX II.°
12,4
15,8
-11,0
4,8
-4,3
k poklesu koncentrácie NH 4-N o 20 mg.
11 – 12
v DN II.°
0,07
4,4
11,9
16,3
41,5
l-1, k nárastu koncentrácie NO2-N o 9 mg.
9 – 12
v modeli II.°
31,6
50,2
2,3
52,5
92,6
l-1 a k nárastu koncentrácie NO3-N o 9 mg.
l-1. Nárast ekk bol 42 mg.l-1. V anoxickej
3 – 12
v modeloch I.° a II.°
157,4
21,4
69,4
90,8
235,0
časti modelu II.° aktivácie došlo k poklesu
koncentrácií všetkých sledovaných foriem Tab. 4. Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov v jednotlivých odberových
dusíka na spodnú medzu ich stanoviteľnosti miestach modelu predradenej regenerácie
v používanej farebnej vode, hlboko pod ich
vzorkovacie miesto
koncentrácia [mg.l-1]
maximálne prípustné hodnoty.
číslo
názov
NH
-N
NO
-N
NO3-N
NOx-N
ekk
Z ďalšej analýzy údajov tabuliek 2 až
4
2
1
vstup do FChB
175,8
64,7
45,4
110,1
240,6
5 vyplýva, že v oxických častiach modelov
aktivácií došlo k úplnej nitrifikácii NH4-N.
2
výstup z FChB
184,3
51,7
6,4
58,1
106,9
V modeloch bolo pozorované, že v denit3
vstup do modelu I.°
121,0
29,1
59,8
88,9
220,7
rifikačných reaktoroch sa prednostne
6
vstup do regenerácie
53,6
9,1
7,1
16,2
35,9
odstraňoval NO3-N. V oxických reaktoroch
7
výstup z regenerácie
5,3
39,9
20,5
60,4
126,9
prevládala tvorba NO2-N. Tvorba NO3-N bola
8
vstup do DN I.°
51,7
35,7
36,9
72,6
166,6
významne inhibovaná. Toto je v súlade s vý9
výstup z modelu I.°
53,8
11,4
6,0
17,4
36,7
sledkami sledovania denitrifikácie v denitrifikačnej časti I.° aktivácie a nitrifikácie v II.°
10
vstup do OX II.°
23,3
7,5
3,1
10,6
21,7
aktivácie na súčasnej MBČOV a.s. Duslo.
11
vstup do DN II.°
2,77
16,7
12,4
29,1
64,1
V prípade modelu s predradenou de12
výstup z modelu II.°
2,08
0,032
0,7
0,7
2,1
nitrifikáciou bola denitrifikačná nádrž
predimenzovaná (neprimerane veľká). To
Tab. 5. Priemerné zmeny hodnôt vybraných ukazovateľov v jednotlivých odberových
dokazujú zvyškové koncentrácie NO 2-N
miestach modelu predradenej regenerácie
a NO3-N v oblasti spodnej medze ich stanoviteľnosti na výstupe z tejto nádrže. V príodstránené
koncentrácia [mg.l-1]
pade modelu s predradenou regeneráciou
ΔNH4-N
ΔNO2-N
ΔNO3-N
ΔNOx-N
Δekk
bola regeneračná nádrž predimenzovaná
1–2
vo FChB
-8,5
13,0
39,0
52,0
133,7
(neprimerane veľká). To dokazuje neočaká6–7
v regenerácii
48,3
-30,8
-13,4
-44,2
91,0
vane vysoká koncentrácia NO3-N na výstupe
8–9
v DN I.°
-2,1
24,3
30,9
55,2
129,9
z tejto nádrže. Pri zdržnej dobe vratného
3–9
v modeli I.°
67,2
17,7
53,8
71,5
184,0
kalu v oblasti 5,5 hodín v tejto nádrži (a pri
jeho maximálnej objemovej nitrifikačnej
10 – 11
v OX II.°
20,5
-9,2
-9,3
-18,5
-42,4
rýchlosti) dochádzalo k významnej tvorbe
11 – 12
v DN II.°
0,7
16,7
11,7
28,4
62,0
NO3-N. Proces nitrifikácie nebol blokovaný
9 – 12
v modeli II.°
51,7
11,4
5,3
16,7
34,6
na stupni NO2-N.
3 – 12
v modeloch I.° a II.°
118,9
29,1
59,1
88,2
218,6
Veľký oxický objem modelu druhej polovice II.° aktivácie umožňuje spoľahlivú premenu NH4-N na NOx-N. Dochádzalo k poklesu
V priebehu prevádzkovania modelov CHSK na vstupe do FChB
koncentrácie NH4-N do oblasti < 5 mg.l-1 za súčasného nárastu
bola v rozsahu 1 300 až 2 500 mg.l-1, priemerne 2 100 mg.l-1. Odkoncentrácie NO2-N a NO3-N. Opäť bola pozorovaná významná
padová voda po prechode modelom FChB (kde sa časť organických
tvorba NO3-N. Proces nitrifikácie nebol blokovaný na stupni NO2-N.
látok využila na denitrifikáciu) bola zmiešaná s odpadovou vodou
Následné stanovenia špecifickej nitrifikačnej rýchlosti aktivovaného
z ionexovej ČOV a splaškovou vodou. CHSK zmesnej odpadovej
kalu v modeli druhej polovice I.° aktivácie preukázali, že na spovody bolo v rozsahu 800 až 1 500 mg.l-1, priemerne 1 300 mg.l-1.
ľahlivú premenu NH4-N na NO2-N postačí polovičná zdržná doba
CHSK na výstupe z modelov bola v rozsahu 260 až 400 mg.l-1,
odpadovej vody v tejto nádrži (polovičný objem nádrže).
priemerne 350 mg.l-1. Účinnosť eliminácie CHSK v modeli kolísala
Viacnásobné premeranie denitrifikačnej kaskády modelu II.°
v rozsahu 66 až 77 relat. %, priemerne 73 relat. %. Významná časť
aktivácie preukázalo, že NO2-N a NO3-N je úplne odstránený už
CHSK bola tvorená nerozpustenými látkami. Napriek vysokým
v prvom denitrifikačnom reaktore. Ich koncentrácia z hodnôt 10
hodnotám CHSK na výstupe z modelu hodnoty BSK5 boli trvalo
až 30 mg.l-1 na vstupe už v prvom reaktore klesne pod 1 mg.l-1.
pod 10 mg.l-1. Odpadová voda na výstupe z komplexných modeV druhom reaktore koncentrácia NO2-N je pod 0,1 mg.l-1 a koncenlov MBČOV a.s. Duslo obsahovala už len stopy NO2-N a NO3‑N
trácia NO3-N je pod 0,5 mg.l-1. V treťom reaktore už nedochádza
znečistenia. Koncentrácia NH4-N bola hlboko pod maximálne
k merateľným zmenám ich koncentrácií. Výsledky jednoznačne
prípustnou hodnotou.
poukazovali na to, že aj táto časť modelov bola predimenzovaná.




Vysoká hodnota pH a veľká kyselinová neutralizačná kapacita
skúmanej odpadovej vody zapríčinila, že ani v oxických reaktoroch
s intenzívnou nitrifikáciou neklesla hodnota pH pod 8,6. Súčasne
vysoká hodnota pH a vysoká teplota vody v (letnom) období realizácie modelového výskumu (až 32 °C) mali za dôsledok vyprchávanie
NH4‑N z oxických reaktorov, čo malo za dôsledok o niekoľko mg.l-1
väčšie úbytky NH4-N ako boli prírastky NOx-N. Tento jav bol pozorovaný hlavne v modeli oxického reaktora II.° aktivácie, kde zdržná
doba odpadovej vody bola 16,5 hodín.
V záverečnej fáze práce bol odskúšaný vplyv zvýšeného zaťaženia
prúdom odpadovej vody prinášajúcom vyššie uvedené elektrolyty
a cca 85 % organického zaťaženia do MBČOV. Zaťaženie týmto
prúdom bolo počas 9 dní postupne zvyšované až na 200 relat. %
obvyklej hodnoty. Následne v priebehu 5 dní bolo znížené zaťaženie
na obvyklú hodnotu.
Pri obvyklom stave odpadových vôd koncentrácia elektrolytov
v modeli FChB bola v oblasti 10 až 14 g.l-1 a bolo priemerne odstránené 50 až 52 mg.l-1 NOx-N a 133 až 136 mg.l-1 ekk. Do koncentrácie
solí 22 g.l-1 nebol pozorovaný pokles denitrifikačnej aktivity aktivovaného kalu. Nad touto hodnotou soľnatosti už dochádzalo k poklesu
tejto vlastnosti aktivovaného kalu. Pri soľnatosti 24 g.l-1 došlo síce
k úplnému odstráneniu NO3-N, avšak 40 % bola zredukovaná len na
NO2-N. Ďalšie zvýšenie soľnatosti na 26 g.l-1 sa významne záporne
prejavilo na denitrifikácii vo FChB. Klesol úbytok NO3-N a súčasne
vzrástol podiel redukcie len na NO2-N na 74 %. Udržanie soľnatosti
v oblasti 25 g.l-1 počas 5 dní viedlo k skoro totálnej strate denitrifikačnej schopnosti kalu vo FChB. Znížením soľnatosti do oblasti 20
až 22 g.l-1 počas 5 dní sa obnovila denitrifikačná aktivita kalu.
Pri obvyklom stave odpadových vôd v modeloch aktivácií bola
koncentrácia elektrolytov 6 až 9 g.l-1 a ukazovatele boli na úrovniach udávaných v tabuľkách 2 až 5. Zvýšenie soľnatosti na 12 až
13 g.l-1 má za dôsledok pokles rýchlosti nitrifikácie. Pri soľnatosti
14 až 15 g.l-1 dochádzalo k významnému poklesu nitrifikačnej aktivity oboch kalov. Udržanie soľnatosti v tejto oblasti počas 5 dní
viedlo k významnému nárastu koncentrácie NH4-N na výstupe
z nádrže regenerácie kalu. Táto skutočnosť ukazuje na postupnú
stratu nitrifikačnej schopnosti kalu v modeloch oboch stupňoch
aktivácie. Znížením soľnatosti do oblasti 11 g.l-1 počas 5 dní sa
obnovila nitrifikačná aktivita kalov.
Po teste zvýšeného zaťaženia modelu bol aktivovaný kal oboch
stupňov skontrolovaný pod optickým mikroskopom. Z prvokov
v aktivovanom kale modelu I.° aktivácie boli identifikované hlavne Opercularie. Vyskytovali sa aj kolónie tvorené týmto prvokom
samotným ale aj vo vločkách aktivovaného kalu. Aktivovaný kal
modelu II.° aerácie mal širšie zastúpenie prvokov. Boli identifikované Vorticella, Euplotes, Difflugia globulosa a ďalšie. Prvoky druhov
Vorticella a Euplotes sa vyskytovali vo veľkom počte.
Ukazovatele vstupujúcej a vystupujúcej odpadovej vody stanovené počas modelového výskumu sú uvedené v tabuľke 6.
Koncentrácia NH4-N na výstupe z komplexného modelu počas
celej doby trvania pokusov bola trvalo pod hodnotou 7 mg.l-1. Koncentrácia NO2-N bola trvalo pod hodnotou 0,1 mg.l-1 a koncentrácia
NO3-N pod hodnotou 1 mg.l-1.
Vysoké hodnoty CHSK na výstupe z komplexného modelu sú
zapríčinené vysokou koncentráciou nerozpustených látok vo vstupujúcej odpadovej vode. K významnej redukcii suspendovaných
častíc na výstupe z MBČOV môže dôjsť len použitím ultrafiltrácie,
napríklad použitím membránovej technológie ako konečného separačného stupňa.
Na základe získaných poznatkov bol vypracovaný návrh úpravy
MBČOV a.s. Duslo. Cieľom úpravy má byť dosiahnutie vytýčených
parametrov ako aj zvýšenie hydraulickej kapacity ČOV. Vytvoria
sa dva prúdy odpadových vôd. Prvým prúdom bude zmes odpadových vôd z organických výrob a splaškových odpadových
vôd o priemernom prietoku 415 m3.h-1. Druhým prúdom budú
odpadové vody z výroby anorganických produktov o priemernom
prietoku 220 m3.h-1.
Návrh zahrňuje úpravu FChB na kaskádu štyroch denitrifikačných nádrží (s dosadzovacou nádržou) na čistenie odpadových vôd
z organických výrob a menšej časti splaškových odpadových vôd
o priemernom prietoku 125 m3.h-1.
Jedna polovina súčasného I.° aktivácie bude slúžiť na čistenie
odpadových vôd vystupujúcich z FChB a zvyšku splaškových odpadových vôd o priemernom prietoku 415 m3.h-1. Táto časť bude
upravená na oxickú regeneráciu kalu (25 obj. %) s následnou denitrifikáciou (30 obj. %) a nitrifikáciou (45 obj. %). Z nitrifikačného
reaktora bude vnútorný recykel do denitrifikačnej časti. Táto časť
ČOV bude vybavená jednou dosadzovacou nádržou.
V jednej nádrži druhej poloviny I.° aktivácie bude prebiehať
nitrifikácia odpadových vôd z organických výrob opúšťajúcich dosadzovaciu nádrž. Druhá nádrž druhej poloviny I.° aktivácie bude
slúžiť na nitrifikáciu odpadových vôd z anorganických výrob. Vo


Tab. 6. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov vstupujúcej a vystupujúcej odpadovej vody
ukazovateľ

vstup [mg.l-1]

výstup [mg.l-1]

CHSKCr

800 až 1 500

260 až 400

účinnosť [%]
66 až 77

BSK5

300 až 820

max. 10

min. 96,7

NH4-N

110 až 190

max. 7

min. 93,6

NO2-N

25 až 100

max. 0,1

min. 99,6

NO3-N

60 až 80

max. 1,0

min. 98,3

NOx-N

60 až 165

max. 1,0

min. 98,3

Obr. 4. Bloková schéma navrhnutého usporiadania biologickej
časti ČOV a.s. Duslo

vstupnej časti tejto nádrže bude predradená denitrifikácia (25 obj.
%). Táto časť tiež bude vybavená jednou dosadzovacou nádržou.
Nádrže súčasného II.° aktivácie budú zapojené do jednej linky.
Budú slúžiť na dokončenie nitrifikácie zmesi organických a anorganických odpadových vôd a na ich denitrifikáciu. Prvé tri nádrže
budú oxické. Štvrtá až siedma nádrž bude anoxická. Do štvrtej
nádrže sa bude pridávať denitrifikačný substrát. Posledná, 8. nádrž
bude oxická (postaeračná). Za touto kaskádou budú zaradené dve
paralelne zapojené dosadzovacie nádrže.
Bloková schéma navrhnutého usporiadania biologickej časti
ČOV a.s. Duslo je uvedená na obrázku 4.

Záver
Výsledky kontinuálneho modelového výskumu preukázali, že využitím všetkých stávajúcich nádrží MBČOV a.s. Duslo bude možné
významne zredukovať zvyškovú koncentráciu anorganických foriem
dusíka (NH4-N, NO2-N, NO3-N) a BSK5 vo vyčistenej odpadovej
vode. Problematická bude hodnota CHSKCr a to z dôvodu vysokej
koncentrácie nerozpustených (suspendovaných) častíc.
Na základe výsledkov výskumu bola vypracovaná nová koncepcia využívania stávajúcich nádrží MBČOV umožňujúca významne
zvýšiť hydraulickú kapacitu ČOV a dosiahnuť podstatne lepšiu
kvalitu vyčistenej vody ako v súčasnosti.
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Modeling and optimalization of nitrogen elimination processes in WWTP of Duslo Šaľa Ltd. (Andrášiová, A.; Buday,
M.; Németh, P.)
Key words
biological treatment of wastewater – regeneration of activated sludge
– nitrification – denitrification
Options for minimalization of residual contamination of
wastewater of Duslo a.s. Šaľa (a.s. = joint-stock company) were
examined. With goal of achieving relevant dates, continual
laboratory models were built up with volume of 51 liters. The
three sludge system was modeled changing oxic and unoxic
tanks using real wastewater of Duslo a.s. Šaľa. The total hydraulic retention time was 52 hours. The glycerol fraction

Pokročilé zásobování vodou a čištění
odpadních vod: cesta k bezpečnější
společnosti a prostředí
Petr Hlavínek, Radka Pešoutová
Klíčová slova
pokročilé zásobování vodou - pokročilé odvádění odpadních vod

Souhrn

Ve dnech 19.–22. května se v ukrajinském Lvově pod sponzorstvím NATO Science for Peace and Security Programme a pod
záštitou firmy AQUA PROCON s.r.o. (Brno, Česká republika),
Národní univerzity Yuriy Fedkovyce v Chernivtsi (Ukrajina),
Slovenskou technickou univerzitou (Bratislava, Slovensko)
a National Water Institute (Ontario, Kanada) konal NATO Advanced Research workshop (dále NATO ARW) „Advanced water
supply and wastewater treatment: a road to safer society and
environment“.
Semináře NATO ARW mají za cíl zvýšit povědomí o pokrokových metodách v sektoru zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod. Cílem programu je sdružit odborníky ze zemí
NATO a partnerských zemí NATO a zaměřit komunikaci na
problémy a aktuální témata v tomto sektoru. Tento seminář
byl zaměřen na aplikaci poznatků o nových metodách čištění
odpadních vod, racionálního vodního hospodářství s ohledem
na udržitelný rozvoj životního prostředí a lidské společnosti.
Probíraná témata se týkala problematiky zajištění dodávek pitné
vody a ochrany těchto zdrojů, výzev spojených s opětovným
využitím čištěných vod a recyklací vody, městským odvodněním a kontrolou přenosu různých chemikálií vodním cyklem.

Úvod
Stabilní, bezpečné a dostupné zásobování pitnou vodou je jedním
z klíčových faktorů k zajištění žádoucí úrovně veřejného zdraví a s tím
spojeného rozvoje lidské společnosti a zlepšování životní úrovně.
Vědecké výzkumy ukazují, že až 80 % chorob a jedna třetina úmrtí
v rozvojových zemích je způsobena nízkou kvalitou pitné vody. Navíc
se již v mnoha zemích projevuje akutní nedostatek vody. K tomuto
problému se přidává i značné znečištění nejen evropských řek, které
je způsobeno nedostatečným nebo žádným čištěním odpadních vod.
Toto jsou všechno faktory, které přispívají ke zhoršené kvalitě pitné
vody oblastí v povodích těchto řek, zvýšenými náklady na čištění
a v neposlední řadě tak ohrožení vodních ekosystémů, zejména ryb.
Tudíž racionální čištění odpadních vod je velice aktuální téma a v této
souvislosti získává na pozornosti zvláště v urbanizovaném prostředí.
V této souvislosti je opětovné využití průmyslových odpadních vod
a splaškových vod jednou ze slibných možností omezení dopadu
vypouštění těchto vod do prostředí.
Choroby přenášené vodou mohou vážně ohrozit regionální stabilitu a ekonomický rozvoj a dokonce způsobit konflikty v postižených
oblastech. Zároveň je nutné podotknout, že celá řada problémů
s dodávkami pitné vody se dá řešit nebo alespoň zmírnit relativně
levnými, avšak dostatečně technologicky účinnými metodami vodního hospodářství (zejména v odlehlých a venkovských oblastech,
kde se stále ještě používají jímky nebo žumpy).
V této souvislosti je nezbytné se zaměřit na řešení ožehavých
témat spojených s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví
přes komplexní a víceúčelové využití možných zdrojů vody včetně
vod odpadních. Zajištění bezpečnějšího prostředí a společnosti se
neobejde bez širšího zapojení občanů a místních samospráv do


from production of biodiesel fuel was used as the external
denitrification substrate. During the 55 days of continual
operation, the quality of purified water was following: COD
260 - 400 mg.l-1 (efficiency 66 - 77 %), BOD max. 10 mg.l-1
(efficiency min. 96,7 %), NH4-N max. 7 mg.l-1 (efficiency min.
93,6 %), NO2-N max. 0,1 mg.l-1 (efficiency min. 99,6 %) a NO3N max. 1 mg.l-1 (efficiency min. 98,3 %). The high values of
COD were caused by high concentration of suspended particles
in purified water.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. září
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vodohospodářských plánovacích procesů, managementu vodních
zdrojů a zlepšování hygienických podmínek. V neposlední řadě efektivnější rozdělování finančních prostředků do vodního hospodářství,
zajištění dodávek pitné vody a čištění vod odpadních hraje důležitou
roli k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje těchto oblastí.
Při řešení těchto témat je důležité se zaměřit na efektivní ochranu
zdrojů podzemních vod a jejich kompletní izolaci od možných zdrojů
znečištění – zejména skládek. Současně odvádění odpadních vod
do centralizovaných kanalizací s následným čištěním na lokálních
čistírnách odpadních vod povede ke zvýšení trvale udržitelného přístupu k vodě. Je nezbytné projektovat a stavět oddílné kanalizace
a sběrače dešťové vody tak, aby bylo možné využít dešťovou vodu
k dalším účelům, jakými jsou zavlažování nebo využití v průmyslových procesech. Neméně důležitou otázkou je i kontrola přenosu
léčiv a dalších chemikálií vodním cyklem.
Respektováním a řešením všech výše uvedených témat management vodních zdrojů usiluje o rovnováhu environmentálních,
ekonomických a kulturních hodnot. Workshop se zaměřil na výměnu informací a názorů řady vědců a expertů v oblasti zásobování
vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Kladl si za cíl poskytnout
přehled možných řešení, která mohou být implementována ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a zlepšení životního prostředí. Zásadním
výstupem tohoto NATO ARW je komplexní management vodních
zdrojů k zajištění trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti.

Řešená problematika
Semináře NATO – Advanced Research Workshops (ARW) – jsou
vždy setkáními na vysoké úrovni a zaměřují se na řešení nejpalčivějších problémů současnosti. Letošní ARW o pokročilém
zásobování vodou a odvádění odpadních vod se konal v ukrajinském Lvově. Semináři předsedal za NATO země „NATO country
co-director“ doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., z firmy AQUA PROCON
s.r.o. v Brně a za NATO partnerské země „NATO partner country
co-director“ Dr. Igor Winkler z Národní univerzity Yuriy Fedkovyce
v Chernivtsi na Ukrajině. Členy organizačního výboru byli Dr. Jiri
Marsalek z Environment Canada, National Water Research Institute a Ing. Ivana Mahríková z Katedry zdravotního inženýrství
Fakulty stavební Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Semináře se zúčastnilo 27 delegátů ze sedmi NATO zemí a celkem
19 delegátů ze čtyř NATO partnerských zemí a dvou NATO zemí
tzv. Mediteránního dialogu.
Hlavním cílem semináře bylo: (a) zvýšit povědomí a poskytnout
celkový pohled na pokročilé technologie odvětví zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod praktikované v rozdílných podmínkách účastnických zemí a (b) podpořit těsnou spolupráci mezi
odborníky z účastnických zemí. Neméně významným cílem bylo
zaměřit komunikaci mezi odborníky z NATO a Partnerských zemí
na řešení problémů a aplikaci poznatků o nových metodách čištění
odpadních vod, racionálního vodního hospodářství s ohledem na
udržitelný rozvoj životního prostředí a lidské společnosti. Probíraná témata se týkala problematiky zajištění dodávek pitné vody
a ochrany těchto zdrojů, výzev spojených s opětovným využitím
čištěným vod a recyklací vody, městským odvodněním a kontrolovaným přenosem různých chemikálií vodním cyklem. Toho bylo
dosaženo technickým programem obsahujícím plenární a posterové
prezentace a intenzivní diskuzí mezi účastníky semináře. Z praktických důvodů byl program ARW s 21 příspěvky rozdělen do tří
hlavních sekcí: (a) Pokročilé zásobování pitnou vodou, (b) Pokročilé odvádění odpadních vod, (c) Případové studie managementu
vodních zdrojů. Prezentované příspěvky, od rešerší přes případové
studie k vědeckým článkům, adresovaly širokou škálu problémů
korespondujících s danými sekcemi.
První sekce se zabývala otázkou pokročilého zásobování pitnou
vodou. Úvodní příspěvek a zároveň startovní bod pro všechny
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další příspěvky podal přehled strategií k posílení udržitelného
rozvoje městského prostředí, konkrétně se zabýval postupy odtoku
dešťových vod a sbíráním dešťové vody jako zdroji užitkové vody.
Příspěvek z Ukrajiny prezentoval studii nemocnosti a úmrtnosti ve
vztahu ke kvalitě pitné vody na základě výsledků matematického
modelu. V dalším příspěvku byly představeny výsledky z pilotního
projektu odstraňování přirozených organických látek v pitné vodě
za použití práškového aktivního uhlí před Actiflo. Dále zazněl příspěvek hodnotící situaci zásobování pitnou vodou na Slovensku.
Bylo poukázáno na problémy se zvýšením počtu připojených obyvatel a  způsoby, jak lze čelit zvyšování vodného a stočného. Poslední
příspěvek v této sekci ukázal příklady rekonstrukce vodovodních
řadů z České republiky.
Největší blok příspěvků se věnoval pokrokům v odvádění odpadních vod a byl zahájen příspěvkem o možnostech decentralizovaného nakládání s odpadními vodami ve venkovských oblastech.
V dalším příspěvku byly zhodnoceny výhody membránových
čistíren pro opětovné využití vody a možnosti pro optimalizaci
stávajících čistíren. Další příspěvek identifikoval celou řadu problémů spojených s výstavbou kanalizace v horských oblastech. Byly
i prezentovány výsledky z pilotního projektu kanalizace z povodí
řeky Volterry v Itálii. V této sekci zazněl i příspěvek o využití
solární energie k čištění odpadních vod a využití této metody
v odlehlých venkovských oblastech. Dva příspěvky se zabývaly
mikropolutanty a metodami jejich odstraňování z odpadních vod.
Příspěvek z Rakouska prezentoval výsledky hodnocení potenciálu
pro odbourávání mikroznečištění. Technologie byla hodnocena
na dezinfekční potenciál s ohledem na standardní bakteriologické
parametry a vliv na akutní a genotoxické aktivity.
Druhý příspěvek na toto téma porovnával efektivitu odstraňování
mikroznečištění z odpadních vod čištěných konvenčními metodami
aktivovaného kalu s následnou ultrafiltrací s metodou čištění odpadních vod využitím membránových bioreaktorů. Téma odstraňování
mikroznečištění bylo dále rozvíjeno v příspěvku z Arménie. Byly
prezentovány výsledky použití přírodních materiálů (zeolity, vedlejší
produkty zemědělské výroby) na sorpci různých chemických látek.
Slovenský příspěvek analyzoval problémy slovenských odborníků
spojené se zajištěním úplného čištění odpadních vod z měst a obcí
tak, aby byly dodrženy požadavky kladené příslušnými direktivami.
Další slovenský příspěvek se zabýval čistírenskými kaly z malých
a středních čistíren odpadních vod a možnostmi optimalizace provozu otevřených kalových nádrží a optimálním nakládáním s kalem.
Poslední příspěvek v této sekci, ze Španělska, se zabýval ekonomickým hodnocením environmentálních benefitů projektů zaměřených
na opětovné využití vody na základě stínových cen.
V poslední sekci byly představeny případové studie managementu
vodních zdrojů. V prvním příspěvku se diskutovalo o dopadech čištění
odpadních vod na stav podzemních vod na příkladu z běloruského
Svetorglosku. Příspěvek z Ukrajiny se věnoval problému znečištění řek
spojenému s migrací znečišťujících látek mezi Ukrajinou a Rumunskem a navrhl možná řešení vedoucí ke zlepšení situace. Další dva
příspěvky, z Jordánska, se věnovaly tématu vodního hospodářství
v Jordánsku. První z těchto příspěvků zdůraznil potřebu navýšit
využívání vody z nekonvenčních zdrojů a zpoplatnit nadměrné čerpání vody z podzemních zdrojů, aby se předešlo jejich předčasnému
vyčerpání. Druhý příspěvek z Jordánska se zaměřil na omezení
udržitelného využití čistírenských kalů z důvodu akumulace perzistentních organických polutantů. Rovněž poukázal na důležitost získávání poznatků o akumulaci těchto látek a navrhl principy, kterými
by se využití těchto kalů mělo řídit. Dalším tématem této sekce byl
i vzrůstající nedostatek zdrojů vody. Tímto problémem se zabývaly
dva příspěvky z Izraele. První z nich nastínil spolupráci mezi Izraelem
a Palestinskou samosprávou ve využívání okrajových zdrojů vody.
Druhý příspěvek z Izraele se věnoval problematice využívání vodních
zdrojů jako jedné z barier mírových jednání na Blízkém Východě.
V této souvislosti příspěvek podotkl, že v ideálním případě by právě
využívání zdrojů vody mělo být oproštěno od politických rozepří.

V rámci semináře bylo prezentováno také deset posterových
sdělení týkajících se zásobování pitnou vodou v Chernivtsi na
Ukrajině, přístroji k analýze kvality vod a dále různými aspekty
pokrokového čištění odpadních vod v České republice, Litvě, Rusku
na Slovensku a Ukrajině.

Závěry
Seminář „Pokročilé zásobování vodou a čištění odpadních vod:
cesta k bezpečnější společnosti a prostředí“ konaný v ukrajinském
Lvově byl další z celé řady aktivit směřující k rozšíření působnosti
firmy AQUA PROCON s.r.o. a transferu know-how do zemí akutně
řešících problematiku zásobování vodou a čištění odpadních vod.
Hlavním cílem bylo kriticky zhodnotit existující znalosti o pokrokových metodách v zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních
vod v širším kontextu těchto systémů v podmínkách zúčastněných
zemí a dále podpořit úzkou spolupráci mezi odborníky z těchto
zemí. Seminář byl účastníky pozitivně hodnocen a organizátoři
věří, že přispěje ke zlepšení situace systémů zásobování pitnou
vodou a čištění odpadních vod v zúčastněných zemích a zároveň
ke zlepšení stavu životního prostředí a zvýšení kvality života.
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NATO Advanced Research Workshop called “Advanced water
supply and wastewater treatment: a road to safer society and
environment“ was held on 19th to 22nd November 2010 in
Lviv, Ukraine. The workshop was sponsored by NATO Science
for Peace and Security Programme and supported by AQUA
PROCON ltd, Brno, Czech Republic, Yuryj Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, Slovak Technical
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The NATO Advanced Research Workshop aimed to provide an
opportunity for increasing awareness and providing an overview of recent advances in the field of municipal water supply
and wastewater treatment practiced in diverse conditions of
the participating countries, and to promote close co-operation among scientists from the participating countries. The
general objective was bring together scientists from NATO and
Partner countries and to communicate knowledge application
of advanced methods of the water treatment, rational water
management aiming to enhance environmental sustainability,
and also by considering other important issues in this field.
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as well as urban drainage problems connected with wastewater
treatment and controlled transmission of various chemical
agents through water cycle.
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že buď zvolená metoda nadhodnocuje odtok
drenážních vod, nebo se zde projevuje vliv
přítoku cizích vod pocházejících z území mimo
obvod podrobného odvodnění (jak předpokládají i Doležal et al. [2], [4]), a to buď v rámci
sledovaných povodí, nebo i mimo tento rámec.
V každém případě se tím dokumentuje, že drenážní vody jsou v dlouhodobé bilanci významným zdrojem vod ve vodotečích.
Provedená šetření bude možné doplnit po
roce 2010, kdy budou k dispozici více jak jednoletá kontinuální měření dalších tří drenážních systémů v oblasti tranzitu. Zároveň bude
vhodné vyhodnotit teplotní a chemický režim
vodoteče a drenážních vod (kontinuální monitoring teploty vod a režimové vzorkování vod).
Uvedený postup naznačuje směry pokračování
výzkumu v následujícím období s cílem zpřesnění popisu režimu odtoku drenážních vod
v rámci celkového odtoku vody z intenzivně
odvodněných malých, zemědělsky využívaných povodí. Při absenci přiměřené akumulace
vody v krajině toto řešení naznačuje technické
možnosti jejího nalepšení.

Závěry
Z podélných profilů specifických odtoků ve
vodních tocích (viz obr. 3) vyplývá intenzivnější odtok vody z horní části povodí, třebaže

Tab. 1. Plochy experimentálních povodí a monitorovaných drenážních skupin. Součet ploch
drenážního odvodnění, rozčleněných podle příslušnosti k oblasti infiltrační, oblasti tranzitu
a oblasti výtoku. Součet odpovídá celkové ploše odvodnění v jednotlivých povodích (Dolský
potok – odvodněno 30 %; Kotelský potok – odvodněno 56 % území). /* Plocha drenážní
skupiny

Povodí – Dolský potok
Povodí – Kotelský potok
Měření – drenáž Kladno
Měření – drenáž Pokřikov
Drenáže v povodí Dolský p.
Drenáže v povodí Kotelský p.

plocha
povodí
[ha]
477,8
321,5
4,9 /*
5,5 /*
144,0
179,7

z toho oblast [ha]
infiltrační
139,4
55,8
ANO
–
11,9
17

tranzitní
176,8
133,1
–
–
70,7
76,1

výtoková
161,6
132,6
–
ANO
61,4
86,6

Tab. 2. Charakteristiky řad denních odtokových výšek v mm (specifických odtoků) souhrnně
pro období od 1. 1. 2002 do 31. 7. 2007: celková suma objemu odtoku; minimální, průměrný
a maximální denní odtok v mm. Totéž pro měření srážek na stanicích Pokřikov a Kladno.
[mm]

Srážky

Potok

Drenáž

Pokřikov/Kladno

Kotelský

Dolský

Kladno

Pokřikov

Suma

4 084

1 649

1 139

360

3 649

Min

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Průměr

2,6

0,8

0,6

0,2

1,8

Max.

80,7

53,2

19,2

3,6

23,6

Obr. 4. Čáry překročení měřeného průměrného denního specifického
odtoku pro závěrové profily Dolského a Kotelského potoka
vyjádřeného odtokovou výškou v mm. Totéž pro drenážní odtoky
měřené na drenážních skupinách Kladno (infiltrační oblast)
a Pokřikov (oblast výtoku). Log-log zobrazení

Obr. 5. Čáry překročení celkových objemů denního odtoku. Denní
hodnoty pro výpočtové období 1. 1. 2002-31. 7. 2007 reprezentují
součet složek odtoku pro celou oblast Dolského a Kotelského potoka,
vyjadřujících odhad celkového drenážního odtoku a měřený celkový
odtok závěrovými profily obou povodí. Log-log zobrazení

Obr. 6. Korelace průměrných denních průtoků mezi oběma sledo
vanými vodními toky a mezi oběma sledovanými drenážními
skupinami.

Obr. 7. Srovnání průtoků drenážních vod a vod ve vodoteči pro dva
měřené extrémní roky: rok 2002 srážkově nadprůměrný, rok 2003
srážkově podprůměrný. Rozpětí měřítek grafů bylo voleno s cílem
zvýraznění rozdílného průběhu čar. Společná jedna čára pro Dolský
a Kotelský potok byla sestrojena jeko průměr denních průtoků (Toky
Dol+Kot) v daném kalendářním roce.
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s plošně menším podílem odvodnění drenáží. Tam, kde odvodnění
nebylo provedeno, jsou nadále patrná zamokřená místa, způsobená
jednak stagnací povrchové i podpovrchové vody, jednak pramennými vývěry. Tyto povrchové a podzemní rezervoáry dotují vodní tok
i v sušších periodách. To se projevuje na obou povodích. Dolský potok
je v horní části ovlivněn navíc existencí sídla (obce Kladno) a čerpáním vod z domovních studní (hladiny oscilují v úrovni 50–160 cm pod
úrovní terénu). Pokud bylo v infiltrační oblasti realizováno drenážní
odvodnění, jsou jím mělké zvodně po většinu času vyprázdněny až
na úroveň uložení drénů a k drenážnímu odtoku po valnou část roku
nedochází (viz drenážní skupinu Kladno). Tento závěr dokládá vliv
drenážního odvodnění a podporuje argumentaci ve prospěch vyřazení
drenážních sytémů z funkce, resp. zavedení regulace drenážního
odtoku v infiltrační oblasti. Podmínkou je, aby nebyly podstatně
narušeny produkční funkce zemědělsky využívaných pozemků. Přes
reprezentativnost vybraných drenážních skupin dochází k plošným
nehomogenitám drenážního odtoku, což může být způsobeno buď
občasným podchycením pramenních vývěrů hlubších zvodní drenážním systémem, nebo proměnlivostí reliéfu terénu a dna mělké zvodně
(méně propustného podloží).
Tendence zvyšování specifického odtoku na Kotelském potoce
v oblasti tranzitu (obr. 3) je dána vysokou intenzitou drenážního
odvodnění (až 56 % celkové plochy povodí). Drenáž podchycuje mělké podzemní vody a rychleji je odvádí do vodního toku (viz měřené
podélné profily vodnosti). Dolský potok se vyznačuje v oblasti tranzitu
vyrovnaným specifickým odtokem. Drenážní systémy jsou v tomto
povodí vybudovány na cca 30 % plochy povodí, určitou roli sehrává
v režimu odtoku existence obcí (Kladno a Pokřikov).
Souhrnný závěr, vyjadřující kvantitativní aspekty potenciálu regulace drenážního odtoku, je členěn podle výše vymezených tří oblastí
oběhu mělké podzemní vody:
• Infiltrační oblast, která nebyla odvodňovacími zásahy tak významně
dotčena, vykazuje vodní režim s prvky přirozené regulace tvorby
průtoku ve vodotečích podle okamžité zásoby vody ve svrchní zvodni (viz např. [7] s.16). Pokud v této oblasti byly drenáže budovány,
je účelné uvažovat o jejich vyřazení z funkce, resp. v případě rizika
omezení zeměděských aktivit uvažovat o regulaci odtoku. Takový
zásah zvýší průsak do hlubších zvodní a mírně zkrátí období vysychání vodoteče od středních partií povodí níže.
• Drenážní systémy v oblasti tranzitu a v oblasti výtoku, které
vykazují vysokou intenzitu drenážního odtoku, de facto posunují
horní hranice těchto oblastí proti proudu vodního toku (oproti
stavu před odvodněním). Proto by měly být z důvodů nalepšení
akumulace vod doplněny o regulaci odtoku. Toto opatření však
může snižovat prvotní účinek odvodnění, totiž zpřístupnění a provzdušnění pozemků původně zamokřených. V těchto regionech se
zemědělství nadále rozvíjí a odvodněné pozemky, pokud nejsou
lokálně znehodnoceny závadou drenážního systému, jsou zpravidla nadále intenzivně využívány. V oblasti tranzitu a výtoku totiž
drenáž významně snižuje zamokření pozemků a vyrovnává jejich
vlhkostní nehomogenitu. Navržená regulační opatření proto bude
možné uplatňovat pouze na vhodných pozemcích, a to při zvážení
dopadů i na pozemky sousední.
Poděkování: Příspěvek byl zpracován na základě výstupů, pořízených
v rámci řešení výzkumného záměru VÚMOP, v.v.i., MZE 0002704902
s názvem „Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny
v zemědělství a rozvoji venkova“ a na základě řešení projektu MŠMT
2B06022 „Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických
režimů“.
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Tile drainage contribution to total catchment runoff (Kulhavý,
Z.; Tlapáková, L.; Čmelík, M.; Doležal, F.)
Key words
tile drainage – tile drainage runoff – catchment runoff – groundwater
circulation zones
Tile drainage significantly affects runoff patterns in small catchments of the Bohemo-Moravian highland. This paper discusses
special features of tile-drainage runoff patterns in the recharge,
transition and discharge zones of catchments of small streams and
points to the potential of tile-drainage runoff control for the sake of
sound water management. We estimated the corresponding volumes
of the total runoff and the tile-drainage runoff for the Dolský potok
(4,78 km2) and the Kotelský potok (3,22 km2) catchments and derived
longitudinal flow-rate profiles from rapid stream surveys at several
different runoff situations, which altogether resulted in estimates of
the tile-drainage runoff contribution to the total stream runoff. During high-flow periods the tile drainage accelerates the total runoff
and increases the flow rates, but its contribution to the total runoff
is relatively small. On the other hand, in medium- and low-flow situations the tile drainage helps maintain reasonably high flow rates
in the streams but also removes too much water from the soil and
groundwater storage, which is not necessary for agriculture and is
a waste of water from the water-management viewpoint. The relative
contribution of tile drainage to the total runoff gets higher over medium- and low -low periods. The stream runoff can be, in the periods
of drought, composed prevailingly of tile-drainage water, especially
in the catchments where the areal extent of tile drainage is high. It is
therefore desirable to reduce the tile-drainage runoff during low-flow
periods as much as possible or eliminate it altogether.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Perspektíva využitia
nánosov z nádrží vodných
diel v povodí Hnilca
pre poľnohospodárstvo
a hodnotenie ich rizika
pre životné prostredie
Ján Brehuv, Oľga Šestinová, Tomislav Špaldon, Jozef Hančuľák
Kľúčové slova
nádrž vodného diela – nánosy – kontaminácia – ťažké kovy

Súhrn

Príspevok informuje o kontaminácii nánosov (dnových sedimentov) nádrží vodných diel (VD) v povodí rieky Hnilec vybranými
prvkami (ťažké kovy) na základe výsledkov chemických analýz
vzoriek odobratých v rokoch 1994–2008. Získané výsledky o obsahu
ťažkých kovov vo vzorkách nánosov a ich porovnanie s dnes platnými normami dokazujú, že nánosy z Hnileckého ramena nádrže
VD Ružín I a nádrže VD Palcmanská Maša nesplňujú limity pre
životné prostredie a pôdy. Podľa Zákona č. 188/2003 Z. z. sú však
vhodné na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy bez úprav. V odberoch a analýzach vzoriek nánosov je potrebné pokračovať.

ÚGt SAV Košice používa pri odbere vzoriek vody a nánosov z tokov
a nádrží, v súlade s STN 830530-9 a s Metodickým pokynom MŽP
SR z 27. 8. 1998 na hodnotenie rizík zo znečistených sedimentov
tokov a vodných nádrží, ďalej [7]. Vzorky dnových sedimentov boli
spracované analyticky, metódou AAS zo vzduchosuchých vzoriek.
Kvôli porovnaniu, pre prípad použitia nánosov v poľnohospodárstve,
uvádzame v tabuľkách 1, 2 a 3 aj limitné hodnoty podľa normy pre
poľnohospodárske pôdy podľa Rozhodnutia [8] i medzné hodnoty
rizikových látok v dnových sedimentoch pre aplikáciu do poľnohospodárskych pôd podľa [9].

2.1. Odber vzoriek nánosov z nádrže VD Palcmanská Maša

Ústav geotechniky SAV Košice v roku 1998 a 1999 vykonal, na
základe objednávky prieskumných prác, odbery a analýzy nánosov
(dnových sedimentov) nádrže VD Palcmanská Maša [2, 3]. V roku 2007
boli odobraté kontrolné vzorky nánosov nádrže z troch odberných
miest, označených v orientačnej situácii (obr. 2). Výsledky chemických
analýz obsahuje tabuľka 1.

2.2. Odber vzoriek nánosov z Hnileckého ramena nádrže
VD Ružín I

Tabuľka 2 obsahuje výsledky chemických analýz vzoriek nánosov
odobratých v rokoch 2003–2005 z Hnileckého ramena nádrže VD Ružín I v rámci objednávky prieskumu [4] doplnené o obsah vybraných

u

1. Úvod
Rieka Hnilec od svojho prameňa pod Kráľovou hoľou, vo výške
1 740 m n. m., po vyústenie do rieky Hornád na kóte 325 m n. m. v katastri obce Margecany, mala do 50. rokov minulého storočia charakter
štrkonosného toku [1] v celej dĺžke (obr. 1).
Vodou transportované plaveniny a jemné splaveniny sa preto v jej
koryte neusadzovali, nevytvárali nánosy, alebo len prechodne a v zanedbateľných objemoch. Tento stav sa na hornom toku Hnilca zmenil
postavením priehrady a vytvorením nádrže v profile Palcmanská Maša
Obrázok 1. Prehľadná situácia povodí Hnilca a Hornádu s označením
od roku 1954 (obr. 1 a 2). Neskoršie, na Hornáde bola v profile Ružín
priehradných profilov Palcmanská Maša a Ružín I
postavená v rokoch 1962–1972 sústava vodných diel (VD) Ružín I a II
[1]. Vzdutie nádrže nad priehradou VD Ružín
I, v údolí rieky Hnilec siaha až po lokalitu
6, ktorá je miesto odberu vzoriek nánosov
(obr. 3). Tento úsek, od lokality 12 (pôvodné
vyústenie Hnilca do Hornádu) po lokalitu 6,
označujeme ako Hnilecké rameno tejto nádrže
preto, že je v pôvodnom údolí rieky Hnilec.
Voda tokov hornej časti povodia rieky Hnilec
sa zdržuje a plaveniny i splaveniny z tokov
tejto časti povodia, ktoré má od prameňa po
priehradný profil plochu 84,5 km2, sa usadzujú v nádrži VD Palcmanská Maša (obr. 2).
Voda tokov z povodia Hnilca, poniže
priehradného profilu Palcmanská Maša, sa
zadržiava a plaveniny i splaveniny z tokov
tejto časti povodia sa usadzujú v Hnileckom
ramene nádrže VD Ružín I, viz lokality 6 až 12,
ale aj od lokality 12 po lokalitu 5 (obr. 3).
V povodí rieky Hnilec je mnoho geologických ložiskových štruktúr úžitkových kovov.
V súvislosti s tým na tomto území už od historických dôb prebiehali prospektorské, ťažiarske,
úpravnícke a hutnícke činnosti. Pozostatky po
nich (haldy, odkaliská, staré štôlne s výtokom Obrázok 2. Orientačná situácia odberov Obrázok 3. Orientačná situácia nádrží sústavy
banských vôd a i.) a geologické pozadie sa odzr- vzoriek nánosov z nádrže Vodného diela Vodných diel Ružín I a II s číslami lokalít
kadľujú aj v obsahu vybraných prvkov, väčšinou Palcmanská Máša
ťažkých kovov, v nánosoch nádrží oboch VD.
• 1–4 označenie lokalít odberov vzoriek v r.
1998
2. Experimentálne práce
• 1D–4D a AD, BD, CD lokality odberov vzoOdbery vzoriek nánosov z nádrží oboch VD
riek v r.1999
boli vykonané v súlade s metodikami, ktoré • 1, 5 a 6 lokality odberov vzoriek v r. 2007
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Tab. 1. Výsledky chemických analýz vzoriek z povrchu nánosov nádrže VD Palcmanská Maša a ich porovnanie s platnými predpismi pre
ŽP, pôdy a dnové sedimenty
Číslo Rok
lok.
odb.

Názov lokality

Zn

Cu

Co

Ni

Pb

Sb

Cd

Cr

As

Hg

[ppm]

1998 Nádrž VD –
2007 železničný most
1998 Nádrž VD – portál
5
2007 želez. tunelu
1999 Nádrž VD – koniec
1D
2007 vzdutia
1999 Nádrž VD – koniec
6a
2007 vzdutia, ľavý breh
1999 Nádrž VD – koniec
6b
2007 vzdutia, koryto toku
1999 Nádrž VD – koniec
2D
2007 vzdutia
Metodický pokyn MŽP SR TV
č. 549/1998-2
MPC
IV
Rozhodnutie MP SR
A
č. 531/1994-540
B
C

108,4
137,3
137,3
97,3
115,0
128,7
59,8
140
620
720
140
500
3 000

80,1
34,3
45,8
44,7
47,9
49,5
34,2
36
73
190
36
100
500

66
4
9
60,9
7
8
42,7
9
19
20
50
300

191,8
21
27
101,5
31
34
59,8
35
44
210
35
100
500

118,9
102
51
0,99
37
28
1,37
85
530
530
85
150
600

11,8
11
8
2,55
9
9
2,42
3
15
-

0,8
1,1
1,3
6,99
1
1
4,83
0,8
12
12
0,8
5
20

49
60,5
39,3
100
380
380
130
250
800

5,9
<2
<2
1,74
<2
<2
0,59
29
55
55
29
30
50

1,2
0,19
0,27
< 0,2
0,18
0,16
< 0,2
0,3
10
10
0,3
2
10

Príloha č. 3 k zák. č. 188/2003 Z. z.
Medzné hodnoty rizikových látok
v dnových sedimentoch

2 500

1 000

-

300

750

-

-

1 000

20

10

1

TV – testovacia hodnota; MPC – maximálna prípustná koncentrácia; IV – intervenčná hodnota;
A – pôda nie je kontaminovaná; B – kontaminácia pôdy je preukázaná; C – hodnota pre sanáciu

prvkov vo vzorkách odobratých v roku 2007. Tabuľka 3 je zameraná
len na lokalitu „Rybársky dom“ a doplnená o výsledky analýz vzoriek
odobratých v roku 1994 [1] a v rokoch 2003 až 2008.

3. Výsledky a diskusia

3.1 Obsah vybraných prvkov v nánosoch z nádrže
VD Palcmanská Maša

Výsledky analýz vzoriek nánosov odobratých v rokoch 1998–1999
a 2007 z nádrže VD Palcmanská Maša sú obsiahnuté v tabuľke 1. Kvôli
porovnaniu ako sa zmenil obsah vybraných prvkov od predchádzajúceho kontrolného odberu z danej lokality, je uvedený aj príslušný
rok odberu vzorky. Odber vzoriek z nádrže VD Palcmanská Maša
v rokoch 1998 a 1999 bol vykonaný pri hladine blízkej k maximálnej
prevádzkovej hladine 786,10 (B.p.v.) pre potreby uvedené v literatúre
[2,3]. Pri tejto hladine boli všetky profily odberov vzoriek pod vodnou
hladinou. Odber vzoriek z nádrže VD Palcmanská Maša v roku 2007 bol
vykonaný pri hladine v nádrži o 6–7 m nižšej ako je spomenutá maximálna prevádzková hladina. Pri tejto hladine boli nad vodnou hladinou
v nádrži odberové profily v lokalitách 4, 4D, AD, BD ako aj 1D a 2D na
konci vzdutia. Tento vodný stav ukázal, že v úseku od lokality 1 cez 4,
4D až po betónovú priehradu je nános o hrúbke cca 5 cm. Pri pravom
brehu, v úseku lokalít 2, 3 a 3D, bola hĺbka vody väčšia a odberné miesta
boli pod vodnou hladinou. Nemali sme však k dispozícii výsledky merania zmeny dna nádrže v priečnych profiloch, a tak hrúbku nánosov
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nebudeme komentovať. V tejto línii je však pôvodné koryto, a tak je
predpoklad, že sú tam nánosy o minimálnej hrúbke.
Odber vzoriek nánosov bol preto vykonaný v hornej časti nádrže, od
lokality jedním smerom ku koncu vzdutia voľnej hladiny v nádrži. Tá
je podstatne užšia a je zanesená hrubšou vrstvou dnových sedimentov
ako dolná, širšia časť od lokality 4D po priehradný profil nádrže VD.
V okolí lokality 1D, koniec vzdutia, sme hrúbku nánosov v roku 2007
odhadli na 3 až 4 metre.
Z tabuľky 1 je vidieť, že vzorky nánosov odobraté v lokalite 1 v roku
1998 majú obsah vybraných prvkov ťažkých kovov (ŤK) vyšší okrem
Cd, ako vo vzorkách odobratých v roku 2007. Obsah Cu v r. 1998 mierne prekračuje maximálnu prípustnú koncentráciu – MPC pre životné
prostredie [7] v jednej vzorke zo 6, ale je hlboko pod intervenčnou hodnotou – IV, ktorá vyžaduje nápravné opatrenia. Nepriaznivý je obsah Co
a Ni preto, že prekračujú hodnoty MPC pre životné prostredie. Obsahy
zostávajúcich 7 prvkov boli v uvedených rokoch hlboko pod maximálnou prípustnou koncentráciou pre životné prostredie. Tabuľka 1 ďalej
ukazuje, že žiaden z prvkov svojím obsahom vo vzorkách povrchovej
10 cm vrstvy dnových sedimentov, odobratých z konca nádrže VD
Palcmanská Maša v roku 2007, nedosahuje úroveň MPC hodnoty [7].
Nádrž VD Palcmanská Maša leží v rekreačnej oblasti národného parku
Slovenský raj. Výsledky analýz vrchnej vrstvy nánosov ukazujú, že
spĺňajú požiadavky pre zdravé životné prostredie. Z hodnôt uvedených v ďalších 2 normách použitých pre porovnávanie úrovne obsahu
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Tab. 2. Výsledky chemických analýz vzoriek z povrchu nánosov Hnileckého ramena
VD Ružín I a ich porovnanie s platnými predpismi pre ŽP, pôdy a dnové sedimenty
Číslo Rok
lok. odb.
2003
12
2007
2005
8
2007
2004
8a
2007
2004
7
2007
2004
6
2007

Názov lokality

Zn

Cu

Co

Ni

Pb

Sb

Cd

Cr

As

Hg

[ppm]

Hnilecké rameno – R I
sútok Hnilec – Hornád
Hnilecké rameno –
Rybarský dom
Hnilecké rameno –
Vápenka
Hnilecké rameno –
Kojšovský potok
Hnilec, vyústenie do
nádrže VD R I
TV
Metodický pokyn MŽP SR
MPC
č. 549/1998-2
IV
A
Rozhodnutie MP SR
B
č. 531/1994-540
C

457,4
303,0
392,9
328,0
425
408,5
315
444,5
394
486,1
140
620
720
140
500
3 000

239
241,8
471,5
243,5
490
328,9
245
428,7
590
353,9
36
73
190
36
100
500

30
33,2
11,1
18
56
52,8
41
53,6
51
17
9
19
20
50
300

101
66,0
29,2
36
87
82,3
167
67,4
96
22
35
44
210
35
100
500

31,2
31,6
5,0
108
24
50,4
15
53,7
26
80
85
530
530
85
150
600

181
195,2
25,1
65
156
115,4
178
163
154
96
3
15
-

1,3
1,0
1,8
1,6
17
1,3
10
7
14
1,2
0,8
12
12
0,8
5
20

69
40,5
25,6
82
57,2
114
52,9
96
100
380
380
130
250
800

14,8
9,0
4,2
3,9
15,4
9,7
12,6
9,8
16,6
6,3
29
55
55
29
30
50

1,76
1,1
1,29
0,84
2,3
0,552
1,4
0,367
2,1
0,50
0,3
10
10
0,3
2
10

Príloha č. 3 k zák. č. 188/2003 Z. z.
Medzné hodnoty rizikových látok
v dnových sedimentoch

2 500

1 000

-

300

750

-

-

1 000

20

10

TV – testovacia hodnota; MPC – maximálna prípustná koncentrácia; IV – intervenčná hodnota;
A – pôda nie je kontaminovaná; B – kontaminácia pôdy je preukázaná; C – hodnota pre sanáciu;

Tab. 3. Analýzy vzoriek nánosov odobratých z Hnileckého ramena VD Ružín I v rokoch: 1994 – 1, 2003 – 2, 2005 – 3, 2007 – 4, 05/2008 – 5,
08/2008 – 6 a porovnanie obsahu prvkov s platnými predpismi pre ŽP, pôdy a dnové sedimenty (nánosy) vodných tokov a nádrží
Číslo
lok.

Rok
odberu
1994–1
2003–2
2005–3
8
2007–4
05/2005–5
08/2008–6
Metodický pokyn
MŽP SR
č. 549/1998-2
Rozhodnutie MP SR
č. 531/1994-540

Názov lokality

Hnilecké rameno
Rybársky dom

TV
MPC
IV
A
B
C

Príloha č. 3 k zák. č. 188/2003 Z. z.
Medzné hodnoty rizikových látok
v dnových sedimentoch

Zn

Cu

Co

Ni

Pb

Sb

Cd

Cr

As

Hg

[ppm]
852
401,7
392,9
328,0
364,4
238,1
140
620
720
140
500
3 000

1 154
434,7
471,5
243,5
228,4
267,3
36
73
190
36
100
500

68
12,3
11,1
18
29,0
20,8
9
19
20
50
300

89
45,7
29,2
36
107,6
70,2
35
44
210
35
100
500

20,0
31,3
5,0
108
51,0
65,8
85
530
530
85
150
600

13,8
25,1
65
85,3
85,3
3
15
-

17
1,1
1,8
1,6
0,7
0,4
0,8
12
12
0,8
5
20

89
75,5
25,6
54,8
55,1
100
380
380
130
250
800

11,1
29,0
4,2
3,9
39,1
81,4
29
55
55
29
30
50

2,2
1,31
1,29
0,84

2 500

1 000

-

300

750

-

-

1 000

20

10

0,3
10
10
0,3
2
10

1 – priemerné hodnoty (vertikálny profil); 2 až 6 – hodnoty z povrchových vrstiev
TV – testovacia hodnota; MPC – maximálna prípustná koncentrácia; IV – intervenčná hodnota;
A – pôda nie je kontaminovaná; B – kontaminácia pôdy je preukázaná; C – hodnota pre sanáciu

vybraných prvkov vyplýva, že podľa normy pre pôdy z roku 1994 [8]
vrchná vrstva nánosov nádrže VD Palcmanská Maša obsahom Cu, Ni,
Pb, Cd a Hg nevyhovuje limitu A – pre nekontaminovanú pôdu. Podľa
normy pre aplikáciu dnových sedimentov (nánosov) do pôdy z roku
2003 [9] sú však nánosy z tejto nádrže svojím obsahom vybraných
prvkov vhodné na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, ale neudáva
hodnoty pre obsahy Co, Sb a Cd.

3.2 Obsah vybraných prvkov v nánosoch z ramena nádrže
VD Ružín I

V tabuľke 2 sú výsledky chemických analýz vzoriek nánosov odobratých v rokoch 2003–2005 z Hnileckého ramena nádrže VD Ružín
I, z povrchu nánosov doplnené výsledkami obsahu ŤK vo vzorkách
odobratých v roku 2007 a porovnané s limitnými hodnotami pre
nánosy podľa [7] pre ŽP ako aj pre poľnohospodárske pôdy [8] a dnové sedimenty (nánosy) [9]. Z tabuľky 2 vidíme, že nie všetky prvky
z väčšiny lokalít majú koncentrácie z rokov 2004–2007 s klesajúcou
tendenciou.
Rozdiely v koncentráciách prvkov vo vzorkách nánosov odobratých v spomenutých rokoch mohlo spôsobiť mnoho faktorov, ako
fyzikálnochemické a biologické procesy, ktoré sú podrobne popisované od roku 1996 [1,4,5]. Z hodnôt uvedených v spomenutých
predpisoch vyplýva, že vrchná 10 cm vrstva nánosov, z Hnileckého
ramena nádrže VD „Ružín I“ obsahom Cu, Co, Ni a Sb nevyhovuje
hodnote MPC z roku 1998 [7]. Požiadavkám predpisov pre nekon-
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taminovanú pôdu a nánosy, podľa [8], hodnoty v skupine A nevyhovujú väčšinou svojim obsahom prvky Zn, Cu, Co, Ni, Cd. Pre
medzné hodnoty rizikových látok v dnových sedimentov vodných
tokov a nádrží pre aplikáciu do poľnohospodárskych pôd však obsahom vybraných prvkov povrchová vrstva nánosov vyhovuje, no
pri absencii hodnôt pre Co, Sb a Cd.
3.2.1 Obsah vybraných prvkov v nánosoch do roku 1994
a v nasledujúcom období
Hodnoty obsahu vybraných prvkov (ŤK) vo vzorkách kontrolných
odberov z povrchovej vrstvy do roku 1999 (5 cm) a od r. 2002 (10 cm)
sa navzájom výrazne neodlišujú a majú prevažne klesajúcu tendenciu
[4, 5]. Rozhodli sme sa preto porovnať obsah vybraných prvkov vo
vzorkách odobratých po vertikále (od povrchu nánosov po dno nádrže)
v roku 1994 s obsahom ŤK z povrchových vrstiev Hnileckého ramena
v odbernej lokalite „Rybársky dom“ v rokoch 2003–2008. Výsledky
analýz vzoriek nánosov pre toto porovnanie obsahuje tabuľka 3.
Priemerné hodnoty obsahu ŤK vo vzorke odobratej po vertikále v roku 1994 [1,5] (rok po ukončení banskej a úpravníckej činnosti v povodí
Hornádu) obsahom Zn, Cu, Co, Ni a Cd prekračujú MPC hodnoty [7]
pre ŽP a obsahom Zn, Cu a Cd, pri absencii pre Co, aj hodnotu IV [7],
ktorá požaduje odstránenie takto kontaminovaných nánosov. Hodnote
A pre nekontaminovanú pôdu podľa [8] vzorky nánosu odoberané po
vertikále nevyhovujú obsahom Zn, Cu, Co, Ni, Pb, Cd a Hg. Podľa [9],
pre medzné hodnoty rizikových látok v dnových sedimentov vodných
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tokov a nádrží pre aplikáciu do poľnohospodárskych pôd, nánosy z tejto najspodnejšej vrstvy nevyhovujú len obsahom medi (Cu). Obsah
Cu tu presahuje medznú hodnotu o 15,4 %. Obsah zostávajúcich 9
prvkov, pri absencii hodnôt pre Co, Sb a Cd, je v tejto niekoľko metrov
hrubej vrstve výrazne nižší ako sú medzné hodnoty [9].

4. Závery
Výsledky chemických analýz odobratých vzoriek nánosov (dnových
sedimentov) usadených v oboch nádržiach z povodia rieky Hnilec
a predpisy použité pre porovnanie obsahu jednotlivých prvkov ako aj
zrnitostné zloženie i obsah organického podielu [6] dovoľujú vysloviť
nasledujúce závery:
• Vzorky nánosov z nádrže VD Palcmanská Maša:
– odobraté v rokoch 1998 a 1999 z konca vzdutia nádrže, majú obsah
prvkov Cu, Co a Ni vyšší ako povoľuje limit pre maximálnu prípustnú koncentráciu MPC MP MŽP SR pre životné prostredie [7]. Obsah
zostavajúcich 7 vybraných prvkov v odobratých vzorkách je nižší
ako spomenutý limit;
– odobraté v roku 2007 z konca vzdutia, z povrchovej vrstvy, majú
obsah všetkých 10 prvkov nižší ako je limit MPC hodnoty pre
ŽP [7], tým výsledky analýz vzoriek nánosov ukazujú, že spĺňajú
požiadavky pre zdravé životné prostredie;
– porovnanie tých istých vzoriek s limitnými hodnotami Rozhodnutia
MP SR 531/1994-540 [8] ukázalo, že tie, ktoré boli odobraté v rokoch
1998 a 1999, obsahom Cu, Co, Ni, Pb, Cd a Hg nespĺňajú limit
A – pôda nie je kontaminovaná, to isté platí aj pre vzorky z roku
2007 o obsahu prvkov Cu a Cd v 3 zo 4 odberných lokalít a pre Pb
v 1 zo 4 odberných lokalít;
– porovnanie všetkých vzoriek s medznými hodnotami rizikových
látok v dnových sedimentoch (nánosoch) podľa [9] ukázalo, že
obsah všetkých prvkov, pre ktoré existujú medzné hodnoty, je nižší
ako tieto hodnoty.
To znamená, že nánosy z nádrže VD Palcmanská Maša, podľa [9],
sú vhodné pre aplikáciu do pôdy bez zníženia obsahu vybraných
prvkov v týchto nánosoch.
• Vzorky nánosov z Hnileckého ramena VD Ružín I:
– odobraté v rokoch 2003–2007 majú, vo vzorkách z povrchovej
vrstvy, obsah prvkov Cu a Sb vysoko prekračujúci limit MPC pre
ŽP [7] vo všetkých a pre Co a Ni v 7 z 10 odberných lokalít;
– porovnanie tých istých vzoriek s limitnými hodnotami Rozhodnutia
MP SR [8] ukazuje, že požiadavkám limitu A, pre nekontaminovanú
pôdu, nánosy z povrchovej vrstvy nevyhovujú obsahom Zn, Cu,
Cd a Hg zo všetkých odberných lokalít, Co a Ni nevyhovujú svojím
obsahom v 7 z 10 odberných lokalít;
– predpisu [9] pre medzné hodnoty rizikových látok v dnových sedimentoch vodných tokov a nádrží pre aplikáciu do poľnohospodárskych pôd, obsahom vybraných prvkov vyššie spomenuté vzorky
z povrchu nánosov Hnileckého ramena vyhovujú, no pri absencii
hodnôt pre Co, Sb a Cd.
• Porovnanie vzorky nánosov – vertikálny profil z roku 1994 a vzoriek odobratých z povrchovej vrstvy v tomto profile v rokoch
2003–2008 z Hnileckého ramena VD Ružín I:
– hodnoty obsahu ŤK vo vzorke odobratej po vertikále v roku 1994
obsahom Zn, Cu, Co, Ni a Cd prekračujú MPC hodnoty MP MŽP SR
[7] pre ŽP a obsahom Zn i Cu, pri absencii hodnoty IV pre Co a Sb,
aj túto hodnotu, ktorá požaduje odstránenie takto kontaminovaných
nánosov;
– hodnote A pre nekontaminovanú pôdu podľa [8] aj hodnote B
vzorky nánosu odoberané po vertikále nevyhovujú obsahom Zn,
Cu, Co, Ni a Cd;
– predpisu [8], pre medzné hodnoty rizikových látok v dnových
sedimentov vodných tokov a nádrží pre aplikáciu do poľnohospodárskych pôd, nánosy z tejto vzorky odoberanej po vertikále
nevyhovujú len obsahom (Cu), ktorej obsah presahuje medznú
hodnotu o 15,4 %, čo znamená, že obsah zostávajúcich 9 prvkov,
pri absencii hodnôt pre Co, Sb a Cd, je v tejto vzorke výrazne nižší
ako požaduje [9];
– zákonu [9] však bude pravdepodobne vyhovovať aj obsah Cu ak uvážime, že obsah Cu z povrchových vrstiev nánosov (roky 1995–2008), má
klesajúcu tendenciu (v roku 2008 len 228,4–267,3 mg/kg);
– je potrebné vykonať ďalší odber a analýzy vzorky nánosu po vertikále
z lokality 8, ktorý by pravdepodobne potvrdil spomenutú tendenciu
poklesu obsahu medi, a tým aj jej obsah nižší ako 1 000 mg/kg v priemernej vzorke nánosu, od súčasného povrchu nánosov;
• Zo zváženia spomenutých dielčích záverov dospejeme k celkové-
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mu záveru, že nielen nánosy z nádrže VD Palcmanská Maša, ale
aj z Hnileckého ramena nádrže VD Ružín I, vyhovujú [9].
Poďakovanie: Tento príspevok vznikol s podporou grantovej agentúry
VEGA MŠ SR v rámci riešenia projektu 2/7045/27 a Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-51-027705.

Literatúra:
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

BOBRO M., BREHUV J., HANČUĽÁK J., MERVA M.: Vývoj eróznosedimentačných
procesov vo vodnej nádrži Ružín. Záverečná správa. ČÚ B-3 pre ESPRIT Banská
Štiavnica. ÚGt SAV Košice, október 1996.
BOBRO M., HANČUĽÁK J., BREHUV J., SLANČO P.: Analýza dnových sedimentov
z vodných nádrži Palcmanská Maša - Dedinky a Morské oko. Expertíza ÚGt SAV
Košice. Košice, január 1999.
BOBRO M., HANČUĽÁK J., BREHUV J., SLANČO P.: Analýza dnových sedimentov
z vodných nádrži Palcmanská Maša - Dedinky a Morské oko. Expertíza ÚGt SAV
Košice. Košice, december 1999.
BOBRO M., BREHUV J., HANČUĽÁK J., SLANČO P., ŠPALDON T., ŠESTINOVÁ
O., LUCOVÁ K.: ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - Prieskum kvality a kvantity nánosov
a eróznych procesov v povodí Hornádu a Hnilca po priehradný profil VD Ružín
I. v r. 2002 –2005 - pre Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica,
Odštepný závod Košice. ÚGt SAV Košice, október 2006. 56 s.
BREHUV J., BOBRO M., HANČUĽÁK J.: Contamination of sediment deposits at
the backwater level ends in water work Ružín I by some heavy metals. EKOLÓGIA
/Bratislava/. Vol.23, 1/2004, p.80-85.
Brehuv J., Szabová T., Šestinová O., Špaldon T., Slančo P., Bobro M.,
Hančuľák J., Koščová M.: Vplyv kompozitného sorbentu na obsah vybraných
prvkov v nánosoch nádrže Vodného diela „Ružín I“. Vodní hospodářství. Ročník
58, 4/2008, s.100-109. 6319 ISSN 1211-0760
Metodický pokyn Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 549/1998
–2 na hodnotenie rizík zo znečistenia sedimentov tokov a vodných nádrží.
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR o najvyšších prípustných
hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať
skutočné hodnoty týchto látok č. 531/1994-540.
Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha č.3 Medzné hodnoty
rizikových látok v dnových sedimentoch.
Ing. Ján Brehuv, PhD. (autor pre korespondenciu)
Ing. Oľga Šestinová
Ing. Tomislav Špaldon, PhD.
Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Watsonova 45, 043 53 Košice
e-mail: brehuv@saske.sk

The perspective of exploitation of a sediment load from the
Water-works in the Hnilec river catchments for agriculture
purposes and evaluation of its risk for environment (Brehuv,
J.; Šestinová, O.; Špaldon, T.; Hančuľák, J.)
Key words
reservoir of waterworks – sediment load – contamination and heavy
metals
The article contains information about contamination of the sediment load (bottom sediments) of the Water-work (WW) reservoirs in
the Hnilec river catchments by selected elements (heavy metals) on
the foundation of the chemical analysis of samples picked up from
1994 to 2008 years. Obtained results about heavy metals content and
its comparison with valid norms confirms, that the sediment load
from the Hnilec branch of Water-work reservoir “Ružin I” and from
Water-work reservoir Palcmanská Maša do not fulfil the limits for
environment and soils. But according to the Supplement No. 3 of law
No. 188/2003 S. c., the sediment loads are suitable for application
to agricultural soils, without of treatment. It is needful to continue
in sampling and analysis of sediment load.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Klíčová slova
fosfor – eutrofizace – Orlík – plošné zdroje znečištění – orná půda
– experimentální povodí

Souhrn

Vodní nádrž Orlík je silně postižena eutrofizací, která se v letních
měsících primárně projevuje pravidelným masovým rozvojem sinic.
Hlavní limitující živinou fytoplanktonu je fosfor (P). Pro efektivitu
chystaných nápravných opatření je klíčové správně určit podíl
bodových a plošných zdrojů P na celkovém zatížení nádrže. Odhadujeme, že mimoerozní odnos P z orné půdy činí asi 10 % celkového
ročního vnosu do VN Orlík a v současnosti není pro její eutrofizaci
rozhodující. Článkem přispíváme k určení velikosti a dopadu emisí fosforu z plošných zdrojů znečištění, a tím ke snížení nejistoty
v celkové bilanci P.
u

Fosfor, eutrofizace, plošné zdroje znečištění a VN Orlík
Fosfor (P) je hlavní limitující živinou pro fytoplankton většiny jezer
mírného pásu [1]. Stejně je tomu i v orlické přehradě. Pro růst sinic
a řas je přitom nejpodstatnější frakce rozpuštěných ortofosforečnanů
(SRP – angl. Soluble Reactive Phosphorus), protože jim je rychle
a zcela dostupná [2]. Celkové množství biologicky dostupného P
(BAP – angl. Bio-Available Phosphorus) ovšem bývá větší než frakce
SRP. Množství BAP ale závisí na mnoha okolnostech od charakteru
abiosestonu až po metabolismus fytoplanktonu. Pro zjednodušení zde
uvažujeme množství či koncentraci SRP jako postačující míru BAP
a celkový fosfor (TP – angl. Total Phosphorus) uvádíme pro srovnatelnost s jinými studiemi.
Eutrofizace je proces obohacování vodních ekosystémů živinami,
zejména fosforem [3]. Z části přirozený děj je v současnosti akcelerován člověkem do takové míry, že se stal celosvětově vážným problémem [4]. V ČR patří vodní květy sinic mezi nejpalčivější projevy
antropogenní eutrofizace. V případě VN Orlík vnímá „kvetení vody“
jako nežádoucí jev i laická veřejnost. Také proto byla iniciována snaha
o jejich „odstranění“, tj. omezení přísunu P do nádrže.
Nežádoucí projevy eutrofizace VN Orlík (primárně sice masový
rozvoj sinic a řas, sekundárně ale též rozkolísaný kyslíkový režim,
úhyny ryb, ekonomické ztráty díky omezení rekreace, včetně negativních dopadů na níže ležící VN Kamýk a VN Slapy) jsou podmíněny
nadbytkem P v nádrži resp. jeho vysokým přísunem z povodí. Pro
jejich omezení je klíčová znalost:
1) Sumy fosforu a jeho původu, tj. stávajícího podílu zdrojů P na
celkové zátěži.
2) Limitního množství P, které nemá být sumou všech zdrojů překročeno.
3) Distribuce přísunu fosforu v nádrži.
Zdroje P lze rozdělit do čtyř různě ovlivnitelných skupin (upraveno
podle [3]):
i) vlastní nádrž (zejména sediment, tzv. interní zdroj),
ii) bodové zdroje (velké komunální a průmyslové zdroje s kanalizací
a ČOV),
iii) difúzní zdroje (samoty, malé obce a farmy bez soustředěného nebo
organizovaného odtoku odpadních vod) a
iv) plošné zdroje (zejména odnos ze zemědělské půdy, eroze a atmosférická depozice).
Aby byla připravovaná opatření efektivní, musí vycházet ze srovnatelného hodnocení velikosti a dopadu všech zmíněných skupin zdrojů. Zde narážíme na zásadní nejistotu. Zatímco bodové zdroje P jsou
registrovány přímo a difúzní sice odhadovány, ale na základě přímých
měření, tak plošné zdroje P jsou často pouze nepřímo odhadovány.
Bodové zdroje zřejmě tvoří stále největší podíl emisí P v rámci ČR
[5]. Plošné zdroje však nabývají na významu s výstavbou a intenzifikací ČOV [6] a dalšími omezeními vstupu P do vod [7]a v budoucnu
mohou i převážit. Obdobná změna poměru (bodové vs. plošné zdroje),
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Odhad specifického odnosu fosforu z orné půdy v ČR
a v povodí VN Orlík
Zemědělství (především o.p., ale i pastviny a louky) má v ČR, zřejmě
jako ve většině evropských zemích, z plošných zdrojů největší podíl
na emisích fosforu [10], a to řádově vyšší než atmosférická depozice
[11] či emise z lesních ploch [12]. Avšak intenzita toků fosforu v českém zemědělství po roce 1989 výrazně poklesla. Příčinou je pokles
spotřeby minerálních hnojiv, pokles stavu hospodářských zvířat,
zmenšení rozlohy o.p. a snížení výměry širokořádkových plodin [13].
Patrným důsledkem je pokles přístupného P v orné půdě (o 10 % za
10 let) [14]. Pravděpodobné snížení eroze půdy nemůžeme doložit
vzhledem k neexistenci systematických měření. Přinejmenším v rámci
výše uvedených faktorů se nicméně domníváme, že odnos fosforu
ze zemědělské půdy do povrchových vod ve středně a dlouhodobém
horizontu stagnuje nebo klesá. Při rozhodování o opatřeních proti
eutrofizaci si však s takto obecnou tezí nevystačíme v žádné konkrétní
situaci, tedy ani v případě VN Orlík.
V roce 2006 jsme proto při celorepublikovém průzkumu (158 profilů
v celé ČR; průměrná plocha povodí = 1,96 km2) získali primární údaje
o koncentraci fosforu ve vodě odtékající z výhradně zemědělských
ploch [13]. Prosté vzorky vody jsme odebrali jednorázově od května
do srpna, za předpokládaných podmínek blízkých základnímu odtoku
a maximální roční koncentrace P [15] v rámci mimoerozního odtoku.
V povodí VN Orlík se nachází 22 profilů, které náleží čtyřem dominantTab. 1. Specifický odnos SRP z orné půdy v ČR a v povodí VN Orlík.
Odhad vypočtený ve třech postupných zpřesněních na základě
hodnot ze screeningu 234 profilů výhradně zemědělských povodí
v roce 2006. V odhadech není zahrnut erozní podíl P. Teoretická
hranice pro eutrofní vody 0,035 mg.l-1 biologicky dostupného fosforu
(BAP) je pro srovnání přepočtena na ekvivalentní specifický odnos
výchozí
charakteristiky
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ve smyslu roční bilance, ostatně nastala v 90. letech v USA [8] a poté
v některých zemích západní Evropy [9].
V kontextu zamýšlené revitalizace VN Orlík vyvstala potřeba
reálných údajů o emisích fosforu z orné půdy (o.p.). Přímá měření,
resp. na nich založený odhad, která zde předkládáme, výrazně sníží
nejistoty v celkové bilanci P a poskytnou robustnější podklad k dalšímu rozhodování.
Tradiční vnímání zdrojů fosforu, tj. pohledem jejich roční bilance,
ale není jediné a z pohledu sinic či řas snad ani rozhodující. Produkce
fytoplanktonu, resp. projevy eutrofizace, mají výrazně sezónní cyklus.
Domníváme se, že důležitější je proto aspekt kvalitativní (forma P resp.
jeho dostupnost buňkám) a časový (např. sezónní dynamika). Plošné
zdroje mají podíl SRP/TP obvykle kolem 50 % a jejich sezónní variabilita je nevýrazná (netýká se eroze). Naproti tomu bodové zdroje emitují
80–90 % P ve formě SRP a dopad na toky je výrazně sezónní. V létě,
tj. v období exponenciálního růstu sinic („kvetení“), jsou komunální
odpadní vody díky nízkým průtokům ředěny nejméně.
Za limitní koncentraci, nad níž se nádrž bude projevovat jako eutrofní, považujeme hranici BAP 0,035 mg.l-1, resp. přepočet na specifický
odnos podle příslušného odtoku [2].
Cílem příspěvku je charakterizovat odnos fosforu z orné půdy povodí VN Orlík. Ten odhadneme dvěma nezávislými metodami. Nejprve
ve třech krocích provedeme iteraci založenou na datech ze screeningu
výhradně zemědělských mikropovodí v celé ČR (2006). Poté vypočteme odhad bilance odnosu P ze tří vybraných experimentálních povodí
VÚV T.G.M. (2007–8), která leží v povodí VN Orlík. Porovnáním roční
bilance i sezónního průběhu koncentrací SRP na horním konci přítoků
nádrže oproti profilům těsně nad vzdutím odhadneme podíl plošných
a bodových zdrojů.

specifický odnos

Plošné zdroje fosforu
v povodí VN Orlík a její
eutrofizace

2006

jednotky

ČR
(n = 158)

VN Orlík
(n = 22)

průměr SRP

[mg.l-1]

0,038

0,021

SRP/TP

[%]

55

58

Qspec. (1961-2005)

[m3.m-2.r-1]

0,189

0,215

1. iterace

7,20

2. iterace
3. iterace
pro limit eutrofie
0,035 mg BAP.l-1

4,51
[kg.km-2.r-1]

3,87
6,6

7,5

199

Tab. 2. Srovnání specifického odnosu (SY) celkového fosforu (TP) a rozpuštěných ortofosforečnanů (SRP) na experimentálních profilech VÚV
T.G.M, ležících v povodí VN Orlík, a na vybraných uzávěrových profilech ČHMÚ či Povodí Vltavy s.p., včetně základních charakteristik
daných profilů. Tučně jsou zvýrazněny hodnoty SY SRP přesahující limit pro eutrofní vody (limit SY BAP) 0,035 mg.l-1. Průtok pro profil
„Bechyně nad“ je měřen v Ratajích, v ostatních profilech v místě odběru vzorků. Hodnoty „n.a.“ nejsou k dispozici
charakteristiky profilů

ČHMÚ / Povodí Vltavy s.p.

VÚV TGM

správce

profil

tok

Brusník

přítok Černovického p.

Smrkovec

přítok Otavy

Podboří

přítok Smutné

Ostrovec

Lomnice

Střelské Hoštice
Otava
Topělec
Varvažov

Skalice

Bechyně nad

Smutná

průměr(12)
rok

n

2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008

12
13
12
10
9
13

A
km2
0,68
2,06
0,69
395
994

12

2905
375
247

ním půdním typům, resp. reprezentují 69 % celkové plochy o.p.
Specifický odnos P (SY – angl. Specific Yield) jsme vypočítali podle obecného vzorce (1):
SY = Qt.ct./A (kg.km-2.rok-1)

(1),

kde průtok (Q) a koncentrace (c) reprezentují časový interval (t)
a vztahují se na plochu daného povodí (A). Oba součinitele Q i c
ve třech postupných krocích (iteracích) zpřesníme. První iteraci SY
vypočteme pro o.p. v celé ČR, druhou pro o.p. pouze v povodí VN
Orlík a třetí jako sumu vážených průměrů z pěti půdních typů o.p.
v šesti subpovodích nádrže. Stran součinitele Q vždy použijeme
hodnoty dlouhodobých specifických ročních odtoků Qspec_1961-2005 (data
ČHMÚ, 2009) a stran součinitele c výše uvedené vlastní výsledky
(data VÚV, 2006). Z výsledné distribuce iteracemi dosažených hodnot
(tab. 1) budeme moci lépe usuzovat, jaká je reálná hodnota SY.
První odhad specifického odnosu SRP lze určit jako: SYČR = 7,20 kg.
km-2o.p.ČR.r-1; (SRPmean_158 = 0,038 mg.l-1 a Qspec_ČR = 0,189 m3.m-2.r-1, tj.
plochou vážený průměr Qa_1961-2005 z uzávěrových profilů pěti hlavních
toků ČR).
Druhá iterace pro „homogenní“ o.p. v celém povodí VN Orlík
je potom: SYVN_Orlík = 4,51 kg.km-2o.p.VN.r-1 (SRPmean_22 = 0,021 mg.l-1
a Qspec_VN Orlík = 0,215 m3.m-2.r-1).
Třetí odhad má konečně hodnotu: SYVN_Orlík = 3,87 kg.km-2o.p.VN.r-1.
Samozřejmě, že první hodnota je v mnoha ohledech nad- či podhodnocena. Použitím hodnoty Qspec_ČR sice zahrneme do výpočtu
veškerou variabilitu odtokových podmínek za 45 let, vč. povodní,
ale území státu hydrologicky „zprůměrujeme“. Nicméně při absenci
vlastních měření Q na primárních tocích lze v tomto směru další
výpočty zpřesňovat pouze zmenšením uvažovaného povodí. Ve druhé
iteraci jsme proto použili hodnotu Qspec_VN Orlík a ve třetí dokonce Qspec_6
pro šest dílčích povodí nádrže.
Předpokládáme dále, že výsledek je omezen na základní odtok, tj.
hodnota je nižší o „erozní podíl c“. Na druhou stranu je ale součinitel
c nad rámec mimoerozního odtoku silně nadhodnocen, tj. použití
sezónního průměru by bylo adekvátnější, než použití předpokládaného letního maxima. Takové hodnoty ovšem nemáme k dispozici
(v r. 2006 jsme provedli pouze jednorázový odběr), a proto jsou další
dvě iterace přesnější pouze díky užšímu výběru zahrnutých profilů.
Ve druhé iteraci jsme použili hodnotu SRPmean_22 a ve třetí iteraci šest
hodnot SRPweighted mean_5*.
Domníváme se, že třetí hodnota je horní mezí odhadu mimoerozního specifického odnosu z o.p. v povodí nádrže Orlík a to zejména
díky zahrnutí veškerého Q, tj. včetně „erozního podílu Q“. I při vědomí výše uvedených omezení a nejistot tvrdíme, že hranice eutrofní
vody 6,6 resp. 7,5 kg.km-2.r-1 není překročena (jedná se o specifický
odnos odpovídající ekvivalentní koncentraci BAP 0,035 mg.l-1, při
známém odtoku).
Pro úplnost dodejme, že VN Orlík má plochu povodí 12 106 km2, dobu
zdržení přibližně 100 dní, Qa = 82,5 m3.s-1, Vcelk = 716,56 mil. m3 vody

200

Q
m3.s-1
0,0019
0,0016
0,0042
0,0027
0,0006
0,0008
0,95
0,92
14,7
12,6
29,0
21,4
1,5
0,76
0,70
0,68

SY

SRP/TP
%
74
61
35
36
61
56
26
24
35
32
27
33
36
44
43
44

TP
kg.km-2.r-1
2,3
2,4
2,3
1,9
1,3
1,8
21,1
15,7
33,4
23,3
43,6
20,0
21,9
9,2
26,6
19,6

limit SY (BAP)
SRP
1,4
1,1
1,1
0,5
0,6
0,7
4,2
2,4
9,1
6,3
9,2
5,9
6,5
3,5
8,5
6,1

Qavg
kg.km-2.r-1
3,2
2,5
2,3
1,4
1,0
1,2
2,7
2,6
16,4
14,0
11,0
8,1
4,4
2,2
3,1
3,1

Qa 61-05
n.a.
n.a.
n.a.
4,7
n.a.
9,0
4,7
5,1

[16]. Na území ČR orná půda zaujímá asi 35 % plochy povodí nádrže,
tj. 3 939 km2.

Odnosy fosforu z experimentálních zemědělských
mikropovodí nad VN Orlík
Pro zpřesnění výše uvedených odhadů SY jsme v letech 2007–2009
podrobili nejvhodnější profily sledování v měsíčních intervalech [13].
V povodí VN Orlík se nachází 5 profilů, resp. tři experimentální mikropovodí (jedná se o přítoky do Smutné, Otavy a Černovického potoka).
Pro registraci zvýšených průtoků a zachycení vysokých koncentrací
TP byly na profilech umístěny pasivní vzorkovače pro odběr vody
a plavenin [17]. Roční tok fosforu (L – angl. Load) jsme díky měření
okamžitého průtoku v době odběru prostého vzorku (na přelivech
podle Cippolettiho přímou metodou) vypočítali dle nejjednoduššího
vzorce (2):
L = SI-XII(Qi.ci.t) [kg.rok-1]

(2),

kdy Qi a ci jsou okamžité hodnoty průtoku a koncentrace a t je
časový interval mezi dvěma po sobě následujícími odběry. Specifický
odnos SY je potom podílem (3):
SY = L/A [kg.km-2.r-1]

(3),

kde A [km ] je plocha experimentálního povodí.
Z hodnot vypočtených podle rovnic (2, 3) vidíme (tab. 2), že v letech
2007 a 2008 se specifický odnos SRP pohyboval v rozmezí 0,5–1,4
kg.km-2.r-1. Specifický odnos TP byl 1,3–2,4 kg.km-2.r-1, resp. podíl zcela
přístupný řasám (SRP/TP) činí zhruba 50 %. V takto vypočtené roční
bilanci není zahrnut erozní podíl, a je tedy v kvantitativním ohledu
podhodnocena, dokonce lze očekávat, že výrazně! Proto mluvíme
o ročním odnosu P za podmínek blízkých základnímu odtoku, resp.
o mimoerozním odnosu. Z kvalitativního pohledu (představme si
inokulum, do kterého s vodou přitékají nové živiny) je ovšem problém
hodnocení fosforu z erozního odtoku, tj. intenzity jeho dopadu na
fytoplankton, ještě složitější.
Nicméně i bez zahrnutí fosforu emitovaného ze zemědělské
půdy vodní erozí, můžeme dospět již v tomto bodě k prvnímu, byť
nepřímému, srovnání bodových a plošných zdrojů. Když stejnou
metodou (založenou na 12 měřeních Q i c) vypočteme paralelně
hodnoty na vybraných profilech těsně před ústím do nádrže, tak ve
výsledném rozmezí SY od 2,4 do 9,2 kg.km-2.r-1 (Lomnice – Ostrovec
2008; Otava – Topělec 2007, data ČHMÚ 2009) erozní P nebude prav2

* Třetí iterace je vlastně odvozená z matice (6x5) dílčích SY. Ornou půdu jsme nejprve
v každém ze šesti subpovodí nádrže (Vltava, Otava, Lužnice, Skalice, Lomnice a
zbylé mezipovodí odvodněné přímo do nádrže) rozdělili do pěti částí: čtyř podle
hlavních půdních typů (kambizem typická varieta kyselá, pseudoglej primární,
kambizem typická a kambizem dystrická) a jedné zbytkové. Pro jednotlivá subpovodí
jsme potom za součinitel c dosadili postupně šest hodnot SRPweighted mean_5, tj. plochou
půdního typu vážený průměr koncentrace SRP v daném subpovodí. Výsledný SY
je plochou subpovodí vážený průměr dílčích SY1-6.
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Obr. 1. Srovnání sezónních průběhů koncentrace SRP na profilu
„Podboří“ (VÚV T.G.M.) a na uzávěrovém profilu „Bechyně nad“
(Povodí Vltavy) v letech 2007–2008. Dvojice profilů na Smutné byla
vybrána pro ilustraci, na ostatních přítocích do VN Orlík je situace
obdobná. Pro TP je průběh rovněž podobný, pouze hodnoty jsou
samozřejmě vyšší. Koncentrace 0,035 mg.l-1 (BAP) je dolní hranicí
pro eutrofní vody
děpodobně rovněž zachycen. Rozdíly mezi profily potom připadají na
jiné než plošné zdroje znečištění (pomineme-li potenciální postupné
uvolňování P ze sedimentů uložených výše při předchozích erozních
epizodách). Názorným příkladem je Smutná, která ve svém hydrologicky poměrně homogenním povodí nemá ani rozsáhlé sedimentační
prostory (přehrady, rybniční soustavy), ani velké aglomerace (největší
je Milevsko ≈ 9 tis. obv., v r. 2008 registrováno vypuštění 0,6 t P), které
by neúměrně zkreslovaly celkový obraz znečištění fosforem. Lze ji
tedy považovat stran podílu zdrojů za typickou. Pro experimentální
povodí VÚV nad obcí Podboří je SYSRP = 0,60 resp. 0,71 kg.km-2.r-1
a pro uzávěrový profil „Bechyně nad“ je SYSRP = 8,5 resp. 6,1 kg.km-2.r-1
v roce 2007 resp. 2008 (tab. 2). Z jejich poměru odhadujeme, že podíl
mimoerozního odnosu SRP z orné půdy na celkovém zatížení SRP činí
asi 10 %. Pro TP je tento podíl o málo menší (7 %). Limit pro eutrofní
vody (SY BAP) není na experimentálních povodích překročen žádnou
hodnotou SY SRP. Naopak u státních profilů je limit překročen u všech
profilů, kromě nejvodnější Otavy. Pro srovnání uvádíme hodnoty limitního SYBAP vypočtené jak pro konkrétní roky 2007 a 2008 (Qavg ze 12
hodnot Q), tak pro dlouhodobý roční průměr (Qa 1961-2005).
Navíc ale srovnání celoročního průběhu koncentrací SRP na „horním“ profilu (experimentální výhradně zemědělské mikropovodí VÚV
T.G.M.) a „dolním“ uzávěrovém profilu (obvykle subpovodí ze státní
monitorovací sítě) zvýrazní sezónní rozdíly, které se v ročním úhrnu
„schovají“ (obr. 1). Domníváme se, že právě tyto „vstupy“ jsou přitom
pro rozvoj společenstva fytoplanktonu v Orlíku** klíčové. Na uzávěrovém profilu je nejvyšších koncentrací SRP (až 0,3 mg.l-1) dosaženo
během letních měsíců, aniž by se tento trend v náznaku objevil na
„horním“ mikropovodí. Tam se naopak koncentrace SRP pohybují
celoročně v násobně menším rozsahu a výše předpokládanou hranici
eutrofie BAP 0,035 mg.l-1 překračují jen v létě, byť nepříliš. Sezónní
kolísání je zde zcela nevýrazné.

Nejistoty, neurčitosti a nepřesnosti
V diskusi bychom se rádi vyrovnali s námitkami, které při hodnocení použitých metod a z nich vyplývajících výsledků vnímáme.
Tyto nejistoty, neurčitosti či nepřesnosti samozřejmě ovlivňují
interpretační váhu závěrů o dopadu plošných zdrojů na eutrofizaci
VN Orlík.
Nejjednodušší a nejméně přesná je první metoda odhadu SY,
založená na jedné reprezentativní hodnotě Q a c. Její meze (problematičnost „reprezentativnosti“ obou součinitelů) byly zmíněny, zde
upozorníme na jednu výhodu. V literatuře se velmi často uvádí tzv.
exportní koeficienty pro jednotlivé typy land-use [např. 18]. Jejich
hodnoty jsou ale odvozeny nepřímo a z mnohem větších povodí.
Vyloučit vliv komunálních zdrojů lze potom pouze statisticky. Jenže
oproti odtoku z výhradně zemědělských ploch, odpadní vody z komunálních zdrojů (podle našich zkušeností i jediná usedlost) řádově
převýší koncentrace a výrazně změní formy P v toku. Odhad specifického odnosu SRP z orné půdy v povodí VN Orlík (3,87 kg.km-2.r-1)
lze oprávněně považovat za horní hranici reálných hodnot.
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Oprávněnost první metody podporuje i nezávislé srovnání s roční
bilancí na třech výhradně zemědělských povodích. Hodnoty SY
(0,5–1,4 kg.km-2.r-1) dosahují cca 1/4 hrubého odhadu. Bilanční „propad“ je přitom nejméně z poloviny způsoben nižším specifickým
odtokem (cca 0,104 m3.m-2.r-1 srov. s 0,215 m3.m-2.r-1, viz tab. 1), tj.
chybí právě odtok realizovaný během několika krátkých erozních
epizod. Taková představa dobře koresponduje s příkladem, který
zmiňuje Sharpley a Rekolainen, včetně uváděné výrazné Q-c asymetrie: „75 procent ročního odtoku je realizováno během jedné či dvou
prudkých bouří a odpovídá za 90 % ročního odnosu P“ [19]. Jenže
i základní předpoklad druhé, bilanční metody, tzn. že jednu hodnotu
Q i c lze vztáhnout na celý interval mezi dvěma odběry, je od určité
míry přesnosti neudržitelný.
Klíčovým momentem pro vodohospodářské rozhodování nicméně
zůstává zmíněné určení podílu plošných a bodových zdrojů na celkové zátěži. Uvedené srovnání SY SRP na „horním“ a „dolním“ konci
toku (použitím shodné metody lze předpokládat, že oba výsledky jsou
zatíženy podobnou nejistotou) má svůj limit právě v rozdílu mezi BAP
a SRP. Partikule na „horní“ části toku jsou převážně z anorganického
materiálu (CHSKCr či ztráta žíháním jsou minimální), kde P je stabilně
vázán, tj. koncentrace BAP a SRP jsou si blízké. Na „dolním“ úseku
je tomu naopak. Koncentrace BAP se bude blížit spíše hodnotám
TP. Na daném úseku toku lze tedy podílem SRP/TP charakterizovat
dopad fosforu na fytoplankton v nádrži jen omezeně. Údaje o TP jsou
nejvyšší, povýtce potenciální mezí tohoto dopadu. Jinak řečeno, kdybychom analyticky měřili frakci fosforu, která reálně může ovlivnit
růst fytoplanktonu, čili BAP, tak by poměr mimoerozního odnosu P
z orné půdy byl pravděpodobně ještě menší, než výše odhadnutých
10 % z celkové zátěže.
Pohled na sezónní fluktuace jak průtoku, tak koncentrace SRP či
TP přesto odhaluje další souvislost. Právě v letních měsících, kdy je
aktuální potřeba řasám přístupného fosforu nejkritičtější, přitéká do
nádrže nejméně ředěný, ale fytoplanktonním buňkám nejpřístupnější
fosfor z bodových zdrojů a to v koncentracích, které jakoukoli „stopu“
P z o.p. spolehlivě zakryjí. Právě v létě je kompetice o fosfor mezi
různými druhy a skupinami fytoplanktonu vysoká a naneštěstí pro
nás, v ní pravidelně vyhrávají sinice.
Zásadní výtka ovšem může kritizovat nezahrnutí eroze do celkové
bilance, a tedy značné podhodnocení podílu orné půdy na celkové
zátěži. Ano, jediná námi podrobně zachycená erozní událost na
Lounsku (srážka 30 mm za 15 minut) z výhradně kvantitativního
pohledu přispěla více než „tříletým“ navýšením roční bilance TP,
„čtyřměsíčním“ navýšením SRP, ale jen „třídenním“ navýšením Q.
Poměr SRP/TP tehdy nepřesáhl 3 %. Ano, námi zvolenou frekvencí
odběrů je nanejvýš pravděpodobné, že se nepodaří erozní události
trvající maximálně několik hodin reprezentativně zachytit. Kdyby
však přece jen došlo k jejich zachycení, rozhodně je nelze promítnout
do roční bilance obvyklým výpočtem (1/12 roku by naopak způsobila
zcela nerealistické nadhodnocení). Jednou cestou k přesnější bilanci
erozních událostí je automatický vzorkovač s kontinuálním měřením
průtoku. Takové řešení na vícero profilech pro nás bylo finančně nereálné. Proto jsme použili uvedené pasivní vzorkovače, které zachytí
nanejvýš jednu vlnu mezi odběry [17]. Výsledky z těchto vzorkovačů
nejsou dosud zpracovány, ale již chemické analýzy ukázaly řádově
vyšší koncentrace P (např. během jedné epizody dosáhla koncentrace
TP 6,47 mg.l-1, a to v rovinatém povodí Smrkovce u Horažďovic).
K oddělenému bilancování eroze nás ale vede mnohem závažnější
otázka. Jaký je dopad takto emitovaného fosforu na společenstvo fytoplanktonu? Často se a priori předpokládá, že co do intenzity dopadu,
jsou si všechny zdroje svojí povahou rovny, tj. jejich podíl na eutrofizaci se hodnotí výhradně podle kvantity, v posledku podle množství
TP vypuštěných za rok. Naopak na chemickou formu P (jeho přístupnost řasám), hydrologický kontext (krátkodobý příval vs. dlouhodobý
vyrovnaný odtok), či na sezonalitu emise (zda je nádrž ve fázi jarní
mixe nebo letní stratifikace) není brán, vyjma limnologů, prakticky
žádný zřetel. Přitom samotný příval (v počátku vlna erozního odtoku
je navíc cestou „obohacena“ např. o odpadní vody z odlehčovacích
komor kanalizací) nezřídka utlumí, přesune nebo i eliminuje rozvíjející se vodní květ v nádrži [20]. Toho názorným příkladem na Orlíku
bylo léto 2009, kdy byl celý „problém“ odsunut až do VN Slapy. Proto
** Pozn.: Doba zdržení je během léta zřejmě delší než teoretických 100 dní (nižší
Q a stratifikovaný vodní sloupec). To mj. znamená, že pod přímým vlivem živin
z přítoků jsou pouze populace v přítokových partiích nádrže. Naproti tomu u hráze
jsou řasy a sinice „osloveny“ nejdříve za „teoretické“ tři měsíce. V této souvislosti je
tedy velmi případné se ptát, kde se (nejčastěji) ono masové „kvetení“ sinic v nádrži
odehrává?
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erozní smyvy nelze hodnotit pouze jako prudké navýšení množství
živin, ale zároveň jako disturbanci ekosystému, protože dojde k promíchání stratifikovaného vodního sloupce, k ochlazení vody, snížení
průhlednosti a přesunu nebo i vypláchnutí částí populací řas i jejich
konzumentů. Nadto odhadujeme, že v případě VN Orlík převážná
část erozního fosforu, tj. partikulovaná frakce, sedimentuje ještě před
vstupem do vlastní nádrže ve výše položených rybních. Jak se fosfor
sedimentů účastní dalšího koloběhu je ovšem kapitolou samo o sobě.
Z těchto důvodů stran eroze vnímáme značnou nejistotu, která může
být výrazně snížena např. verifikací dnes pouze potenciálně vypočtených hodnot zatížení VN Orlík fosforem z plošných zdrojů [21].

Závěry
Jakákoli snaha o omezení přísunu fosforu do VN Orlík musí začít
analýzou příčin eutrofizace, tzn. spolehlivou bilancí forem fosforu
vstupujících do nádrže a určením podílu jednotlivých zdrojů znečištění v celém zájmovém povodí. V tomto článku jsme se pokusili
o určení velikosti a odvození podílu, který na celkovém zatížení
nádrže má orná půda, největší z plošných zdrojů znečištění. Dvěma
nezávislými metodami vycházejícími z původních údajů jsme dospěli
k následujícím závěrům:
1. Metodou odhadu, založenou na koncentracích fosforu ve 158 resp.
22 jednorázových vzorcích odebraných v roce 2006 na výhradně
zemědělských povodích a na hodnotách dlouhodobého specifického odtoku vody, jsme ve třech postupných zpřesněních dospěli
k horní mezi specifického odnosu SRP v povodí VN Orlík o hodnotě
3,87 kg.km-2.r-1.
2. Metodou roční bilance, založenou na měsíčních odběrech v letech
2007 a 2008 a na přesném měření okamžitého průtoku, jsme na
třech experimentálních, též výhradně zemědělských povodích
dospěli k hodnotám mimoerozního specifického odnosu SRP v rozmezí 0,5–1,4 kg.km-2.r-1.
3. Porovnáním s bilancí na uzávěrových profilech vybraných toků
jsme dospěli k odhadu, že mimoerozní odnos fosforu z orné půdy
činí nejvýše 10 % celkového vnosu P z celého povodí VN Orlík,
a není tedy pro zatížení nádrže rozhodující.
4. Porovnání sezónních průběhů koncentrací SRP na experimentálním a uzávěrovém profilu odhaluje, že výrazné omezení ostatních,
nejpravděpodobněji bodových a difúzních zdrojů, je pro ozdravění
nádrže nezbytné.
5. Celkové množství fosforu přitékajícího do nádrže následkem eroze
zůstává značně nejisté. To je způsobeno jednak absencí konkrétních
hodnot erodovaného P pro povodí VN Orlík a pro jednotlivé roky,
ale také neznámou rolí sedimentů celé říční sítě v koloběhu P. Vliv
erozních událostí na rozvoj vodních květů je i přes tuto nejistotu
ambivalentní, zejména s ohledem na chemickou formu P, hydrologický kontext a na sezonalitu emise.
Poděkování: Příspěvek byl vypracován s podporou Výzkumného
záměru MŽP0002071101. Autoři děkují ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p.
a ZVHS za laskavé poskytnutí dat o koncentracích fosforu a průtocích
ve vybraných profilech sledování jakosti vody v tocích.
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Non-point sources of phosphorus pollution in the Orlík reservoir watershed and their impact on eutrophication (Fiala,
D.; Rosendorf, P.)
Key words
phosphorus – eutrophication – Orlik reservoir – non-point sources of
pollution – arable land – experimental watershed
Knowledge in total amount and impact of phosphorus (P) from
non-point sources is necessary for eutrofication consequences resolution in the Orlík reservoir. We estimated specific yield of soluble
reactive P (SRP) from arable land by two independent methods. First
estimation of 3,87 kg.km-2.yr-1 is based on arable land screening all
over Czech Republic, in 2006. The second estimation ranging from
0,5 to 1,4 kg.km-2.yr-1 is based on year balances of three exclusively
agricultural headwaters (sampled monthly), in 2007 and 2008. Comparing our results with annual budgets and seasonal behaviour of P
concentration at closing profiles we conclude that non-erosion export
from arable land reaches about 10 % of total P influx. Thus it is not
critical source of pollution for the Orlík reservoir eutrophication in
contrast to other, especially point sources.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Jednání proběhne ve třech sekcích:
• stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
• stavby pro plnění funkce lesa,
• pozemkové úpravy a krajinné plánování,
Přihlašujte se u pana Ing. Františka Kulhavého (frkulhavy@gmail.com)
nebo u Ing. Adama Vokurky (vokurka@fsv.cvut.cz)
Další informace o činnosti, aktivitách a plánovaných akcích na letošní
rok najdete na našem webu http://www.cski.krajinari.com

20. – 22. 10.
Odpadové vody 2010 – 6. bienálna konferencia. Štrbské
Pleso, Vysoké Tatry.
Poriada: Asociácia čistiarenských expertov SR. Hlavným cielom konferencie je prezentácia najnovších informácií, výskumných poznatkov
a prevádzkových skúšeností z nasledovných oblastí:
• čistenia odpadových vôd,
• integrovaný prístup k ochrane recipientov,
• zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd,
• navrhovanie, dimenzovanie a posudzovanie stokových sietí,
• výstavba, obnova a prevádzkovanie stôk a objektov na stokovej sieti,
• redukcia a regulácia odtoku zrážkových vôd; odlahčovacie objekty,
• hydrochémia a analytická chémia vôd a kalov,
• mechanické a fyzikálno-chemické spôsoby čistenia odpadových vôd,
• biologické spôsoby čistenia odpadových vôd (aeróbne a anaerobně,
• procesy, aktivácia, biofilmové reaktory, dosadzovacie nádrže apod.),
• odstranovanie nutrientov,
• domové a malé ČOV,
• komunálne ČOV,
• kalové hospodárstvo ČOV a nakladanie s kalmi,
• čistenie priemyselných odpadových vôd meranie, regulácia a optimalizácia procesov čistenia odpadových vôd.
Informácie poskytne sekretariát konferencie:
Marta Onderová, Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FChPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
tel.:+421/02/59325387
e-mail: marta.onderova@stuba.sk

2. – 4. 11.
Symposium ŘÍČNÍ DNO VII. Univerzitní centrum, Šlapanice
u Brna
Hlavním tématem symposia je propojení základního a aplikovaného
výzkumu s praxí v oblasti hodnocení ekologického stavu toků. Účastníci
se seznámí se současným stavem teoretických znalostí v daném oboru,
se zkušenostmi s používáním postupů pro hodnocení ekologického stavu
toků a s výsledky tohoto hodnocení.
Hlavní tématické okruhy:
• říční habitaty (morfologie, hydrologie, typologie)
• biota tekoucích vod (fytobentos, makrofyta, makrozoobentos, ryby
– autekologie, klasifikace, bioindikace)
• hodnocení ekologického stavu toků (výsledky, zkušenosti)
Závazné přihlášky posílejte a o informace žádejte na zahr@sci.muni.cz

6. – 7. 10.
PITNÁ VODA. XIII. ročník konferencie v Trenčianských
Teplicach
Odezneju tieto tyto témy prednášok:
1. Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie
2. Systémy environmentálneho manažérstva
3. Zdroje vody a ich ochrana
4. Technológia úpravy vody
5. Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
6. Doprava vody
7. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údržby...
Informácie podá: Ing. Jana Buchlovičová, tel. +421 2 572 014 28,
mobil: +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A KONCESE VE SVĚTLE EVROPSKÝCH
DOTACÍ
Cílem konference, nad jejímž konáním převzalo záštitu Ministerstvo
životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Hospodářská komora
ČR a Svaz měst a obcí ČR, je prezentace aktuální situace ohledně aplikace
práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory v souvislosti s čerpáním podpory z evropských fondů. V rámci konference bude kladen
důraz především na aktuální interpretační praxi a na praktické dopady
pro příjemce dotací.
Téma konference je v současné době - tj. v polovině programového
období pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů - velice
aktuální. Zvládnutí veřejných zakázek v rámci přípravy projektů je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné čerpání podpory a případné
pochybení může mít pro zadavatele fatální důsledky vedoucí až k nutnosti
vrácení celé poskytnuté dotace či její části.
Spektrum přednášejících je připraveno tak, aby pokrylo celou tématiku
konference – své příspěvky přednesou zástupci většiny klíčových resortů
poskytujících podporu z evropských fondů, ÚOHS, advokacie, poradenských společností i akademické sféry.
Konference navazuje na loňskou velice úspěšnou odbornou konferenci
„Veřejné zakázky, veřejná podpora a koncese ve světle poskytování podpory z evropských fondů“, která se uskutečnila dne 17. 9. 2009 v Klubu
Lávka. Konferenci slavnostně zahájila Ing. Rut Bízková, v té době ve
funkci náměstkyně ministra životního prostředí. Letošní ročník konference se uskuteční dne 23. 9. 2010 v prostorách Autoklubu ČR (Opletalova
ulice).
Účast na konferenci bude vhodná pro zástupce řídících orgánů a zprostředkujících subjektů, příjemce dotací (zejména města a obce) i subjekty
zabývající odborným poradenstvím.
Další informace naleznete na webové adrese http://konference.ises.cz

IFAT 2010
16. mezinárodní odborný veletrh pro vodní a odpadové hospodářství,
recyklaci a komunální techniku a služby
Nové výstaviště Mnichov, 13. - 17. září 2010
POZVÁNKA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Dotovaný dvoudenní zájezd 13. – 14. 9. 2010, Nocleh v komfortním
hotelu mimo Mnichov ve dvoulůžkových pokojích, 1x snídaně, cestovní
pojištění, doprovod. Cena pouze 1 300 Kč.
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4 , 604 45 Brno
Ing. Jaroslav Vondruška, zástupce Messe München pro ČR a SR.
Tel.: 545 176 158-60, Fax: 545 176 159
info@expocs.cz, www.expocs.cz
30. září a 1. října proběhne X. ročník konference a výstavy Městské
vody ve Velkých Bílovicich. Z přednášek vybíráme: Očekávaný vývoj
městského odvodnění (Krejčí, V. BAWAG Švýcarsko), Možné scénáře
vývoje městského odvodnění – technokratický, ekologický, ekonomický
(Vykydal, M. a spol.), Vliv dešťových charakteristik na emise z oddělovacích komor/účinnost odvádění dešťových vod na ČOV (Kabelková, I. a kol),
MBBR procesy v čistírenství (Horecký, P.), Použití generelů odvodnění
v praxi (Mucha, A. a kol).
Celý program a další Inko: http://mestskevody.cz nebo na www.ardec.
cz. GSM: +420 602 805 760

Zemřel vynikající odborník světového
významu v oboru hydrologie
a vodní hospodářství
Vít Klemeš
Z Kanady přišla smutná zpráva, že 8. března 2010 zemřel ve věku
78 let prof. Ing. Dr. Vít Klemeš, DrSc. Není snadné připomenout
člověka, který větší část svého života strávil mimo území našeho
státu. Narodil se na jižní Moravě, vystudoval vodohospodářský obor
fakulty inženýrského stavitelství VUT v Brně. Po několika letech
působení v praxi, kde se mj. zabýval i přípravou vodního díla Nové
Mlýny, nastoupil aspiranturu v Ústavu hydrologie a hydrauliky
Slovenské akademie věd a působil tam jako vědecký pracovník až
do emigrace v roce 1968. Z té doby jsou známé jeho původní přínosy
zejména v teorii hospodaření s vodou v nádržích.
Nejvýznamnější práce však Vít Klemeš publikoval v období
života v Kanadě, kde do r. 1972 působil na univerzitě v Torontu
a poté až do roku 1990 jako vedoucí vědecký pracovník národního
hydrologického ústavu Environment Canada. V dalších letech byl
vodohospodářským poradcem v Britské Kolumbii.
Vynikající výsledky práce a špičkové publikace došly vyjádření
ve volbě Víta Klemeše prezidentem Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS) na období 1987–1990 a také udělením několika
prestižních mezinárodních cen. V roce 1994 obhájil doktorskou
disertační práci (DrSc.) na téma Teorie vodních nádrží – pokus
o syntézu. S domovem byl v trvalém kontaktu, zejména se svými
dřívějšími spolupracovníky – hydrology z SAV.
Často byl zván k přednáškám, působení v postgraduálních kurzech, expertní činnosti a dalším vystoupením v mnoha zemích.
Významnou vlastností Víta Klemeše bylo plné zaujetí pro problematiku svého oboru. Řešené otázky promýšlel vždy do hloubky
a v širších souvislostech.
Měl vynikající přehled o celosvětovém dění v hydrologii, uměl
vždy postihnout progresivní trendy a ovlivňoval je svými vystoupeními na světových fórech i přednáškovými aktivitami. Často
překvapoval svými diskusními příspěvky popř. poznámkami, které
se odlišovaly od celkového tónu jednání, podněcovaly, někdy
i provokovaly.
Jeho vystoupení prokazovala schopnost posuzování problémů z potřebného nadhledu, vždy s přesným hodnocením jejich
významu, s kritickým a sebekritickým přístupem nezbytným pro
vědeckou práci.
Můžeme jen litovat, že politické poměry u nás v 60. letech
20. století přiměly Víta Klemeše k emigraci. I když dnes jsou s jeho
jménem pro naše mladé vodohospodáře spojeny jen některé metody
vodohospodářských řešení nádrží, nepochybně zůstane trvale na
předním místě v rámci světové hydrologie.
V. Broža

VII. konferenci HYDROLOGICKÉ DNY 2010 pořádají ČHMÚ, Povodí
Labe a Český národní výbor pro Mezinárodní hydrologický program
UNESCO. Akce proběhne ve dnech 25.–27. 10. 2010 v Hradci Králové,
Nové Adalbertinum.
Tématické zaměření:
1. Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů
2. Komplexní monitoring a bilancování zásob vody v povodích
3. Změny v interakcích podpovrchových a povrchových vod
4. Nové přístupy k odvozování hydrologických režimových charakteristik
5. Hydrologické předpovědi a výstrahy
6. Hydrologické aspekty integrované péče o vodu v přírodním prostředí
Přihlášky a další info:
Povodí Labe, státní podnik
Hana Bendová
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 611
e-mail: hydrologickedny@pla.cz

