Za kolik je permanentka?
Když jsem si před léty pořídil rybářský lístek a oddělal si své brigádnické hodiny, vyrazil jsem na ryby. Ke kamarádovi, co má chatu
u Sázavy. Vyndal jsem si svoje nádobíčko a začal nahazovat. Moc mně
to nešlo, spíše vůbec. Zamotával jsem vlasec do větví a pak i sám sebe
do vlasce. Kamarád mě s potutelným úsměvem pozoroval a pak prohlásil: „Ty bys měl dostávat rybářskej lístek zdarma, ty nejsi pro ryby
nebezpečnej.“ Musel jsem uznat, že má pravdu, a protože mi lístek
zdarma dát nechtěli, tak jsem si už příští rok Petrovu permanentku
nepořídil. Ale na rybaření, ryby a vše, co k nim patří jsem nezanevřel.
Miluji až kýčovité momentky zamžených rybníků, kdy rybář podzim
rozhodí své sítě. Uchvacují mě i jitra nad mořem se škunery jakoby
vplouvajícími do rudé sluneční koule. Materialisticky mám rád i produkty této tvrdé dřiny, co vypadá tak romanticky. Zkrátka po rybách
se mohu utlouct, jedno, zda jsou sladkovodní, či mořské.
Za velkou lahůdku považuji grundle – snad na tomto prostoru
nemusím vysvětlovat, o co jde. Bohužel však se mi zdá, že u mořských ryb už prodávají jen skoro grundle. Naopak ryby sladkovodní
mi připomínají kluky, co každý den chodí do posilovny a majitel jim
prodává bobule. Napadlo mě to nedávno, když jsem si uvědomil, že
je problém sehnat nějakou macatou makrelu zvící tak půl kila. Věřte
mi, za posledních pět let průměrná váha makrel, které trh nabízí,
rapidně klesla. Znamená to, že na tom drancování moří něco bude.
Na druhou stranu: zkuste koupit dvoukilového kapra, nebo se piďte
po původu – prý že pravého šumavského – skoro kilového pstruha,
kterého vám nabízejí na Březníku.
Zkrátka mám pochybnosti. Ale co jiného rybářům zbývá? Stejně
se těším zase na atmosféru výlovů… Běžte se i vy podívat! Je to
úchvatná podívaná na straně diváků a plná dřiny těch dělníků
vody. Měli bychom ale asi platit přírodě nějakou permanentku za
využívání vodních zdrojů. Ale kolik? A na jaký účet?
Ing. Václav Stránský

vodní 9/2010
hospodářství
®
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inovativní technologie
pro kvalitnÍ pitnou vodu

Naše nabídky společnostem z oblasti vodního hospodářství jsou navrženy
a přizpůsobeny tak, aby přesně zapadly do daného celku – od kompletního
systému přes zákaznický servis až po nejmenší detaily.
Odborné zkušenosti Grundfos Alldos jsou další jistotou pro dodavatele
vody, že k zákazníkům se dostane pitná voda vysoké kvality s nižší
spotřebou energie a chemikálií.

www.grundfos.com/water-utility

Jak významným zdrojem
živin jsou oddělovací
komory?
Ivana Kabelková
Klíčová slova
dusík – fosfor – oddělovací komory – čistírna odpadních vod

Souhrn

V článku jsou představeny jednoduché bilance vybraných zdrojů
živin (N, P) pro modelové i skutečné urbanizované povodí. Je studován též vliv účinnosti odstraňování živin na ČOV (velikostní kategorie ČOV), vliv míry znečištění dešťového odtoku i odpadní vody
(omezení fosforu v pracích a mycích prostředcích), vliv velikosti
retenčního objemu v jednotné stokové síti (tj. množství dešťového
odtoku odváděného na ČOV) i druhu stokového systému. Výsledky
ukazují, že v celkové bilanci zatížení toku je podíl živin z oddělovacích komor podstatně méně významný než emise z ČOV a vnos
z plošných a difuzních zdrojů znečištění.

Úvod
Živiny způsobující eutrofizaci stojatých vod pocházejí z plošných,
difuzních a bodových zdrojů. K důležitým bodovým zdrojům znečištění patří kromě výtoků z čistíren odpadních vod (ČOV) také přepady
z oddělovacích komor (OK) na jednotné stokové síti, kterými se do
vodních toků dostává směs odpadní vody z domácností a průmyslu,
dešťové vody, resuspendovaných sedimentů a erodovaného biofilmu
ze stok. U nás je podíl městského odvodnění za deště na celkové
látkové bilanci vnosu živin dosud málo diskutován. Tento příspěvek
si proto klade za cíl ukázat jednoduché bilance podílu jednotlivých
zdrojů znečištění vodních toků dusíkem a fosforem pro modelové
i skutečné povodí. Jsou též studovány různé faktory, které mohou
podíly jednotlivých zdrojů znečištění ovlivňovat:
• účinnost odstraňování živin na ČOV (podmíněná především velikostní kategorií ČOV),
• míra znečištění dešťového odtoku i odpadní vody (omezení fosforu
v pracích a mycích prostředcích),
• podíl dešťového odtoku z urbanizovaného území odváděný na ČOV
(závislý zejména na velikosti retenčního objemu ve stokové síti),
• druh stokového systému (jednotný vs. oddílný).

Podíl přepadů z OK na emisích živin z modelového
urbanizovaného povodí
Modelové povodí a metody

hodnoty odpovídají typickým koncentracím středně zředěné odpadní
vody z domácností [2]. V souladu se směrnicí [8] byly živiny považovány za látky rozpuštěné, pro které není charakteristický výrazný
první splach ani podíl v sedimentech stokové sítě.
Koncentrace živin v povrchovém odtoku z urbanizovaných území mohou být velmi proměnlivé. Např. [1] uvádí pro řadu povodí
v Německu rozpětí 0,7–8,9 g/m3 Ncelk (medián 2,4) a 0,03–11,6 g/m3 Pcelk
(medián 0,4). V České republice systematická měření znečištění povrchového odtoku chybí. Pro zjištění citlivosti bilancí na tyto údaje jsem
pracovala se dvěma zvolenými páry koncentrací dešťového odtoku:
1) 5 g/m3 Ncelk a 1 g/m3 Pcelk (relativně vysoké znečištění) a 2) 2,5 g/m3
Ncelk a 0,5 g/m3 Pcelk (nízké znečištění – odpovídá zhruba mediánovým
hodnotám v Německu [1]).
Běžně dimenzovaná jednotná stoková síť bez přidaných retenčních
objemů odvede na ČOV cca 15–35 % ročního dešťového odtoku z urbanizovaného povodí [8], zbytek je odlehčován oddělovacími komorami
do recipientu. V Rakousku předepisuje směrnice [8], že na biologický
stupeň ČOV musí být odváděno 40–60 % dešťového odtoku (tj. rozpuštěného znečištění) a 55–75 % v něm obsažených nerozpuštěných látek
(tzv. minimální účinnosti odvádění) (tab. 1). Množství odváděného
dešťového odtoku na ČOV se dá zvýšit pomocí retence ve stokové síti
(z ekonomických důvodů se doporučuje budovat retenční objemy
o velikosti cca 15–25 m3/hared) nebo hospodařením s dešťovou vodou
v povodí (zasakování, decentrální retence, užívání dešťové vody).
V modelovém povodí byl různý podíl dešťového odtoku z urbanizovaného území odváděný na ČOV dosažen odstupňovanou změnou
retenčního objemu ve stokové síti v rozmezí 0-50 m3/hared.
Výpočet průměrné účinnosti odvádění dešťového odtoku a v něm
obsažených rozpuštěných látek (N-NH4, BSK5, CHSK, Ncelk, Pcelk) se
provádí dlouhodobou simulací odtoku z povodí pro víceleté dešťové
řady [8]:

ηr
účinnost odvádění dešťového odtoku (%)
VQr průměrné roční množství dešťového odtoku (m3/rok)
VQe průměrné roční množství odlehčené vody (m3/rok)
Pro stanovení průměrného ročního množství živin vypouštěného
z OK a z ČOV v modelovém povodí byl použit simulační srážko-odtokový hydrologický model REBEKA zatížený historickou řadou dešťů
ze stanice Benešov z let 1996-2005.

Výsledky a diskuse

Z výsledků simulace (obr. 1) je zřejmé, že celkové emise dusíku
z fiktivního urbanizovaného povodí téměř nezávisejí na množství
dešťové vody odváděné na ČOV. Není-li dusík na ČOV odstraňován
(povodí s 10 000 EO), činí emise dusíku cca 40 200 kg/rok, přičemž
podíl OK na nich se pro realistické účinnosti odvádění dešťových
vod cca 35–60 % pohybuje v úzkém rozmezí 4–3%. Při odstraňování
dusíku na ČOV (povodí s 10 001 EO) se významně snižují celkové
emise na cca 1/3 (13 600 kg/rok), přičemž podíl OK již více závisí
na účinnosti odvádění dešťových vod a stoupá na cca 16–10%. Při
poklesu znečištění povrchového odtoku poklesnou celkové emise
dusíku jen nevýznamně na cca 39 200 kg/rok (na 97 %) (10 000 EO),
resp. na cca 12 900 kg/rok (na 95 %) (10 001 EO).
Celkové emise fosforu (obr. 1) se mírně snižují se zvyšujícím se
podílem dešťové vody přiváděné na ČOV. Pro povodí s 10 000 EO se
specifickou produkcí Pcelk 2 g/(ob.d), při silně znečištěném povrchovém
odtoku a při účinnosti odvádění dešťových vod 35–60 % jsou emise
fosforu cca 2500 kg/rok, zatímco pro povodí s 10 001 EO jsou díky
zvýšené účinnosti odstraňování jen 1750 kg/rok. Menší znečištění
povrchového odtoku by přineslo opět jen poměrně nevýznamný pokles celkového vnosu o 6, resp. 7,5 %, tj. na 2360, resp. 1620 kg/rok.
Větší vliv by mělo snížení koncentrace Pcelk v odpadní vodě. Poté by
se i celkové emise snížily zhruba na 82, resp. 84 % a činily by jen
cca 1920, resp. 1180 kg/rok (při vyšší koncentraci Pcelk v povrchovém

Bilance živin a její ovlivnění v úvodu uvedenými faktory je demonstrována na jednoduchém modelovém povodí o efektivní ploše
100 hared, odvodněném jednotnou stokovou sítí s jednou oddělovací
komorou.
Počet obyvatel v povodí byl uvažován jednak 10 000 EO a jednak 10 001 EO, aby byly podchyceny 2 velikostní kategorie ČOV
s různými požadavky na čištění odpadních vod, tj. 2 001–10 000
EO a 10 001–100 000 EO [6]. Účinnosti odstraňování živin na ČOV
odpovídaly emisním standardům [6] pro dané kategorie ČOV, čili 5 %
pro Ncelk (nepředepsáno, jen předpokládáno) a 70 % pro Pcelk u kategorie 2 001–10 000 EO a 70 % pro Ncelk a 80 % pro Pcelk u kategorie
10 001–100 000 EO.
Specifická produkce odpadních vod byla vzata jako 175 l/(ob.d)
(zohledněna potřeba pitné vody obyvatelstva, průmyslu a balastní
vody), takže průměrný odtok splaškových vod byl 20 l/s. Na ČOV byl
přiváděn dvojnásobek tohoto odtoku, tj. 40 l/s, což zhruba odpovídá
dimenzování ČOV v České republice. Specifická produkce Ncelk byla předpokládána 11 Tab. 1. Minimální účinnost (%) odvádění dešťové vody (tj. rozpuštěného znečištění)
g/(ob.d) [4]. Pro specifickou produkci Pcelk byly a nerozpuštěných látek z povodí jednotné kanalizace na ČOV v Rakousku (mezilehlé hodnoty
se lineárně interpolují) [8]
uvažovány dvě varianty:
1. 2 g/(ob.d) (běžná průměrná produkce po
ROZPUŠTĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY
zákazu fosforu v pracích prostředcích [4]) a
Kategorie ČOV
Kategorie ČOV
Směrodatný déšť r720,1
2. 1,6 g/(ob.d) (jen fyziologická produkce [9]).
(mm/12 h, doba opakování 1x/rok)
≤ 5 000 EO
≥ 50 000 EO
≤ 5 000 EO
≥ 50 000 EO
Koncentrace živin ve splaškové vodě pak
≤ 30
50
60
65
75
byly 63 g/m3 Ncelk a 11, resp. 9 g/m3 Pcelk. Tyto
≥ 50
40
50
55
65

vh 9/2010

237

Tab. 2. Roční bilance živin v modelovém povodí s oddílnou kanalizací (DK – dešťová kanalizace)

10 001 EO 10 000 EO

Odtok DK

Odtok ČOV

Odtok celkem

Podíl DK na celk. zatížení

N=11
g/(ob.d)

P=2
g/(ob.d)

P=1,6
g/(ob.d)

N=11
g/(ob.d)

P=2
g/(ob.d)

P=1,6
g/(ob.d)

N=11
g/(ob.d)

P=2
g/(ob.d)

P=1,6
g/(ob.d)

kg N

kg P

kg N

kg P

kg P

kg N

kg P

kg P

%

%

%

silně znečištěný
dešťový odtok

2115

423

38143

2190

1752

40258

2612

2157

5,5

19,3

23,1

mírně znečištěný
dešťový odtok

1057

212

38143

2190

1752

39200

2402

1964

2,8

9,7

12,1

silně znečištěný
dešťový odtok

2115

423

12045

1460

1168

14160

1883

1591

17,6

29,0

36,2

mírně znečištěný
dešťový odtok

1057

212

12045

1460

1168

13101

1671

1380

8,8

14,5

18,1

odtoku). Podíl Pcelk vypouštěného z OK závisí především na koncentraci Pcelk v odpadní vodě (po snížení koncentrací v odpadní vodě se
stává významnější), ale částečně i na koncentraci v dešťovém odtoku
a účinnosti odstraňování na ČOV. Při účinnosti odvádění dešťových
vod 35–60 % se pohybuje v extrémních případech mezi hodnotami
8,5–5 % (10 000 EO, produkce 2 g/(ob.d), nižší koncentrace v povrchovém odtoku) a 26–16,5 % (10 001 EO, produkce 1,6 g/(ob.d), vyšší
koncentrace v povrchovém odtoku).

Význam typu stokové soustavy pro zatížení recipientů
živinami z urbanizovaného povodí
Bilanci živin ve výše zmiňovaném modelovém povodí odvodněném
tentokrát oddílnou kanalizací ukazuje tab. 2. Celkové emise dusíku
v povodí s oddílnou kanalizací jsou téměř identické s emisemi z povodí s jednotnou kanalizací, a to bez ohledu na velikostní kategorii ČOV.
Dešťovou kanalizací (DK) však odtéká větší roční množství Ncelk než
z OK, protože žádná část povrchového odtoku a v něm obsaženého
znečištění není odváděna na ČOV. Množství Ncelk odtékajícího dešťovou kanalizací může být při silně znečištěném dešťovém odtoku
až dvojnásobné (2115 kg/rok) oproti množství Ncelk z OK (1600 až
1000 kg/rok při účinnosti odvádění dešťových vod 35–60 %).
Právě z důvodu neodvádění části povrchového odtoku na ČOV
k následnému odstraňování Pcelk, mohou být i celkové emise fosforu
z povodí s oddílnou kanalizací v případě silně znečištěného povrchového odtoku o něco vyšší než z povodí s jednotnou kanalizací. Při
nižších koncentracích Pcelk v odpadní vodě a vyšší kategorii ČOV jsou
vyšší o 8 %, přičemž podíl odtoku dešťovou kanalizací může být až
36 %. V opačném extrému (u méně znečištěného odtoku, vysoké koncentraci Pcelk v odpadní vodě a nižší kategorii ČOV) jsou však celkové
emise Pcelk z oddílné a jednotné kanalizace opět téměř totožné a podíl
dešťové kanalizace (10 %) jen mírně vyšší než podíl OK (8,5–5 %).

Zdroje živin v povodí Čáslavi

výše ležících obcí bez kanalizace (cca 2780 obyvatel, plocha povodí
48 km2) a ze zemědělské činnosti (obr. 3).
Kritickými parametry, k jejichž výraznému zhoršení ještě přispívala
ČOV Čáslav, byly Pcelk, N-NH4 a NH3 (obr. 4). Imisnímu standardu
c90 Pcelk dle [6] vyhovělo v profilu 1 nad Čáslaví jen 55 % vzorků.
Pod ČOV již nevyhověl žádný vzorek. Průměrné koncentrace N-NH4
požadované pro kaprové vody byly v horní části toku překročeny 3x,
pod ČOV 14–16x. Pod Podměstským rybníkem, který je eutrofizovaný,
značně vzrostlo pH (jen 23 % vzorků bylo v rozmezí pH 6–8) a teplota
vody vlivem ohřevu v rybníce, což má značný vliv na rovnováhu NH3/
NH4+. Zatímco požadované koncentrace NH3 byly v horní části toku
překročeny asi 4x, pod Podměstským rybníkem byly překročeny již
8x a pod ČOV cca 30x. Imisním standardům [6] nevyhověly v celém
sledovaném úseku také koncentrace Ncelk. I zde je patrné zhoršení
vlivem ČOV.
Přítoky Hluboký potok (profil 15) a Žákovský potok (profil 11) byly
sice rovněž znečištěny živinami (průměrné koncentrace v Hlubokém
potoce 6,4 mg/l Ncelk, 0,29 mg/l Pcelk, v Žákovském potoce 6,2 mg/l Ncelk,
0,39 mg/l Pcelk), avšak průtoky v nich jsou zanedbatelné ve srovnání
s Brslenkou, takže v celkové bilanci znečištění nehrají roli. Výtok
z rybníku Kosmos (profil 12) vykazoval poměrně vysoké koncentrace
Pcelk (průměr 0,65 mg/l) a N-NH4 (průměr 0,67 mg/l), ale též Ncelk (průměr 16,9 mg/l), jeho průtok je však velmi nízký (3 l/s).
ČOV Čáslav
Průměrný denní odtok z ČOV činil ve sledovaném období 26,1 l/s
(medián 25,2 l/s) a po 33 dní převyšoval průtok v Brslence nad zaústěním. ČOV Čáslav vysoce splňovala emisní standardy [6] pro CHSK,
BSK5, nerozpuštěné látky i pro N-NH4 (emisní limity Ncelk nebyly pro
ČOV předepsány), avšak nedodržela by emisní standard pro Pcelk
předepsaný po novelizaci v r. 2007. Průměrné koncentrace Pcelk na
odtoku z ČOV byly 4,2 mg/l v r. 2005 a 3,56 mg/l v r. 2006, průměrné
koncentrace N-NH4 činily 6,3 mg/l v r. 2005 a 6,70 mg/l v r. 2006. Ncelk
byl sledován jen v r. 2006 a průměrně odtékalo 16,9 mg/l.

Zájmová oblast a monitoring

Čáslaví protéká Brslenka, která je zařazena mezi kaprové vody
[7]. Brslenka má délku toku 31,3 km a plochu povodí cca 100 km2.
Zájmovým úsekem Brslenky v projektu [3] byl
úsek od první obce nad Čáslaví (Drobovice) až
před ústí Brslenky do Doubravy (km 13,0 až
km 1,0) (obr. 2). V období 10/2005–11/2006
zde byl proveden monitoring fyzikálně-chemického stavu toku (11 monitorovacích profilů, odběry 2x měsíčně) a jeho přítoků včetně
ČOV Čáslav (4 profily). Průtoky v Brslence
(km 7,9) a odtok z ČOV byly monitorovány
kontinuálně (krok 3 min). Vyhodnocena byla
i data z vlastního vzorkování provozovatele
ČOV Čáslav z let 2005–2006.

Průtoky a jakost vody
Brslenka
Průměrný průtok v Brslence nad ČOV
v období hydrologického roku 2006 byl 320 l/s
(medián 100 l/s). Rok 2006 patřil k průměrně
vodným, protože průměrný dlouhodobý
průtok činí 349 l/s. Maximální průtoky byly
způsobeny táním sněhu na konci března
a dosahovaly hodnoty až 12 m3/s.
Brslenka je značně znečištěna již v profilu 1
nad Čáslaví, a to zejména živinami a bakteriemi, pocházejícími z napojení splaškových vod
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Obr. 3. Průběh denních průtoků v Brslence a koncentrací Pcelk, Ncelk, N-NH4 a fekálních
koliformních baktérií (FCOLI) v profilu 1 nad Čáslaví. Při krátké intenzivní srážce 22. 6.
2006 průtok dosahoval až 1,8 m3/s.
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Bilance zdrojů živin
Brslenka
Přesný výpočet látkových toků živin v profilu 1 (km 11,45) nebyl možný, protože jednak monitorovací profil průtoků byl níže po
toku na km 7,9 a jednak koncentrace nebyly
měřeny kontinuálně, nýbrž zhruba 1x/14
dní. Pro výpočet látkových toků byly použity
denní průtoky z profilu na km 7,9 redukované
poměrem průměrných dlouhodobých průtoků v obou profilech (faktor 0,72). Naměřené
koncentrace byly zpravidla přiřazeny polovině
časového intervalu před a po odběru vzorku,
jen při náhlém zvýšení průtoků změny koncentrací více kopírovaly průběh průtoků.
Rybník Kosmos
Látkové toky byly zjištěny z měřených koncentrací a předpokládaného odtoku 3 l/s.
ČOV Čáslav
Látkové toky na odtoku z ČOV byly vypočteny z denních průtoků a koncentrací na odtoku
z ČOV ve dnech vzorkování (průměr denních
odtoků při vzorkování byl 26,9 l/s a kore- Obr. 1. Roční bilance živin v modelovém povodí s jednotnou kanalizací
spondoval s průměrem za celé monitorované
období 26,1 l/s).
Oddělovací komory
V Čáslavi se nachází na jednotné stokové síti celkem 8 OK. Dle
Generelu odvodnění z nich je ročně odlehčováno cca 90 tis. m3 vody.
Vnos znečištění není v Generelu uváděn. Lze proto udělat jen hrubý
odhad vnosu živin na základě simulace modelového povodí, jehož
parametry byly nastaveny tak, aby odpovídaly změřenému průměrnému průtoku odpadních vod na ČOV, průměrnému ročnímu odlehčovanému množství vody a koncentracím živin na přítoku na ČOV
(10 000 obyvatel, potřeba vody 225 l/(ob.d), specifická produkce 10,5
g/(ob.d) Ncelk, 1,7 g/(ob.d) Pcelk a 6,3 g/(ob.d) N-NH4). Maximální přítok
Obr. 2. Schematický podélný profil Brslenky v Čáslavi s vyznačením
na biologický stupeň ČOV byl 94 l/s, takže 77 % dešťového odtoku bylo
kilometráže a odběrných profilů
čištěno biologicky. Účinnosti odstraňování živin byly vypočteny z dat
provozovatele jako 62 % Ncelk, 51 % Pcelk a 71 % N-NH4.

Výsledky a diskuse
Analýza látkových toků ve sledovaném
období (tab. 3) ukazuje, že ČOV Čáslav je
sice významným zdrojem N-NH4, ale zdroje
Ncelk a Pcelk nad Čáslaví odtok z ČOV výrazně
převyšují (Ncelk 5x a Pcelk 1,5x). Simulované
podíly emisí z OK činily ve srovnání s emisemi z ČOV 1,9 % pro Ncelk, 3,2 % pro Pcelk
a 2,8 % pro N-NH4. V celkové bilanci živin
v povodí Brslenky je tedy vnos živin z oddělovacích komor zcela zanedbatelný (0,3 %
Ncelk, 1,4 % Pcelk a 1,8 % N-NH4). Tyto výsledky
jsou obdobné jako v Rakousku [5], kde je podíl
živin z OK na celkových emisích včetně ČOV
a difuzních zdrojů odhadován na cca 2,5 %
Ncelk a 5 % Pcelk.

Závěr
Podíl oddělovacích komor na vnosu živin
do vodních toků závisí na řadě místně specifických faktorů v konkrétním urbanizovaném
povodí – dimenzování a konfiguraci stokové Obr. 4. Průměrné koncentrace (Cprům_m) v podélném profilu Brslenky, jejich směrodatné
sítě, sklonech povodí a dobách dotoku k oddě- odchylky a imisní standardy kaprových vod (Cprům_s) [6]
lovacím komorám, hustotě obyvatelstva, znečištění splaškové vody i povrchového odtoku
a zejména na účinnosti odstraňování živin na ČOV. Skutečné vnosy
Tab. 3. Roční bilance živin ze zdrojů znečištění v povodí Brslenky
znečištění z jednotlivých zdrojů v povodí je zapotřebí zjistit pomocí
v Čáslavi
zkalibrovaného srážko-odtokového modelu podpořeného rozsáhlou
monitorovací kampaní. I když představené analýzy byly provedeny
Zdroj
Hmotnostní tok (kg/rok)
Procentuální podíly (%)
za řady zjednodušujících předpokladů a jsou zatíženy nejistotami,
N
P
N-NH
Ncelk
Pcelk
N-NH4
celk
celk
4
poskytují představu o významu oddělovacích komor jako zdroje živin
zdroje
nad
Čáslaví
75190
4380
2190
82,8
58,6
32,4
v menších urbanizovaných povodích a umožňují studium základních
rybník Kosmos
1460
<73
<73
1,6
<1,0
<1,1
vlivů a tendencí.
Nejdůležitější závěry je možno shrnout v následujících bodech:
ČOV Čáslav
13870
2920
4380
15,3
39,1
64,7
• Zatížení živinami v urbanizovaném povodí značně závisí na účinoddělovací komory ~284
~101
~124
~0,3
~1,4
~1,8
nosti jejich odstraňování na ČOV. Čím vyšší je tato účinnost, tím
celkem
90804
7474
6767
100
100
100
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•

•

•

•

větší význam má přivádění dešťových vod na ČOV. Vliv podílu
odváděných dešťových vod hraje však v bilanci živin podstatně
menší roli než vliv účinnosti čištění.
Celkové emise dusíku v urbanizovaném povodí téměř nezávisejí na
druhu stokového systému, a to bez ohledu na velikostní kategorii
ČOV a znečištění dešťového odtoku. Celkové emise fosforu mohou
být v případě silně znečištěného povrchového odtoku mírně vyšší
v povodí s oddílnou kanalizací. Volbě typu stokové soustavy by tedy
mělo předcházet studium znečištění povrchového odtoku fosforem
v urbanizovaném území.
Přínosem pro celkový vnos fosforu by bylo snížení produkce fosforu
v urbanizovaném povodí (např. snížením obsahu fosforu nejen
v pracích, ale i v mycích prostředcích), a tak snížení koncentrací
fosforu v odpadní vodě. Pak stoupne význam emisí fosforu spjatých
s dešťovým odtokem a přepady z OK.
Podíl živin pocházejících z OK je tím větší, čím vyšší je účinnost
jejich odstraňování na ČOV. I v případě kategorie ČOV nad 10 000 EO
však nepřesahuje cca 16 % pro Ncelk a 26 % pro Pcelk. V celkové bilanci
zatížení toku je tak podíl živin z OK podstatně méně významný než
emise z ČOV a vnos z plošných a difuzních zdrojů znečištění. Na
rozdíl od Brslenky nemusí být v jiných povodích podíl plošných
a difuzních zdrojů tak výrazný, ale výpověď bude obdobná.
Přes relativně malý podíl na bilanci živin v povodí, působí přepady
z OK významná akutní (krátkodobá) hydraulická a látková zatížení
vodních toků (např. toxické působení amoniaku či deficit kyslíku)
a jsou značným zdrojem nerozpuštěných látek a na ně vázaných
polutantů [4] [8].

Poděkování: Příspěvek byl zpracován s využitím informací získaných
v rámci Výzkumného záměru č. MSM 6840770002.
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Souhrn

Čtvrtá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí popisuje poslední dvě základní vodohospodářské
úlohy z oblasti funkčnosti stokové sítě. Těmi jsou řešení hydraulické
kapacity stokové sítě (tj. jejího přetěžování) a ochrana stokové sítě
při povodňových stavech v recipientu. 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
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How important sources of nutrients are combined sewer
overflows? (Kabelková, I.)
Key words
nitrogen – phosphorus – combined sewer overflows – waste water
treatment plant
The paper introduces simple balances of individual nutrients
sources (N. P) both for a model and a real urban catchment. Various
effecting factors are studied: the efficiency of the nutrients removal at
the WWTP (depending on the WWTP size), nutrients concentrations
in the surface runoff and in the wastewater, retention volume in the
sewer system determining the amount of storm water drained to
the WWTP and the art of the sewer system (combined vs. separate).
Results show that the contribution of combined sewer overflows to
the total nutrient loading of receiving waters is minor to the emissions from WWTPs and diffusive sources.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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.
u

Úvod
Tato kapitola popisuje poslední dvě základní úlohy v oblasti řešení
stokové sítě v rámci integrálního přístupu k městskému odvodnění
– hydraulickou kapacitu a protipovodňovou ochranu stokové sítě.
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 ve všech dílech. Některé z úloh uváděných
v seriálu článků 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).
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
jednotlivých úloh.

Řešení funkčnosti stokové sítě – Hydraulická kapacita
Hydraulická kapacita stokové sítě je limitována kapacitním průtokem Qkap, který se definuje jako průtok, při němž se hladina v uzavřených průřezech stok (např. kruh, vejce, tlama aj.) dostane k hornímu
záklenku stoky a průřez se zaplní. Pokud je tento průtok překročen,
stoka se dostává do tlakového proudění a je považována za hydraulicky přetíženou. Vzniká riziko poškození stokové sítě, zejména jejího
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stavebního stavu a výstroje šachet, a riziko poškození či ztráty zařízení
pro monitorování a řízení funkce systému.

Popis úlohy

Z hlediska ČSN EN 752 [1] je podstatný požadavek, aby stokové
systémy byly chráněny proti povodňovým stavům, jejichž důsledkem je vznik škod na stokové síti i v povodí. Povodňovým stavem se
rozumí stav, při kterém znečištěné nebo srážkové povrchové vody
unikají z odvodňovacího systému nebo do něj nemohou vtéci, a buď
zůstávají na povrchu, nebo vnikají do budov. Za povodňový stav lze
považovat i situaci, kdy se vody dostávají prostřednictvím domovních
přípojek (nejsou-li tyto osazeny zpětnými klapkami) do podzemních
prostor nemovitostí (obr. 1).
V případě, kdy hydraulická kapacita stokového systému je překročena a voda vytéká na povrch povodí či do sklepů nemovitostí, je
ohroženo zdraví obyvatelstva a vznikají škody na majetku. Vzhledem k velmi rychlému průběhu dešťového odtoku v urbanizovaném
povodí (desítky minut) je včasná informovanost o povodňovém
nebezpečí značně omezená. Četnost výskytu je individuální, obecně
může k podobným situacím docházet každoročně v důsledku jarních
přívalových dešťů, případně letních intenzivních bouřek. Vzhledem
k velké plošné variabilitě takových srážek záplava zpravidla nepostihuje celé urbanizované povodí, ale pouze jeho část.
Typická situace, kdy dochází k překročení hydraulické kapacity
stokové sítě, je na obr. 2. Tato situace je zpravidla způsobena lokální
srážkou s vysokou intenzitou, zaplavení je krátkodobé (minuty – hodiny), lokalita výskytu je závislá na plošném rozdělení deště.

Obr. 1. Definice hydraulického přetížení stoky a povodňového stavu
(upraveno z [2])

Klíčové ukazatele

Vhodnou charakteristikou pro popis hydraulické funkce stokového
systému je hydraulické přetížení, tj. stav stokového systému, kdy tento plní svoji funkci (tj. odvádí odpadní vodu), ale kdy není dodržován
režim, na který byl navržen. Je třeba rozlišovat hydraulické přetížení
systému od poruchy systému, kdy tento neplní plnohodnotně svoji
funkci, tj. odpadní vodu odvádí pouze omezeně či vůbec (např.
v důsledku ucpání nebo strukturálního kolapsu).
Hydraulické přetížení je obecně definováno jako překročení kapacitního průtoku (tlakové proudění), ale může být vztaženo i k určité
úrovni hladiny. Nastavení této úrovně se může lišit pro konkrétní
lokality v závislosti na morfologii území a požadované ochraně území
(např. vyšší ochrana historického centra oproti průmyslové zóně).
Kapacitní problémy stokové sítě se vyjadřují průměrnou četností překročení kapacitního průtoku (tj. četností výskytu tlakového proudění)
za určité období či četností povodňového stavu (tj. četností překročení
určité výšky hladiny). Přitom je nutné rozlišovat, zda jde o překročení
hydraulické kapacity či o zpětné vzdutí.
Jako doplňková kritéria mohou sloužit další aspekty přetížení [2]:
1. časový aspekt, tj. doba trvání přetížení;
2. prostorový aspekt, tj. rozsah přetížení, definovaný jako poměr mezi
délkou systému, která je přetížena a celkovou délkou systému
v procentech. Tento aspekt může být vyjádřen např. pomocí míry
přetížení sítě MPS [4];
3. aspekt významnosti, tj. tlaková výška nad požadovanou limitní
hodnotou (např. záklenek potrubí, úroveň dna sklepů či terénu).
Při použití klíčových ukazatelů musí být uvedeno, jaké předpoklady
byly při posuzování výskytu přetížení použity. V případě průtoků
jde například o údaj, že k tlakovému proudění v úseku stoky dochází
tehdy, když je průtok vyšší než kapacitní po dobu minimálně 5 minut.
U kritéria tlakového proudění podle hladiny jde o údaj, zda poloha
hladiny nad horním záklenkem byla například minimálně 0,2 m po
dobu alespoň 5 minut.
Základní klíčové ukazatele a jejich doporučené hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.

Způsob vyhodnocení

Posouzení povodňových stavů se provádí výhradně metodou dlouhodobé simulace historické řady dešťů pomocí hydrodynamického
modelu. V rámci simulací musí být postiženo i časové hledisko, tj.
jak dlouho v daném úseku stoky došlo k překročení kapacitního průtoku a jaké přetlakové výšky byly nad horním záklenkem dosaženy.
Podmínky provedení simulace srážkového odtoku budou popsány
v dalších dílech.

Řešení funkčnosti stokové sítě – Protipovodňová
ochrana
Výpočet a posouzení povodňových stavů v recipientu není obvykle
součástí projektu posouzení stokových systémů typu generelu odvodnění, nicméně je důležitou okrajovou podmínkou řešení.
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Obr. 2. Schematické znázornění lokální povodňové situace v intra
vilánu z důvodu překročení hydraulické kapacity stokového systému.
Situace je obdobná u dešťové kanalizace. (Upraveno z [3])
Tab. 1. Klíčové ukazatele řešení hydraulické kapacity stok a jejich
doporučené hodnoty
KLÍČOVÝ
UKAZATEL
Četnost
překročení kapa
citního průtoku
Četnost
povodňových
stavů**

DOPORUČENÁ HODNOTA
1x za 2 roky*
Typ povrchu území
Neurbanizovaná krajina
Urbanizovaná oblast
Centrum, průmysl,
komerční plochy

Četnost
max. 1x za 10 let
max. 1x za 20 let
max. 1x za 30 let

*Při stanovení je nutné vzít v úvahu stavebně-technický stav stokové sítě a funkční
typ úseku (např. u škrtící trati je tlakové proudění základním principem funkce)
**Doporučení dle ČSN EN 752 [1]. V anglickém originálu normy je jako klíčový ukazatel uváděna četnost výskytu povodňového stavu (tj. efektu srážkové události ve stokovém systému), kdežto český překlad normy chybně uvádí četnost návrhového deště.

Popis úlohy

Stoková síť je s povrchovým tokem propojena výustmi z oddělo
vacích komor jednotných stokových sítí, případně zaústěním
dešťové kanalizace. V případě povodňové situace na vodním toku
může v důsledku nedostatečné protipovodňové ochrany stokové
sítě dojít ke dvěma základním scénářům: (1) průniku (zpětnému
vzdutí) povrchové vody do urbanizovaného území a (2) výtoku
odpadních vod ze stokového systému při uzavření výustí systému
do recipientu.
Důsledkem zvýšené hladiny ve vodním toku při prvním scénáři je
zpětné vzdutí vody z rozvodněného recipientu kanalizační sítí a výtok
smíšené odpadní a říční vody na povrch terénu dle principu spojených
nádob (obr. 3). Rizikovost scénáře roste s výstavbou protipovodňových
opatření na vodním toku. Nebezpečí zaplavení existuje i v případech,
kdy je stoková síť chráněna proti zpětnému vzdutí, a to prostřednictvím
průsaků, netěsností a starých trubních vedení.

vh 9/2010

Druhým scénářem je situace, kdy je stokový
systém chráněn proti zpětnému vzdutí
z recipientu (zpětnými klapkami či uzávěry),
ale je překročena jeho retenční kapacita
(tj. odpadní vody se ve stokovém systému
hromadí tak dlouho, až dojde k jejich výtoku
do sklepních prostor či na terén). Rizikovost
scénáře roste s výskytem srážkové aktivity nad
vlastním urbanizovaným povodím (obr. 4).
Výskyt povodní typu dle obr. 3 odpovídá
četnosti výskytu klasických povodní, zatímco
výskyt povodní dle obr. 4 je méně častý, protože se jedná o souběh dvou jevů (povodně
ve vodním toku a přívalové srážky nad urbanizovaným povodím). Nicméně zkušenosti
z uplynulých let ukázaly, že s oběma typy
povodní je nutno při návrzích protipovodňových opatření počítat.

Obr. 3. Schematické znázornění zatopení intravilánu zpětným vzdutím z vodního toku
prostřednictvím jednotné kanalizační sítě. Situace dešťové kanalizace je obdobná.
(upraveno z [3])

Klíčové ukazatele

Klíčovým ukazatelem pro scénář (1) je
zpravidla četnost povodňového stavu v recipientu, na který je stoková síť ochráněna. Při
scénáři (2) je základním požadavkem, aby
i při uzavření systému byl bezdeštný průtok
přečerpáván přes protipovodňovou ochranu
(PPO) do vodního toku, tj. aby se splaškové
vody ve stokovém systému nehromadily. Při
požadavku ochrany stokové sítě na souběh
povodňového stavu ve vodním toku a srážky
nad vlastním urbanizovaným povodím se jako
klíčového ukazatele využívá četnosti návrhové srážky, kterou je stoková síť povinna
za dané situace převést bez vzniku škod.
Cílové hodnoty jsou zpravidla předmětem
politického rozhodnutí. V tab. 2 jsou uvedeny
doporučené hodnoty klíčových ukazatelů.

Obr. 4. Schematické znázornění zatopení intravilánu z důvodu překročení kapacity
kanalizační, způsobené srážkou nad městským povodím během uzavření odlehčovacích
komor při povodňové situaci v recipientu (upraveno z [3])

Způsob posouzení

Četnost povodňového stavu, na který je stoková síť chráněna, je
možné určit na základě výškopisu terénu povodí, úrovně hran oddělovacích komor a úrovní hladin N-letých vod.
Výtok odpadních vod na terén při souběhu povodně ve vodním toku
se srážkou nad odvodňovaným územím se posuzuje pomocí detailního
hydrodynamického modelu zatíženého návrhovou srážkou.
Další, již pátý díl seriálu se bude zabývat vodohospodářskými úlohami v oblasti řešení ovlivnění recipientu, a to z emisního i imisního
pohledu.
Poděkování:
Článek byl zpracován s využitím informací získaných v rámci
Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 6840770002.
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Tab. 2. Klíčové ukazatele řešení protipovodňové ochrany stokové
sítě a jejich doporučené hodnoty
KLÍČOVÝ UKAZATEL
Četnost povodňového stavu ve
vodním toku, na který je stoková síť
ochráněna
Návrhová srážka, kterou stoková síť
musí převést při povodňovém stavu
v recipientu*

DOPORUČENÁ HODNOTA
zpravidla 1x za 100 let
zvolená historická srážka na
základě místních podmínek

*V případech, kdy je souběh povodňového stavu ve vodním toku a srážky nad od
vodňovaným územím vyhodnocen jako málo pravděpodobný, není tento klíčový
ukazatel používán.
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A fourth part of the series based on the guideline document Assessment of Sewer Systems in Urbanized Catchments focuses on last two
urban drainage tasks concerning functionality of the sewer system:
hydraulic capacity of the sewer system (i.e. surcharging) and sewer
system protection during flood events in the receiving waters. Both
tasks are specified and their key parameters (indicators) as well as
their target values are listed. The target values are either obligatory
in case they are defined by the Czech legislation or recommended

based on the state-of-the-art knowledge. Furthermore, an assessment
method for each task is suggested.

Reakce na článek Předčištění
odlehčených vod z jednotné stokové
sítě – zhodnocení dostupných
technologií, VH 6/2010

stezce. Po výměně česlí jsem vydal příkaz, že
kromě havárií se nesmí používat odlehčení
na přítoku do ČOV a veškerá přitékající voda
musí projít přes mechanický stupeň ČOV, za
kterým bylo odlehčení, měřené a s možností
vzorkování. Výsledky tohoto opatření mne samotného překvapily.
Po dešťové události, zvláště pokud následovala po delším suchu,
se objem zachycených shrabků až zdesateronásobil a totéž se dalo
říci i o odpadu z pískového lapáku a množství primárního kalu (to
vše šlo dříve do recipientu a nebylo považováno za odpadní vodu.)
Druhý efekt byl ten, že za necelý rok a půl zmizely vánoční ozdoby
kolem potoka, koryto se vyčistilo a zmizel i předchozí všudypřítomný
zápach. Dovybavení odlehčovacích komor právě o byť jen to nejhrubší
mechanické předčištění považuji u kanalizací staršího data za velmi
důležité, ale současně s instalací musí být vytvořeny podmínky pro
jejich obsluhu a kontrolu. Z tohoto důvodu je nejlepší, mít všechna
tato zařízení „pod jednou střechou“ na ČOV.
Příkladem může být např. ČOV Kbely (Praha), kde na separaci dešťových vod byl jako jeden z prvních na světě instalován vírový separátor
dešťových vod s parametry dešťový průtok 8 m3/s, mechanický stupeň
ČOV 150 l/s a biologie 100 l/s. Nebo na ČOV Újezd nad Lesy byl při
rekonstrukci ČOV v roce 2005 zvětšen průměr přivaděče od OK, na ČOV
byl instalován vírový separátor a následně byla OK zrušena.
Tato řešení, ačkoliv jsou pro kvalitu vody velmi vstřícná, mají ale
jeden legislativní problém. Jak již bylo řečeno výše, odlehčená voda
z OK není považována za vodu odpadní, a to ani v případě, že není
ani mechanicky předčištěná. Zato voda, odlehčená za mechanickým
stupněm ČOV, je některými územními pracovišti ČIŽP považována
za vodu nečištěnou, která by měla být zpoplatněna dle přílohy č. 1
k zákonu 254/2001 Sb., o vodách, částkou 16 Kč/kg CHSK při více
jak 8 000 kg/rok.
Proto jsem vkládal velké naděje do novely vodního zákona.
Při studiu novely zákona č. 150/2010 Sb. jsem však o veškeré naděje
přišel. Tento tak opěvovaný „Nový“ vodní zákon pouze do § 38 převzal text (po drobných a dle mne vlastně jen češtinářských úpravách)
týkající se odlehčovacích komor z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tím
byl vlastně tento stav (dle mne velmi špatný) uzákoněn jako výtečný. Je sice pravda, že novela navíc zavádí v § 119 a § 125d možnost
postihu za neudržování vodohospodářské infrastruktury, ale postih
je směřován na majitele této infrastruktury. Zde patrně zákonodárci,
respektive ti, co novelu připravovali, si neuvědomili (nebo to byl úmysl?), že většina společností VaK v ČR je dnes situována jako společnosti
majetkově oddělené, kde majetek vlastníka provozuje provozovatelská
firma. Povinnost běžné údržby majetku je povinností provozovatele
a finanční prostředky k této činnosti má zakalkulovány ve vodném
a stočném. Maximalizace zisku provozovatelské společnosti vytváří
jednoznačně tlak na úsporu prostředků i na údržbu, a tím urychluje
chátrání infrastruktury a vytváří tlak na majitele, aby zlepšení stavu
realizoval formou rekonstrukce, tedy z prostředků obce, státního rozpočtu, nás všech. Občan si tak vodu vlastně platí 2x a zisk z činnosti
provozování infrastruktury není zpětně do infrastruktury investován
a v tichosti mizí. To je již z jiného soudku, ale s původní problematikou velmi úzce souvisí.
PS. Měl jsem možnost se letos podívat na ČOV v Krakově (Polsko).
Čistírna pro 600 000 EO, postavená v letech 2003–2006 za necelých
90 mil. Eur je konstruovaná tak, že mechanický stupeň je postaven
na 4násobnou kapacitu (a uvažují o jeho rozšíření), biologický stupeň
snese za deště 200 % kapacity. Květnové povodně pak správnost
takového řešení plně potvrdily. Zajeďte se podívat, není to daleko
a stojí to za to.

Dovolte mi, abych velmi pěkné, ale teoretické pojednání pana Ing.
Bareše doplnil několika poznatky z praxe.
Domnívám se, že základní zakopaný pes v této oblasti je v bývalé
a bohužel i současné legislativě. Na rozdíl od pana Ing. Bareše, respektive od závěru jeho práce se domnívám, že problematika odlehčovacích komor měla být řešena již dávno a ne až někde v budoucnu. Zpět
ale k té legislativě. Zákon 254/2001 Sb., o vodách, nehovoří o vodách
z dešťových odlehčovačů. Až v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v § 2
odstavci c) stojí, že… „za odpadní vody se v tomto případě (zdroj
znečištění) nepovažují vody z dešťových oddělovačů, pokud funkce
oddělovače splňuje podmínky stanovené vodoprávním úřadem.“
Zde bych chtěl konstatovat následující: Dosavadní podmínkou je
jen prosté „naředění“ odpadní vody vodami dešťovými. Zde bych
pak nesouhlasil s Ing. Barešem, že pokud jsou odlehčovací komory
(OK) vybaveny mechanickým čištěním odlehčeného proudu, jedná
se jen o eliminaci estetického problému. Je jasné, že na odlehčovací
komoře nelze aplikovat celý mechanický stupeň ČOV. A i kdyby, tak
u separace jemných částic (NL) atd. se budeme s účinností pohybovat
stejně jako na ČOV někde kolem 30 %. U odlehčovacích komor bych
ale já právě preferoval alespoň likvidaci velkých plovoucích a unášených látek právě na počátku dešťové události, v období prvního
splachu. Kolegou zmiňované česle na odlehčeném proudu jsou totiž
v ČR zatím jen velkou výjimkou. Pokud vím, tak kompletně byly
odlehčovací komory vybaveny mechanickým předčištěním odtoku při
rekonstrukci kanalizace v Klatovech. O jiných plně takto vybavených
aglomeracích nevím (pokud jsou tato zařízení instalována kompletně i v jiných lokalitách, rád se přijedu podívat). Z mé zkušenosti je
rovněž problematický ředicí poměr v OK. Zkuste mi někdo říci, jak
se změní ředící poměr např. u OK na potrubí DN 1000, pokud je
odtokové potrubí (hlavní stoka) s minimálním spádem z poloviny
zaplněné sedimenty, které nikdo 40 či 50 let nečistil. Zde asi komentář
o podmínkách schválení OK vodoprávním úřadem již zcela pozbývá
smysl. Při vší úctě k pracovníkům těchto úřadů, a některých, které
znám osobně, si velmi vážím, ještě jsem neslyšel, že by někdy byla
vrácena k přepracování dokumentace ke stavebnímu povolení proto,
že jsou v ní zásadní chyby. Zato odlehčovací komory jsou povolovány
stále (tedy jednotná kanalizace) i v místech, kde je nejen možné, ale
i žádoucí dešťovou vodu vsakovat; pak se divíme, že nám hladina
spodní vody stále klesá.
Ale zpět k dešťovým oddělovačům. Jsem navíc zastáncem teorie,
že bezobslužné zařízení neexistuje. Ať si dají všichni provozovatelé
ruku na srdce a řeknou po pravdě, zda kontrolují dešťové oddělovače
po každé dešťové události a že kontrolují a pravidelně odstraňují
sedimenty alespoň ze stok za oddělovači tak, aby zajistili právě ten
projektovaný ředicí poměr. Jsem přesvědčen o tom, že ve většině
případů ne. Spíše je běžné, že se oddělovače čistí až po upozornění
občanů, že přepadem odtékají splašky i při bezdeštných dnech. Jsou
to pořád ještě vody, které lze nenazvat odpadními?
A to již nehovořím o případech, kdy si provozovatel zjednoduší
práci tím, že sníží přelivnou hranu, aby měl následně klid na ČOV.
A opět ruku na srdce. Který vodoprávní úřad kdy kontroloval odlehčovací komory či např. stav zanešení kanalizace? Vždy se maximálně
dopracuje k odběru kontrolních vzorků na ČOV a to je vše.
Při mém nástupu na nové působiště byla zvyklost na ČOV právě ten
první splach při deštích posílat rovnou na potok nejen odlehčovacími
komorami na síti, ale i odlehčením před česlemi na ČOV, protože česle
nebyly schopny tak velký přítok zpracovat. Výsledkem byl především ten „estetický dojem“, kdy větve stromů a keřů na březích toku
vypadaly i v červenci jako o Vánocích, byly omotány kusy toaletního
papíru a podobnými déle se rozkládajícími ozdobami. Výsledkem
bylo nejen „estetično“, ale i krásný smrad na přilehlé cyklistické
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Ing. Jiří Sedláček (hroch)
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby
krajinného inženýrství
tel. 602 288 923
e-mail : sedlacek.hroch@seznam.cz
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KUNST, spol. s r.o., je přední česká firma zajišťující dodávky vodohospodářských investičních celků, působící na trhu od roku 1991.
V následujícím článku informujeme veřejnost o některých stavbách,
které jsme realizovali a ukončili v r. 2010.

ČOV Hulín – rekonstrukce a intenzifikace
Investor a objednatel díla: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Zhotovitel strojní části:
KUNST, spol. s r.o.
Realizace díla:		
5. 8. 2009 až 30. 6. 2010

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hulín byla vyvolána zvýšenými
nároky na úroveň koncentrace látek v odtoku ČOV. Stávajícím vybavením již prakticky nebylo možno požadavky, dané platnou legislativou,
zajistit. Problematický byl hlavně obsah zbytkového dusíku – zejména
jeho dusičnanová forma. Účelem investice bylo tedy nejen zvýšení
kapacity ČOV, ale i provedení rekonstrukce stávajícího strojního zařízení tak, aby ČOV Hulín byla schopna zajistit limity, dané příslušnou
legislativou v oblasti čištění komunálních odpadních vod. Při rekonstrukci byly v maximální míře využity existující stavební objekty
a nádrže ve stávajícím areálu ČOV.
Čistírna odpadních vod po rekonstrukci a intenzifikaci pracuje jako
mechanicko–biologická čistírna s oběhovou aktivací. Aktivace je nízkozatěžovaná, s dlouhou dobou zdržení. Všechny technologické linky
ČOV jsou řízeny tak, aby umožnily splnit požadavek na automatický
provoz čistírny. V průběhu rekonstrukce a intenzifikace ČOV byl realizován nový řídicí systém včetně vizualizace.
Odpadní voda z jednotné stokové sítě je přivedena do lapáku štěrku
před vstupní čerpací stanici. Vedle lapáku štěrku byla vybudována nová
jímka pro příjem svozových odpadních vod. Hrubé nečistoty z lapáku
štěrku a nečistoty z jímky svážených odpadních vod jsou těženy drapákem do kontejneru. Po průtoku lapákem štěrku odtéká odpadní voda
do vstupní čerpací stanice. Čerpací stanice zvedá odpadní vodu do
výšky, umožňující následný gravitační průtok celou čistírnou. V ČS jsou
osazena dvě šneková čerpadla a ponorné kalové čerpadlo pro čerpání

průměrného až maximálního přítoku. V objektu čerpací stanice se také
nachází trafostanice a rozvodna. Množství vody, čerpané na mechanické
předčištění, je měřeno Parshallovým žlabem.
Mechanické předčištění je osazeno dvojicí strojně stíraných jemných
česlí v paralelních betonových žlabech. Shrabky ze strojně stíraných
česlí jsou šnekovým dopravníkem dopravovány do odvodňovacího lisu
na shrabky. Odvodněné shrabky jsou lisem vyhrnovány do kontejneru.
Za česlemi následuje dvoukomorový provzdušňovaný lapák písku
s úpravou pro separaci tuků. Písek, separovaný v provzdušňovaném
lapáku písku, je mamutovými čerpadly dopravován do jímky hydrosměsi. Odtud je ponorným čerpadlem čerpán do separátoru písku.
Šnekovým dopravníkem separátoru je zachycený písek vyhrnován do
kontejneru. Tuk je shromažďován v betonové jímce, odkud je následně
čerpán a odvážen fekálním vozem.
Z lapáku písku odtéká čištěná odpadní voda do podélné usazovací
nádrže. Zde je primární kal separován a dopravován do kalových
prohlubní. Odtud je kal gravitačně odtahován a stávajícími čerpadly
dopravován k dalšímu zpracování. Plovoucí nečistoty jsou odebírány
naklápěcím žlabem. Z usazovací nádrže odtéká odpadní voda do rozdělovacího žlabu před aktivačními nádržemi. Přítoky, které přesahují
projektovanou kapacitu biologické linky, odtékají do obtoku biologické
linky a přes měrný objekt s Parshallovým žlabem do recipientu.
Oběhovou aktivaci tvoří dvě samostatné aktivační nádrže. Každá
nádrž je vybavena jedním pomaluběžným ponorným míchadlem a provzdušňována aeračními rošty. Vzduch do aeračních roštů je dodáván
dmychadly.
Z aktivačních nádrží odtéká odpadní voda přes stavitelnou přepadovou hranu do žlabu před dvojicí podélných dosazovacích nádrží.
Dosazovací nádrže separují aktivovaný kal, který je následně ponornými
čerpadly dopravován do nádrže oddělené denitrifikace (vracený kal)
nebo do uskladňovací nádrže kalu (přebytečný kal).
Vyčištěná voda z dosazovacích nádrží odtéká přes odběrné žlaby
a měrný objekt, vybavený Parshallovým žlabem, do recipientu. Plovoucí
nečistoty jsou stahovány z hladiny do elektricky ovládaných naklápěcích žlabů a vedeny do areálové kanalizace.
Do nátoku na aktivační nebo dosazovací nádrže obou linek je pro
srážení fosforu chemickou cestou dávkováno srážedlo.
Náklady na dodávanou technologickou část stavby přesáhly
26 milionů korun.

Další informace o výrobním programu je možné získat na našich
internetových stránkách nebo osobní návštěvou v sídle firmy.

Kunst, spol. s r. o.,
Palackého 1906, 753 01 Hranice
tel.: +420 581 699 999,
+420 602 588 953,
fax: +420 581 699 921
e-mail: kunst@kunst.cz,
http://www.kunst.cz
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Využití fluorescenční in situ
hybridizace pro identifikaci
a popis parametrů
nitrifikačních bakterií
na vybraných čistírnách
odpadních vod
Andrea Benáková
Klíčová slova
biofilm – daime – fluorescenční in situ hybridizace – in situ bioaugmentace nitrifikace – LSCM – Lucia G – nitrifikační bakterie – obrazová analýza
Souhrn
V příspěvku je shrnuta problematika, která byla řešena v rámci
dizertační práce Aplikace fluorescenční in situ hybridizace pro studium společenství nitrifikačních bakterií při čištění odpadních vod
pod vedením prof. Wannera [1]. Práce si kladla za cíl optimalizovat
metodiku fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro detekci nitrifikačních bakterií ve vzorcích aktivovaných kalů a biofilmů a podrobně zmapovat zastoupení nitrifikační populace na vybraných českých
a zahraničních čistírnách odpadních vod (ČOV), a to na klasických
aktivačních ČOV a na ČOV, kde probíhala intenzifikace nitrifikace
metodikou in situ bioaugmentace nitrifikace nebo pomocí instalovaných biofiltrů. Pomocí 2D a 3D analýzy mikroskopického obrazu
byla provedena měření, která doposud nebyla v rámci ČR sledována. Měření se týkala výskytu jednotlivých nitrifikačních rodů na
vybraných ČOV, jejich kvantifikačních parametrů a případných
rozdílů zjišťovaných veličin v souvislosti s uspořádáním čistírny,
její velikostí a stářím kalu.
u

Úvod
Existuje celá řada technik pro detekci nitrifikačních bakterií závislých a nezávislých na kultivaci. Kultivační techniky měly bezesporu
velký význam při studiu nitrifikačních bakterií, pomohly izolovat
modelové nitrifikující mikroorganismy Nitrosomonas a Nitrobacter,
které posloužily ke studiu jejich vztahu a funkce v prostředí jejich
výskytu. Bohužel nitrifikační bakterie jsou pomalu rostoucí, takže
tyto techniky jsou časově náročné (1 až 2 měsíce), navíc může často
docházet k tzv. anomálii kultivační plotny, tj. na plotně vyrostou
bakterie, kterým vyhovuje složení kultivačního média, avšak nebyly
dominantní ve zkoumaném prostředí [2]. Z tohoto důvodu se začali
mikrobiologové soustředit na techniky nezávislé na kultivaci, které
jsou nejen časově méně náročné, ale zároveň umožňují nitrifikační
bakterie kvantifikovat a změřit jejich fyzikální parametry pomocí vhodného programu pro analýzu mikroskopického obrazu, což
může být bezesporu důležité při posuzování možnosti komunikace
s okolím a okolní biocenózou. Bližší informace k jednotlivým technikám lze nalézt ve zmíněné disertační práci [1].

Materiál a metody
Fluorescenční in situ hybridizace

Pro detekci nitrifikačních bakterií byla využita jedna z metod
molekulární biologie, fluorescenční in situ hybridizace dle Amannova
postupu [3]. Obecněji o principu této metody a jejím využití v oblasti
čištění odpadních vod pojednávají dřívější práce [4, 5, 6]. Pro detekci
nitrifikačních bakterií zodpovědných za oxidaci amoniaku na dusitany
byly použity genové sondy specifické pro skupinu bakterií oxidujících amoniak z kmene β-Proteobacteria (NSO1225 a NSO190), dále
sondy specifické pro rody Nitrosomonas (NEU), Nitrosospira (Nsv443)
a druh Nitrosococcus mobilis (NmV). Pro detekci nitrifikačních bakterií
druhého stupně nitrifikace, tj. oxidace dusitanů na dusičnany, byly
vybrány genové sondy specifické pro kmen Nitrospirae, resp. rod Nitrospira (Ntspa712, Ntspa662), dále pro rod Nitrobacter (NIT3) a druhy
Nitrococcus mobilis (Ntcoc206) a Nitrospina gracilis (Ntspn693). Hyb-
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ridizace byla vždy provedena jednou z genových sond, specifických
pro konkrétní nitrifikační skupinu, rod či druh, značenou fluorochromem Cy3 a ekvimolární směsí sond značených fluorochromem
Cy5, specifických pro většinu bakterií (EUB338 pro většinu Bacteria,
EUB338II pro Planctomycetales a EUB338III pro Verrucomicrobiales).
Tento postup sloužil k výpočtu procentního zastoupení konkrétní
nitrifikační populace v celkovém počtu veškerých bakterií.
Specifické sekvence genových sond a podmínky hybridizace byly
převzaty z online dostupné databáze ProbeBase [7]. Výjimkou byla
hybridizace s ekvimolární směsí genových sond NSO1225 a NSO190.
Při detekci bakterií oxidujících amoniak z kmene β-Proteobacteria
(β‑AOB) se často doporučuje postupná hybridizace vzorku se sondami
NSO1225 a NSO190 z důvodů rozdílných požadavků na koncentraci
formamidu v hybridizačním pufru (35 % pro NSO1225 a 55 % pro
NSO190 – lit. 8), což může zvýšit riziko odmytí vzorku či ovlivnění
snížení signálu sondy použité jako první. Proto jsem v rámci této práce použila společnou hybridizaci s ekvimolární směsí jmenovaných
sond při koncentraci formamidu 35 %. Tento postup spolu s doporučovaným postupem byl vyzkoušen na sérii vzorků na počátku práce
na Technické univerzitě v německém Mnichově (TUM). Vzhledem
k tomu, že nebyl zaznamenán významný rozdíl v intenzitě signálu a pokryvnosti signálu vybranými postupy, bylo z důvodu lepší
ochrany vzorku po konzultaci s pracovníky TUM od standardního
postupu upuštěno.

Mikroskopická analýza

Nitrifikační bakterie se ve většině případů vyskytují ve vzorcích
aktivovaných kalů a čistírenských biofilmů ve formě bakteriálních
shluků (klastrů), nikoliv ve formě samostatných buněk. Tyto bakteriální shluky se ve větší či menší míře liší od ideálního tvaru koule,
takže je nezbytné provádět analýzu nitrifikačních bakterií laserovým
konfokálním skenovacím mikroskopem (LCSM), který umožňuje skenovat jednotlivé řezy zkoumaným vzorkem, které mohou být vysoké
řádově μm. Skenuje se kvádr v souřadnicích xyz. Souřadnice z představuje výšku skenovaného řezu. Proto byl při práci použit laserový
konfokální skenovací mikroskop LSC 150 Axioplan2 Zeiss vybavený
UV laserem (351 nm, 364 nm), Ar laserem (450 nm, 514 nm) a dvěma He Ne lasery (543 nm, 633 nm) a laserový konfokální skenovací
mikroskop Leica TCS SP/NT s Ar laserem (458 nm, 488 nm) a He Ne
laserem (543 nm, 633 nm).

Analýza mikroskopického obrazu, sledované parametry

Pro analýzu mikroskopického obrazu v případě čistíren A–D byl
použit program daime [9]. Postup při analýze je popsán v dizertační
práci [1] a pro čistírny A, C, E, F program Lucia G Ver. 4.81 od firmy
Laboratory Imaging s.r.o [10]. Tyto programy byly využity pro měření plochy nitrifikačních klastrů (ČOV A, C, E, F), dále pro měření
zastoupení nitrifikační populace v celkové bakteriální populaci (ČOV
A–F), pro zjištění objemu a povrchu nitrifikačních klastrů (ČOV A–D)
a pro měření povrchu a objemu klastrů v jednotce mikroskopického
prostoru (skenovaná krychle o objemu 1 μm3.). Poslední dva parametry
nejsou v rámci tohoto příspěvku prezentovány.

Popis sledovaných českých ČOV

ČOV A má 1,2 mi.l EO, Q24 = 7 m3·s-1 a stáří kalu je 7–8 dní. Nitrifikace je intenzifikována pomocí regenerační nádrže dělené na čtyři
sekce o celkovém objem 20 242 m3. První tři sekce jsou provzdušňovány jemnobublinně, čtvrtá sekce se neprovzdušňuje. Do regenerace
je přiváděn fugát ze zahušťovacích a odvodňovacích odstředivek pro
podporu nitrifikace.
ČOV B má 100 000 EO, Q24 = 28 065 m3·d-1 a stáří kalu je 17,5
dne. ČOV je uspořádána jako D-R-Ds-D-N. Nitrifikační a regenerační
nádrže jsou provzdušňovány jemnobublinnou pneumatickou aerací
a regenerační nádrže jsou osazeny míchadly. Fugát z odvodňovacích
odstředivek opět slouží pro podporu nitrifikace.
ČOV C má 60 000 EO, Q24 = 10 000 m3·d-1 a stáří kalu je 31 dní.
Regenerační nádrže se člení na oxickou část o objemu 458 m3 a anoxickou část o objemu 918 m3. Kalová voda je po anaerobní stabilizaci
vedena do oxické sekce regeneračních nádrží, kde má funkci substrátu
pro podporu nitrifikace.

Popis sledovaných zahraničních ČOV

ČOV D byla v minulosti dvakrát intenzifikována, nejprve se zaměřením na vylepšení odstraňování CHSK a separačních vlastností
aktivovaného kalu, později se zaměřením na zvýšení účinnosti nitrifikace a denitrifikace (stáří kalu bylo pouze 2–3 dny) vybudováním
nitrifikačního a denitrifikačního filtru. Jako substrát pro denitrifikaci
slouží metanol. Biomasa z biofiltrů je likvidována v aktivaci, slouží
tak pro podporu nitrifikace. Účinnost čistírny je 120 000 m3· d-1.

vh 9/2010

Obr. 1. ČOV A – aktivovaný kal, β-AOB žlutě, ostatní bakterie zeleně,
příklad nepravidelného klastru

Obr. 2. ČOV B – aktivovaný kal, Nitrospira sp. žlutě, ostatní bakterie
zeleně, příklad bohatě osídleného pole

ČOV E a F čistí vodu pro jedno město dohromady, mají kapacitu
3 mil. EO (2 mil. EO pro ČOV E, 1 mil. EO pro ČOV F). Na ČOV E přitéká
3,63 m3·s-1 odpadní vody. Čistírna E se skládá z mechanického předčištění, ze dvou biologických stupňů, ze stupně srážení fosforu a části pro
zpracování kalu. Druhý biologický stupeň, ve kterém probíhá nitrifikace, se skládá z deseti pravoúhlých nádrží s třemi kaskádami, aerace
je jemnobublinná, celkový objem těchto nádrží je 47 100 m3. Na ČOV
F přitéká 2,13 m3·s-1 odpadní vody. Čistírna je mechanicko-biologická

s terciárním dočištěním pomocí pískového filtru. Biologický stupeň se
skládá ze dvou stupňů. Ve druhém stupni probíhá nitrifikace, celkový
objem nitrifikačních nádrží je 27 414 m3. Stáří kalu je 9 až 10 dní.

Založena Koalice pro řeky

První valná hromada občanského sdružení Koalice
pro řeky proběhla o víkendu 3.–5. září 2010
v Litovli. Tato nově vzniklá organizace zastřešuje
několik občanských sdružení, neziskových
organizací a řadu osob různých profesí a zájmů
– vodohospodáře, ekology, rybáře a další. Jejím
cílem je podpora a koordinace aktivit zacílených na
dosažení dobrého ekologického stavu vodních toků.
Mezi témata, kterými se koalice bude zabývat, patří
obnova říční krajiny a její vhodné obhospodařování,
přírodě blízká protipovodňová opatření, revitalizace
vodních toků a jejich niv, snižování znečištění
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Výsledky a diskuze
Morfologie nitrifikačních klastrů, jejich uspořádání a velikost

Pomocí LCSM a 3D analýzy bylo prokázáno, že nitrifikační klastry
ve vzorcích aktivovaných kalů a biofilmů vytvářejí rozličné útvary,

vodních toků a zastavení poklesu biodiverzity ve
vodních a na vodu vázaných ekosystémech. Svých
cílů chce Koalice pro řeky dosáhnout jednáním
se správci vodních toků a politiky, snahou o větší
zapojení veřejnosti, poukazováním na současnou
praxi v zahraničí, návrhy konkrétních revitalizačních
projektů a změnami v dotacích i v právní úpravě.
Předsedou sdružení se stal RNDr. David Pithart, CSc.,
z Institutu aplikované ekologie Daphne.
Kontakt: Koalice pro řeky, Chlumova 17, 130 00
Praha 3, email: vlastimil.karlik@arnika.org,
http:\\www.koaliceproreky.cz.
Ing. Vlastimil Karlík, jednatel Koalice
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které nejsou ve většině případů ideálně kulovité. Výjimkou byly bakterie rodu Nitrosospira, které se vyskytovaly ve formě jednotlivých
buněk tvaru tyčinky. Tyto bakterie však byly detekovány ojediněle,
což nemusí nutně znamenat, že rod Nitrosospira netvoří běžnou
nitrifikační populaci na zkoumaných čistírnách odpadních vod, ale
je možné, že detekce těchto bakterií byla podhodnocena právě proto,
že se vyskytovaly jako jednotlivé buňky, které se při mikroskopické
analýze obtížně hledají pro nepřehlednost nehomogenního a dobře
bakteriálně oživeného prostředí, kterým bezesporu aktivovaný kal
a biofilm jsou. Na obr. 1 a 2 je ukázka mikroskopických snímků pořízených na LSCM Leica. Měřítko představuje 20 μm.
V nitrifikačních klastrech byly často patrné kanálky, které pravděpodobně slouží pro komunikaci bakterií mezi sebou a okolím. Tyto
kanálky jsou různě velké a husté v závislosti na hustotě osídlení
daného klastru a dále pak na koncentraci polymerních substancí
produkovaných samostatnými bakteriemi.
Zkoumané vzorky nevykazovaly homogenitu, co se týče rovnoměrnosti osídlení zkoumaných nitrifikačních populací. Jednotlivé
snímky mikroskopických polí v rámci jednoho vzorku byly osídleny
nitrifikanty více či méně, případně nebyly oživeny vůbec.
Výška klastrů nitrifikantů byla nejčastěji 20 μm, výjimečně 40 μm
Pomocí programu Lucia G byl pro čistírny A, C, E a F měřen průměrný
2D rozměr klastrů. Pro čistírnu A byla průměrná hodnota tohoto rozměru pro kmen Nitrospirae v regeneraci 359–613 μm2 a v aktivaci 225
až 606 μm2. Pro čistírnu C byl tento rozměr v regeneraci 148–1 004 μm2
a v aktivaci 416–11 632 μm2. Z naměřených hodnot je vidět, že čistírna
C s vysokým stářím kalu (31 dní) podpořila tvorbu velkých nitrifikačních klastrů ve srovnání s čistírnou A, která měla stáří kalu 7–8 dní.
Na čistírně E dosahovala plocha klastrů β-AOB hodnot 1 895 až
13 554 μm2, plocha klastrů rodu Nitrosomonas 458–8 013 μm2 a plocha
klastrů rodu Nitrospira 613–10 848 μm2. Pro čistírnu F byly naměřeny
hodnoty 134–2 069 μm2 v případě β-AOB, 14–123 μm2 v případě klastrů Nitrosospira, rod Nitrospira měl plochu klastrů 81–368 μm2.

Zastoupení nitrifikačních bakterií na sledovaných ČOV

Ve všech sledovaných čistírnách byly nalezeny β-AOB a bakterie
rodu Nitrospira, které jsou zodpovědné za druhý stupeň nitrifikace,
tj. oxidace dusitanů na dusičnany. Ve vzorcích ze zahraniční čistírny
odpadních vod D, která je vybavena biofiltrem, byl v hojné míře ze
zástupců β-AOB nalezen rod Nitrosomonas, což je v souladu s literaturou [11, 12, 13, 14]. V českých ČOV vybavených regenerací byl tento
rod detekován výjimečně, a to pouze u čistírny C, kde tyto bakterie
vytvářely klastry do 10 μm (detekce ve vzorcích z aktivace i regenerace). Bakterie rodu Nitrosomonas byly v malé míře detekovány

Tab. 1. Rozsah hodnot pro objemovou frakci, povrch a objem klastrů
β-AOB a rodu Nitrospira v aktivaci pro ČOV s regenerací a ČOV
s biofiltry

ČOV A

ČOV B
Aktivace β-AOB
ČOV C

ČOV D

ČOV A

ČOV B
Aktivace Nitrospira
ČOV C

ČOV D
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Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]

0,7–4,2
100–204
12–27
0,1–12,9
0,1–343
0,2–26 536
0,1–97,2
6–4 177
0,2–708
0,7–61
9–2 145
2–372
0,2–66,2
15–7 227
0,2–2 892
0,3–4,1
7–92
0,1–25
1,1–88,3
3–1 291
0,03–464
0,1–23,0
22–1 390
9–459

rovněž v aktivační zahraniční ČOV E, kde vykazovaly velkou plochu
signálu při 2D analýze programem Lucia G. Ojediněle byly detekovány
samostatné bakterie rodu Nitrosospira, a to pouze u aktivačních zahraničních ČOV E a F. Na čistírně E jich bylo průměrně 24 % v celkové
bakteriální populaci (pro srovnání β-AOB bylo 50 % a bakterií rodu
Nitrospira 32 %) a na čistírně F jich bylo 1,5 % (pro srovnání β-AOB
bylo 27 % a bakterií rodu Nitrospira 18 %).
Druh Nitrosococcus mobilis, Nitrococcus mobilis, Nitrospina gracilis
a rod Nitrobacter nebyly prokázány v žádném ze zkoumaných vzorků.
Neprokázání rodu Nitrobacter na čistírnách odpadních vod potvrdilo
poznatky zahraničních autorů, používajících molekulárně biologické
metody, že tento rod není na čistírnách odpadních vod dominantní
při oxidaci dusitanů na dusičnany [15, 16, 17, 18], jak se lze často
dočíst v učebnicích, které vycházely z poznatků získaných na základě
kultivačních technik.
Získané výsledky naznačují, že za první stupeň nitrifikace, tj. oxidace amoniaku, budou zodpovědné jiné bakterie než někteří zástupci
rodu Nitrosomonas, zástupci rodu Nitrosospira a druh Nitrosococcus
mobilis, neboť tyto bakterie patří do kmene β-Proteobacteria, takže by
měly být detekovány sondami specifickými pro β-AOB, což v případě bakterií Nitrosococcus mobilis nebylo splněno v žádném vzorku
a v případě detekce rodů Nitrosomonas a Nitrosospira jejich počty byly
nižší než počty bakterií detekovaných sondami pro β-AOB. V případě
rodu Nitrosomonas je situace složitější. Mnou použitá sonda je specifická pro Nitrosomonas sp. Nm104, Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas eutropha a Nitrosomonas halophila, avšak není specifická pro
druhy N. communis, N, nitrosa, N. oligotropha, N. ureae, N. marina,
N. aestuarii aj., pro které jsou vhodné genové sondy o jiné sekvenci,
informace lze nalézt v příslušné literatuře [8]. Otázkou zůstává, zda
se všechny tyto rody běžně vyskytují na čistírnách odpadních vod
a v jakých počtech.
Metodika FISH odhalila možnost dobré inokulace aktivace nitrifikačními bakteriemi z regenerace, resp. z biofilmu (ČOV A, C, resp.
D). Na čistírně A byl metodikou FISH prokázán významný pokles
β-AOB vlivem změny uspořádání aktivační linky (v nádržích AN7
a AN8 přibyla anoxická zóna.). Naopak pokles bakterií rodu Nitrospira
nebyl tak významný, což by mohlo být způsobeno rozdílnou adaptací
či citlivostí na kyslíkové poměry. Metodika FISH rovněž pomohla
detekovat nárůst bakterií rodu Nitrospira tři týdny po zhroucení aktivačního systému na ČOV C, což doplnilo poznatky získané na základě
kinetických testů a měření odtokových koncentrací, že je systém opět
funkční. U β-AOB nebyl nárůst tak významný. Během odběrového
období na ČOV D se tato čistírna potýkala s vysokými odtokovými
parametry amoniakálního dusíku z aktivace (30–35 mg·l-1) vlivem
nedostatečné aerace (do 0,5 mg·l-1), což jsou koncentrace, které mohou
již nitrifikační bakterie limitovat [19]. Přesto byly nitrifikační bakterie
v aktivaci prokázány ve větší míře, což potvrzuje fakt, že nitrifikační
bakterie lze detekovat pomocí FISH rovněž v případě, kdy nejsou
fyziologicky aktivní.

Porovnání naměřených dat pro všechny sledované ČOV

V tab. 1 a 2 je zaznamenán rozsah hodnot měřených veličin
(objemová frakce nitrifikantů v celkové bakteriální populaci, povrch
a objem klastrů) získaných pomocí programu daime.
Z tab. 1 a 2 vyplývá, že u ČOV B a C (stáří kalu 17,5 dní pro ČOV B
a 31 dní pro ČOV C) jsou rozsahy naměřených veličin v aktivaci větší
pro β-AOB než pro rod Nitrospira. U ČOV C s velkým stářím kalu je
tento rozdíl značný. Naopak u velké čistírny A (EO 1,2 mil., stáří kalu
7–8 dní) je tomu naopak. U čistírny C v regeneraci je tento rozsah větší
Tab. 2. Rozsah hodnot pro objemovou frakci, povrch a objem klastrů
β-AOB a rodu Nitrospira v regeneraci, resp. v biofiltru

ČOV C

Regenerace β-AOB

ČOV D

Nitrifikační filtr
β-AOB

ČOV A
Regenerace Nitrospira
ČOV C

Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]
Objemová frakce [%]
Povrch [µm2]
Objem [µm3]

0,2–28,2
6–609
0,–271
6,2–16
75 –202
20– 86
0,1–22,1
158–5 986
24–1 606
2,9–59,8
77–1 459
14–241
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pro rod Nitrospira. U čistírny D s biofiltry je rozsah měřených veličin
vždy větší v aktivaci a větší než u podobně velké ČOV A s regenerací.

Závěry
Pomocí fluorescenční in situ hybridizace bylo zjištěno, že hlavními
bakteriemi zodpovědnými za první stupeň nitrifikace, tj. oxidace
amoniaku na dusitany, jsou zodpovědné bakterie oxidující amoniak
patřící do skupiny β-Proteobacteria a za druhý stupeň nitrifikace, tj.
oxidace dusitanů na dusičnany, bakterie rodu Nitrospira. U čistírny
s biofiltry byl zjištěn významný podíl bakterií rodu Nitrosomonas
patřících do β-AOB. Nitrifikační bakterie vytvářely rozmanité klastry
různých tvarů a velikostí. Výjimkou byly bakterie rodu Nitrosospira,
které byly detekovány v aktivačních zahraničních čistírnách jako
samostatné buňky. Výsledky prokázaly, že na čistírnách s regenerací
převládají bakterie rodu Nitrospira nad β-AOB. Na čistírně s biofiltrem
a aktivačních ČOV bez podpory nitrifikace tomu bylo naopak.
Bylo potvrzeno, že nitrifikační bakterie mohou být metodou FISH,
díky vysokému obsahu rRNA, detekovány i během období strádání.
Pokud by byla analýza nitrifikačních bakterií na konkrétní čistírně
odpadních vod soustavně prováděna, mohla by pomoci odhalit nárůst
nitrifikační populace za předpokladu, že známe mikroskopický obraz
i během technologických problémů na dané ČOV. Mohla by posloužit
jako vhodný nástroj pro detekci obnovení funkčnosti systémů po
havárii, spíš než jako detekce, že v systému právě nejsou vhodné
podmínky pro nitrifikaci. K tomuto účelu by bylo zapotřebí zkoumat
vliv fyziologického stavu nitrifikantů na intenzitu nitrifikace. Otázkou
je, zda během strádání nitrifikantů dochází k jejich poklesu či k reverzibilnímu snížení účinnosti nitrifikace a jakými technologickými
parametry lze ovlivnit podmínky regenerace nitrifikantů.
Výhodou metodiky FISH je, že výsledky odpovídají reálnému
složení vzorku, neboť vzorky lze fixovat přímo na místě odběru.
Výsledky potvrdily značnou variabilitu sledovaných veličin, jednalo
se o náhodné veličiny ovlivněné charakterem vzorku, intenzitou signálu, výskytem mikrokanálků apod. Z těchto důvodů je nutné mít na
pracovišti jak automatizovaný záznam mikroskopického obrazu, tak
automatické zpracování tohoto obrazu, aby mohlo být zpracováno co
nejvíce mikroskopických polí vzorku, což spolu s potřebnou špičkovou
mikroskopickou technikou představuje nemalé finanční náklady.
Poděkování: Ráda bych poděkovala svému školiteli prof. Wannerovi
za přivedení k zajímavé tématice a za pomoc a dobré reference při
výběru zahraničního studijního pobytu na oddělení prof. Wilderera
Technické univerzity Mnichov. Dr. Hausnerové, Dr. Müllerové (TUM)
a Dr. Brennerové (MBÚ AV ČR) za zasvěcení do problematiky FISH
analýzy. Dr. Daimsovi (Technická univerzita Vídeň) a Dr. Bartáčkovi
(VŠCHT) za pomoc při zpracování mikroskopického obrazu a v neposlední řadě prof. Hozákovi (ÚMG AV ČR) za umožnění vyhodnocení
vzorků na konfokálním laserovém skenovacím mikroskopu.
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and characterisation of nitrifying bacteria parameters in
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The main results of dissertation Application of fluorescence in situ
hybridization for study of nitrifying population for wastewater treatment – supervisor prof. Wanner [1] are summarized. The aim was to
optimise fluorescence in situ hybridization (FISH) for detection of nitrifying bacteria in activated sludges and biofilms and to determine distribution of nitrifiers in selected wastewater treatment plants (WWTPs).
The Czech and foreign WWTPs with intensification of nitrification (in
situ bioaugmentation of nitrification, biofilms) and WWTPs without
intensification were studied. 2D and 3D analyse of microscopic images
was focused on quantifying parameters and their differences in context
of WWTP‘s arrangement, capacity and sludge age.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vh 9/2010

Předpokládaný vývoj v oblasti
decentralizovaných systémů

V praxi dochází i k takovým paradoxním situacím, kdy na ČOV
denitrifikujeme za použití nadstandardních technologií, abychom
srazili každý miligram celkového dusíku z vody na odtoku do
recipientu a vzápětí se dávkují tuny dusičnanů, aby se podpořily
přirozené denitrifikační procesy v nádržích [1].
Dosažení mikrogramových koncentrací fosforu v tocích však
předpokládá nejen účinnější technologie u větších čistíren, ale řešit
odstraňování fosforu i u decentrálu. V té souvislosti lze uvést simulaci provedenou v Německu v Sasku na území 5 000 km2, kde se
ukázalo, že v obdobných podmínkách jaké máme v ČR (aglomerace
na málo vodných tocích) bude odstraňování fosforu i u decentrálu
nutností (až 30 % fosforu pocházelo od decentrálních zdrojů). Tento
postup by nebyl nutný, pokud by došlo k podstatné změně chování
obyvatel (všechno v domácnosti bezfosfátové) nebo se zavedly do
praxe technologie snižující vypouštění nutrientů, jako je dělení
vod, maximální recyklace vod nebo bezodtoké systémy. To bude
asi nejschůdnější cesta. Na obrázku jsou uvedeny poměry mezi
zdroji fosforu u malých a centrálních ČOV v jednotlivých malých
povodích, tak jak vyplynulo ze simulace řešení celé oblasti.

Karel Plotěný, Oldřich Pírek
Klíčová slova
decentrální řešení – domovní čistírny – nutrienty – cena vody – koncepce

Souhrn

Příspěvek se zabývá předpokládaným vývojem v oblasti
decentrálních řešení pro odvádění odpadních vod. Vzhledem
k problémům s trofizací a s ohledem na vzrůstající cenu fosforu
se předpokládá zvýšení důrazu na odstraňování fosforu i u skupin malých ČOV, s uplatněním nových postupů založených na
dělení vod (DESAR) a s uplatněním postupů s větším podílem
recyklace odpadních vod.
u

Možnosti odstraňování fosforu u malých zdrojů

Úvod

a) Dávkování srážedel fosforu do zařizovacích předmětů
– tj. s každým spláchnutím WC by se nadávkovalo i odpovídající
množství srážedla. Výhodou by byl způsob aplikace, proporcionálnost dávkování, nevýhodou pak nemožnost kontroly.
b) Dávkování srážedel do aktivace – tento způsob využívají
již dnes občas používané sestavy: nádrž, peristaltické čerpadlo
a časové řízení provozu. Výhodou je možná lepší kontrola provozu,
nevýhodou neproporcionálnost dávkování, a tedy nebezpečí snížení
účinnosti nebo destabilizace biologických procesů ČOV.
c) Dočištění za ČOV v nějakém přírodním útvaru – vhodné vzhledem k možné kapacitě jen u malých zdrojů, velmi extenzivní způsob, naopak zase asi nejstabilnější. Tj. uplatnění např. pro sezónně
obývaná rekreační zařízení.

To, že decentralizované systémy se prosadí do praxe, je zřejmé již
dnes. Stačí sledovat např. v Německu vývoj myšlení v této oblasti. Velkolepé plány z šedesátých let minulého století, že všechny
komunální vody budou čištěny centrálně, byly nahrazeny střízlivými pragmatickými řešeními vycházejícími z ekonomických kalkulací pro jednotlivé lokality [5]. V našich podmínkách sice zatím
jasná koncepce řešení chybí, ale částečně je regulace prováděna
dotační politikou. I v „plánování povodí“ a dalších plánovacích
územních aktivitách je zřetelný stálý posun, a tak se dá ledacos
vysledovat a vytušit.
Například jasné už je, že naše plánované závazky v oblasti imisních hodnot vůči EU nesplníme, a pokud budeme chtít splnit to,
aby vody netrofizovaly (požadavek našich vlastních předpisů – viz
příloha č. 2 k NV 61/2003 ve znění změn NV 229/2008), budeme
muset změnit priority v legislativě a zpřísnit zejména požadavky na
odstraňování fosforu. Dále se budeme také muset srovnat s několikanásobným zvýšením ceny vody pro obyvatelstvo, neboť i v této
oblasti máme závazek vůči EU v tom, že zreálníme cenu vody tak,
aby výroba a čištění vod nebyly dotovány státem. Pokud bychom
se drželi našich východisek uplatňovaných při vstupu do EU, tak
sociálně-ekonomická cena by měla být ještě kolem 90 Kč/m3 [4].
Již jen z výše uvedeného je jasné a logické, že dojde ke změnám
přístupu a k prosazení se nových technologií směrem ke zvýšení
účinnosti čištění na fosfor na jedné straně a k využití i ekonomicky
náročnějších technologií na straně druhé.

Nové přístupy a technologie
a) Dělení vod (DESAR atd.)
Vyhází z toho, že převážná část nutrientů (až 70 %) se vyskytuje
v moči [2]. Jejím odloučením hned u zdroje by se tak podstatně
snížily jak náklady na čištění, tak i odtokové hodnoty dusíku
a zejména fosforu. To potvrdil i náš pokus na konkrétní lokalitě,

Problémy povrchových vod
Pokud se budeme chtít vypořádat s trofizací toků, tak se zdá, že
cesta vede přes snížení emisí fosforu, a to na hodnoty cca 10x nižší,
než jsou požadovány současnou legislativou a než je současný stav
v tocích. Hodnoty celkového fosforu se pohybují většinou kolem
0,2 mg/l [7]. To koresponduje i s obecným legislativním požadavkem stanovujícím limitní hodnotu 0,2 mg/l Pcelk. Cílová hodnota
Pcelk. by měla být 0,015 mg/l. To není náš výmysl, ale hodnota
korespondující s hodnotami uváděnými OECD a potvrzená praxí:
např. v Máchově jezeře nebo Lipně je koncentrace Pcelk. 0,025 mg/l
a obě nádrže mají problémy s trofizací [1].

Priority, východiska a možnosti řešení
Ukazuje se, že při odstraňování nutrientů bychom se měli prioritně zaměřit spíše na fosfor než dusík, a že dnes vynakládané
prostředky na splnění přehnaných požadavků v oblasti odstraňování dusíku by mohly být účinněji využity při odstraňování fosforu.

Obr. 1. Srovnání emisí P z domovních a komunálních ČOV
v jednotlivých okresech Saska [6]



 

kdy při separování vod z myčky nádobí
a moči klesly odtokové hodnoty v ukazateli
Pcelk. za domovní čistírnou (bez srážení fosforu) pod 1 mg/l (z původních 12 mg/l na
nátoku). Další výhodou tohoto přístupu je
i to, že dochází k zachycení fosforu a jeho
možnému znovuvyužití. Možnosti optimálního zpracování moči se stále ještě zkoumají,
vyzkoušené však už je to, že naředěná moč
po asi půlročním skladování vyhoví k zálivce
co do obsahu mikrobiologického osídlení
– tedy dá se považovat za hygienizovanou.
K možnému rozvoji tohoto přístupu přispívá i to, že se nemusí omezit na jednotlivé
zdroje, ale že je již odzkoušené řešení se
zásobníky moči u zdrojů a transportem moči
kanalizací (např. v noci v určitou hodinu se
vypustí všechny zásobníky a moč se zachytí
na ČOV před jejím nátokem do klasického
procesu čištění).

b) Recyklace vod
Pokud vyjdeme z toho, že nedeformovaná cena (tj. bez dotací, zahrnující veškeré
náklady) za čištění vod bude u centrálních
Obr. 2. Příklad společného vyčištěných Obr. 3. Biologický reaktor s vloženým
systémů kolem 100 Kč/m3 – viz provedemembránovým modulem
odpadních a srážkových vod
ný benchmarking v EU publikovaný na
semináři IWA v Berchingenu, pak cena
vody získané recyklací např. s využitím
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O jednom významném,
ale pozapomenutém výročí
Stalo se tradicí, že v lidském životě se berou padesátiny jako
významné a oslavované výročí. To už totiž má ten oslavenec něco
za sebou, ví se, co udělal dobrého, je mu za co poděkovat a zároveň
se ještě neloučí se životem, je ještě docela jarý a plný síly, může se
těšit na pořádný kus života. Zároveň se ale tuší, že už to nebude čas
mladistvých výstřelků a dobrodružství, ale seriosního dokončení
života a jeho smyslu.
Z lidí se tento zvyk přenáší i na organisace, systémy či jiné právnické osoby. I když v jejich případě nelze používat stejná kriteria
hodnocení či zdůvodnění, je většinou důvod si jejich dlouhodobou
existenci vhodně připomenout. Zvláště u nás, kde všude běžné
tradice byly za posledních sto let mnohokrát zpřetrhány a většinou
pak se značnými potížemi obnovovány nebo hledány náhradní.
A je nesporné, že tradice a dlouholetý vývoj jsou obvykle zárukou
úspěšné činnosti – před výročím i po něm.
Takže se sluší připomenout, že před padesáti roky byla založena
Státní vodohospodářská inspekce.
Napřed ale je vhodné popsat alespoň ve stručnosti, co k jejímu
vzniku vedlo.
O padesátých letech minulého století se stále dost píše. Čteme
o politickém útlaku, persekucích nepohodlných osob i obětech
státních soudů – justičních vraždách a mnohaletém žalářování
nepohodlných spoluobčanů. Méně se už referuje o hospodářství té
doby a prakticky nic se neříká o životním prostředí a jeho ochraně.
To poslední je vcelku logicky vysvětlitelné: Pojem životní prostředí
neexistoval, jen ojediněle se zmiňovala čistota vod (která tehdy byla
nejmarkantnějším ukazatelem úplné absence – či spíše negace
– jiných než tzv. výrobních problémů a úkolů). Oficiální tendencí
bylo věnovat všechny síly výrobě, čistírny se nejen nestavěly, ale
ani ty, které byly poškozeny válečnými událostmi, se neobnovovaly
a některé provozuschopné rušily. V první polovině padesátých let
byla dokonce tendence prohlašovat požadavky na ochranu vod za
projevy asociálních živlů, chtějících rozvracet budování socialismu.
Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat: Prakticky všechny městské
i průmyslové odpadní vody tekly bez čištění do řek, které se během
několika málo let změnily v páchnoucí stoky. Na mnoha místech se
nedala říční voda k ničemu použít. Situace byla natolik vážná, že
vedení státu (podle tehdejší hantýrky „strana a vláda“) připustily,
aby v roce 1955 byl vydán zákon o vodním hospodářství, který
obsahoval požadavky na čištění odpadních vod, a začalo také
první, značně nesmělé plánování výstavby čistíren. Stav vod se
ale i nadále rychle zhoršoval. K tomu přispívala i lidospráva, jejíž
kompetence v prosazování potřebných opatření k čistotě vod byly
omezovány mocenským dohledem stranických struktur a která
navíc nebyla pro tehdy zcela nový problém čistoty vod personálně
ani odborně dostatečně vybavena.
Stát se v druhé polovině padesátých let začal dostávat do hospodářských problémů. Reservy získané zestátněním a podobnými
kroky byly vyčerpány, pracovní morálka a disciplina klesaly, centrálně řízené hospodářství nebylo schopno reagovat na problémy.
Začaly se hledat různé pomocné berličky: Jednou z nich bylo
zakládání obecných i specialisovaných kontrolních systémů. Do
těch druhých patřila např. Státní dřevařská inspekce, která měla
zabránit mrhání dřevem. Po několika letech byla zrušena.
Ve vodním hospodářství se tato myšlenka také použila, i když
poněkud jinak než u ostatních inspekcí. Začalo se uvažovat
o inspekci, která by operovala nikoli v hospodářské, ale správní
sféře. Odlišnost si snad uvědomovali jen iniciátoři tohoto kroku.
Navíc využili situace, kdy se prováděla zásadní reorganizace územní působnosti lidosprávy – od poloviny roku 1960 přešla většina
vodoprávních kompetencí z tehdejších krajů na okresy, které na
složitosti tohoto oboru nebyly vůbec připraveny.
Dohromady tedy objektivní problémy v čistotě vod, tendence
k vytváření dalších kontrolních orgánů a systémů a oprávněné obavy z fiaska reorganisace na úseku vodoprávních činností vytvořily
příznivou atmosféru, kterou využilo několik rozumných vodohospodářů té doby. Toto zamyšlení je o organisaci, ne o lidech kolem
ní a v ní, takže uvedu jen jedno jméno. Osobou, která se podle
mého názoru nejvíc zasloužila o vznik Státní vodohospodářské
inspekce, byl tehdejší vedoucí odboru čistoty vod na Ministerstvu
zemědělství, lesního a vodního hospodářství, ing. Adolf Petrů, CSc.
(pozdější profesor ČVÚT).
Tehdejší zákon o vodním hospodářství (výše zmíněný, v roce
1959 novelisovaný) o takovém kontrolním orgánu nic neříkal. To
ale nebylo v té době na závadu. Vláda (pochopitelně se souhlasem
strany) přijala na návrh výše jmenovaného ministerstva usnesení
č. 740 z 10. srpna 1960 a na jeho základě vydalo ministerstvo
zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 136


z 3. září 1960, o Státní vodohospodářské inspekci. Inspekce byla
na světě!
Vyhláška stanovila, že posláním a hlavním úkolem nového
kontrolního orgánu je především kontrolovat u uživatelů vody
s výjimkou domácností dodržování povoleného odběru vody a její
hospodárné využití ve výrobě, množství a jakost odpadních vod,
výstavbu, provoz a údržbu čistících zařízení a plánování, přípravu
a provoz zařízení a opatření ke zlepšení využití vody a ochrany
vod.
Metodou práce byla především odborná pomoc kontrolovaným
organisacím a spolupráce s tehdejší lidosprávou (především
s místně příslušnými vodohospodářskými orgány, tj. tehdejšími
Okresními národními výbory).
Zmíněnou vyhláškou nevznikla organisace, ale systém. Ústředí
Státní vodohospodářské inspekce (SVI) bylo součástí Ministerstva
zemědělství, lesního a vodního hospodářství (tehdejší ústřední
vodohospodářský orgán), jednotlivé inspektoráty byly součástí
krajských vodohospodářských organisací (KVRIS) a byly ústředím
řízeny metodicky.
Inspekce také neměla žádnou vlastní pravomoc (kromě práva
vstupovat do závodů a jejich příslušných částí). Kromě toho vyhláška pouze stanovila povinnost kontrolovaných subjektů s Inspekcí
spolupracovat. Své kontrolní poznatky předávala Inspekce příslušným orgánům národních výborů.
Na první pohled je patrné, že se jednalo o práva nejasná, nepodstatná a nedostatečná. Bez dobrého vedení a hlavně zanícených
pracovníků mohla Inspekce klidně žít (a později i skončit) jako
klidný, nenápadný a zbytečný úřad (jako řada jiných). Díky Bohu,
nestalo se tak a v průběhu své existence (přes změny, které budou
dále uvedeny, se na kompetencích Inspekce do roku 1991 nic
nezměnilo) se etablovala na malý, ale odborně a morálně zdatný
kontrolní orgán, který měl nemalou zásluhu na tom, že v ochraně
vod se i za totality něco dobrého dělo a uskutečnilo.
Výše uvedená vyhláška byla novelisována vyhláškou č. 55/1966
Sb. Byla to reakce na vznik Ústřední správy vodního hospodářství.
Důsledkem této vyhlášky byly zásadní změny v organisaci SVI.
Byla zřízena jako samostatná organisace (byť s mnohými vnitřními
a organisačními vazbami na ústřední vodohospodářský orgán, tj.
zmíněnou ÚSVH), byla zvýrazněna její slovenská část (při zachování celostátní jednoty organisace) a rozdělení na inspektoráty se
podřídilo hledisku přirozených hranic povodí.
Oficiální, „vyhlášková“ náplň práce Inspekce byla již zmíněna
výše. V praxi představovala práce terénních inspektorů (tj. pracovníků inspektorátů) z převážné části specialisovanou kontrolní
činnost, zaměřenou především na ochranu vod, tj. na výstavbu
a provoz čistíren odpadních vod a ostatních obdobných zařízení
a na soulad provozu závodů s platným vodohospodářským rozhodnutím. Nátlakovým nástrojem byly pokuty, které Inspekce pouze
navrhovala k uložení okresním národním výborům. Postupným
a soustavným tlakem se podařilo, že jen málo návrhů nebylo akceptováno. Důvody byly v zásadě dva: Jednak byla Inspekce skutečně
odborně zdatná (pracovníci ústředí zastávali i funkci specialistů na
jednotlivé průmyslové obory a na čistírenské technologie odpadních
vod) a její návrhy byly kvalitní, jednak byla Inspekce nezávislá
na národních výborech (a na politických strukturách a tlacích
v okresech a krajích) a pokud to bylo třeba, prosazovala své návrhy cestou vrchního vodohospodářského dozoru. V úhrnech všech
ukládaných pokut převažovaly návrhy Inspekce. V tom bylo i dost
takových pokut, které by si pracovníci ONV nedovolili z důvodů
politických tlaků a souvislostí sami uložit.
Ústředí Inspekce vykonávalo četné expertní činnosti i pro ústřední vodohospodářský orgán. Byla i období, kdy na ministerstvu
nebyl pro čistotu vod žádný specialisovaný pracovník. To mělo za
následek, že řadu návrhů zásadních technických a právních řešení
vypracovala a prosazovala Inspekce. Pro příklad: Na Inspekci se
zrodil systém úplat za vypouštění odpadních vod, výrazně zdokonalil pokutový systém, založila ochrana vod před závadnými látkami
s následnými havarijními opatřeními a centrální havarijní službou.
Inspekce také založila systém soustavného sledovaní jakosti vod
v tocích a zdokonalila (a svým způsobem i vedla) agendu průmyslových vodohospodářů a zvláště jejich vzdělávání a postavení.
V počátcích Státního fondu vodního hospodářství zpracovávala pro
Fond technické podklady pro jeho rozhodování. Byla období, kdy
Ročenky SVI byly jedinou informační základnou o vývoji znečištění
vod a o ochraně vod vůbec.
Při federalisaci státu se na SVI zapomnělo (nebyla zřízena
zákonem), a proto tato organisace fungovala nadále jako „Státní“
(nikoli „Česká“). Teprve vyhláškou Ministerstva lesního a vodního
hospodářství č. 66/1987Sb. byla zřízena Česká vodohospodářská
inspekce (ČVI) a její působnost byla odvozena od výkonu vrchního
vodohospodářského dozoru. Náplň a význam práce Inspekce se
tím neměnily.
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Tato změna nastala v období vznikajících a sílících kritik stavu
životního prostředí a aktivit na jeho zlepšení. Nesmyslné a nevýkonné národní hospodářství fungovalo stále více jako škůdce
životního prostředí. Stát se snažil o různá formální řešení (Rada
pro životní prostředí, nakonec i Ministerstvo vnitra a životního
prostředí), více smyslu a sympatií měla vznikající ekologická hnutí. ČVI spolupracovala s řadou polooficiálních aktivit (především
Hnutí Brontosaurus).
V této souvislosti je třeba zmínit i jeden speciální aspekt: Není
mi známo, že by jiný státní orgán byl tak iniciativní ve snaze
proniknout (úředně) do enkláv Sovětských vojsk na našem území
a mapovat tam různá – doslova – ekologická zvěrstva. Ostatně
prvotní průzkumy a rekognoskace těchto území z ekologického
hlediska po roce 1989 zajišťovala ČVI.
První polistopadovou snahou Inspekce bylo získání kompetencí
k přímému ukládání pokut a nápravných opatření. Zároveň se
začala intensivně projevovat myšlenka na komplexnější inspekční
orgán pro životní prostředí. Integrace se sesterskou Českou technickou inspekcí ochrany ovzduší (vznikla v roce 1967) a rozšíření
inspekční působnosti i na problematiku lesa bylo provedeno
zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí
a její působnosti v ochraně lesa (mimochodem – byl to první zákon,
který se podařilo českému ministerstvu životního prostředí v Čes-

ké národní radě prosadit). Tímto zákonem se také otevřela cesta
k připojování dalších odborností do inspekčního systému.
Úkoly ČIŽP jsou pochopitelně náročnější a její záběr je podstatně
širší, než tomu bylo u vodohospodářské inspekce. Také doba je
jiná, právní předpisy jsou dokonalejší, zároveň ale složitější. Jen
obtížně by se srovnávala práce mnoha stovek dnešních inspektorů životního prostředí s tím, co dělalo několik desítek vodařů
(v celém tehdejším Československu!) pro ochranu vod v roce 1960
a následujících. Přesto ale je tady kontinuita: Bez tehdy položeného
základu, bez získaných zkušeností a bez dobrých výsledků SVI/ČVI
pro čistotu vod by se všechno dělalo nesnadněji a jistě i hůř. Proto
je vzpomínka na její začátky na místě.
Václav Vučka
Poznámka redakce: Připomenutí toho, že před 50 lety začala
institucionální ochrana životního prostředí, zejména jedné z jejích
složek – vody, by si zasloužilo, aby bylo úvodním článkem čísla.
Bohužel to nevyšlo. Protože jsme však článek chtěli uveřejnit v zářijovém čísle a jinde místo nebylo, otiskujeme toto zamyšlení na tomto
místě. Vhodným doplňkem je, myslím, i závěrečné slovo. Budeme
potěšeni za reakce na oba příspěvky.

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního
hospodářství České republiky v roce 2009

CzWA si Vás dovoluje pozvat na následující akce:

„Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce
2009“ je pravidelnou každoroční bilancí stavu vodního hospodářství v uplynulém roce. Vžil se pro ni krátký název „Modrá
zpráva“ a letos je vydávána už potřinácté. Vydává ji společně
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
Dokument obsahuje informace o stavu vod v České republice,
o vodohospodářské činnosti a procesech, jež v roce 2009 na úseku
vodního hospodářství probíhaly. Přináší i podrobnou bilanci aktivit
správců vodních toků, tedy pěti státních podniků Povodí, Lesů ČR,
s. p., a Zemědělské vodohospodářské správy, jež je organizační
složkou státu.
Území České republiky bylo v roce 2009 opět postiženo záplavami,
tak jako v posledních letech již několikrát. Tentokrát to byly především záplavy z přívalových srážek, pro něž se vžil název „bleskové
povodně“. Hlavní povodňovou událostí roku se staly přívalové povodně
na přelomu června a července, které postihly převážně čtyři oblasti
– Jižní Čechy, Novojičínsko, Jesenicko a Děčínsko. Odpovědné orgány
a instituce se proto věnovaly v roce 2009 odstraňování povodňových
škod vzniklých v tomto roce a přitom pokračovaly v programech na
odstraňování následků povodní z let předcházejících. Významnou
součást jejich činnosti představovala rovněž práce na programech
budování a zkvalitňování protipovodňových opatření.
V roce 2009 byla ukončena první etapa budování Informačního
systému VODA České republiky, který je zdrojem dat o vodních
stavech, srážkách i jakosti vod a dostává se do stále většího povědomí nejen odborné, ale i široké veřejnosti. Nejvíce je využíván za
povodňových situací, ale stále častěji je adresa www.voda.gov.cz
navštěvována i v situacích méně vypjatých, např. při výběru turistických cílů. Koncem roku 2009 začaly přípravy pro druhou etapu
budování tohoto systému, jež má být završena v roce 2015.
Porovnáním údajů z jednotlivých ročenek je možno získat obraz
o pozitivních trendech v čištění odpadních vod, kvalitě podzemních
i povrchových vod i v budování systémů na ochranu před povodněmi na území České republiky.
Zprávu si je možné stáhnout na adres: http://eagri.cz/public/
eagri/voda/publikace-a-dokumenty/modre-zpravy/zprava-o-stavu-vodniho-hospodarstvi-cr-v.html

6. bienální konference
Odpadové vody 2010
20. – 22. 10. 2010, Štrbské Pleso
Info: http://www.acesr.sk/oao/194

14. ročník odborné konference.
Nové trendy v čistírenství
9. 11. 2010, Soběslav
Info: http://www.envi-pur.cz/main.
php?page=news&lang=cz

4. konference
Řešení extrémních požadavků
na čištění odpadních vod
24. – 25. 2. 2011, Blansko

http://www.czwa.cz/akce/2011Blansko/2011_
Blansko_prvni_cirkular.pdf
CzWA je otevřená i novým zájemcům o členství.
Případní zájemci o členství v CzWA najdou podrobnosti
na http://www.czwa.cz/index.php?page=clenstvi
nebo jim je poskytne
Jana Šmídková
sekretariát CzWA
Asociace pro vodu ČR
Masná 5, Brno 602 00
Tel.: +420 543 235 303
GSM: +420 737 508 640
E-mail: czwa@czwa.cz
www.czwa.cz
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Příspěvek
k turbidimetrickému
stanovení síranů ve vodách
Jana Serenčíšová, Petr Praus
Klíčová slova
sírany – turbidimetrie – voda

Souhrn

Turbidimetrické analytické metody se vyznačují rychlostí a nenáročností provedení, avšak jejich základním problémem je časově
omezená stabilita vytvořené disperze. V předložené práci byla
hledána možnost prodloužení doby stability disperze síranu barnatého pro turbidimetrické stanovení síranů ve vodách. Ke stabilizaci
byl použit glycerol, hexadecyltrimethylamonium (HDTMA), tetramethylamonium (TMA), tetrabutylamonium (TBA) a dodecylsulfát
(DS). Nejlepších výsledků bylo dosaženo s TBA, kdy turbidance
měřená při λ = 420 nm dosahovala maximálních hodnot mezi 10.
a 15. minutou po přidání chloridu barnatého ke vzorku. Následně
byla provedena částečná validace.
Kalibrační závislost byla lineární do koncentrace 150 mg·l-1, mez stanovitelnosti byla odhadnuta na 8,3 mg·l-1 síranů. Opakovatelnost vyjádřená jako relativní směrodatná odchylka (RSD) dosahovala hodnot do
cca 5 %. Správnost byla ověřena pomocí certifikovaného referenčního
materiálu (CRM) a porovnáním s gravimetrickou metodou.
u

1. Úvod
Koncentrace síranů paří mezi základní ukazatele kvality všech typů
vod [1]. Společně s hydrogenuhličitany a chloridy tvoří hlavní část
anorganických aniontů ve vodách. Přirozenými zdroji síranů jsou
sádrovec, anhydrit a sulfidické rudy po oxidaci. Antropogenními
zdroji jsou hlavně odpadní vody z moření kovů a exhalace s vysokým
obsahem SO2 a SO3. Sírany se vyskytují převážně ve formě aniontu
SO42-, popř. jako iontové asociáty – sulfatokomplexy [2].
Pro kvantitativní stanovení síranů ve vodách se používají nepřímé
a přímé analytické metody. Nepřímé metody jsou založeny na spektrofotometrickém stanovení látek vytěsněných sírany z různých sloučenin (komplexů) nebo stanovení nadbytku iontů Ba2+ po vysrážení
BaSO4. Prvním způsobem lze stanovit sírany např. měřením absorbance kyseliny chloranilové [3], methylthymolové modře [4], chromanu
a thorinu [5] apod. Stručný přehled analytických metod je uveden
např. v práci Chimpalee et al. [6].
Pro přímé stanovení síranů ve vodách se používají jak klasické, tak
i instrumentální metody. Klasické metody představují srážecí titrace
odměrnými roztoky iontů Ba2+ (např. zrušená ČSN 830530-21 [7])
nebo Pb2+ [8] a gravimetrické stanovení BaSO4 [9]. Z instrumentálních
metod se nejčastěji používá iontová chromatografie [10], kapilární
elektroforéza [11,12] a isotachoforéza (např. [13]); méně často pak
spektrofotometrie a turbidimetrie (nefelometrie). Spektrofotometricky
lze sírany stanovit přímo při 210 nm [5] nebo jako ionty FeSO4+ při
355 nm [14,15] a ve viditelné části spektra např. jako ternární komplex
síranů, fluorexonu a zirkonia [6].

Obr. 1. Absorpční a turbidanční spektra povrchových vod, resp.
disperzí BaSO4 roztoků síranů. A – 100 mg/l síranů, B – řeka,
C – 40,0 mg/l síranů, D – rybník.
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Turbidimetrická metoda má poměrně dlouhou tradici sahající do
20. let minulého století [16–20]. Vzhledem ke své jednoduchosti,
rychlosti a materiálové nenáročnosti je stále zajímavá i pro současné
analytiky. Metoda byla zařazena mezi americké standardní metody
ASTM D 516 [21], je součástí komerčních souprav (setů) pro analýzu
vod a často slouží jako detekční systém průtokové injekční analýzy
(FIA) [14,15,22–27]. Kritickým místem turbidimetrické metody je
omezená stabilita disperze BaSO4, a tím horší opakovatelnost, resp.
reprodukovatelnost stanovení, která se projevuje zejména při běžné
manuální (diskontinuální) analýze.
Cílem této práce bylo vybrat vhodné stabilizační činidlo a upravenou
metodu částečně validovat. Jako výchozí postup byla zvolena metodika
ASTM, kterou ve své práci modifikovali Váňová a Fadrus [20].

2. Experimentální část
Chemikálie a roztoky

Všechny použité chemikálie byly čistoty p.a.: chlorid sodný, síran
sodný, glycerin, chlorid barnatý dihydrát, propan-1-ol, kyselina chlorovodíková, tetrabutylamonium jodid (Lachema, Brno); hexadecyltrimethylamonium bromid, dodecylsíran sodný (Sigma-Aldrich, USA),
tetramethylamonium chlorid (Merck, Německo), CRM ASTASOL
o koncentraci 1,000 ± 0,002 g·l-1 (Analytika, Praha). Pro přípravu
všech roztoků byla použita demineralizovaná voda s konduktivitou
< 0,1 μS cm-1.
Reakční roztok I obsahoval 15 g chloridu sodného, 20 ml propan-1-olu, 12 ml glycerolu a 6 ml konc. kyseliny chlorovodíkové ve
100 ml odměrné baňce doplněné demineralizovanou vodou. Reakční
roztok II obsahoval 3,75 g chloridu sodného, 1,5 ml konc. kyseliny
chlorovodíkové a 0,20–6,0 ml roztoku vhodného stabilizačního činila
o koncentraci 0,5 mmol·l-1 v 50 ml odměrné baňce doplněné demineralizovanou vodou.

Přístroje

UV-VIS spektrofotometr Lambda 25 (Perkin Elmer, USA) a VIS
fotometr SPEKOL 11 (Zeiss Jena, Německo). Statistické výpočty byly
provedeny na hladině významnosti α = 0,05 programy ADSTAT
a QCExpert (Trilobyte, Pardubice).

Turbidimetrické stanovení síranů

Do zkumavky se 4 ml přefiltrovanému vzorku byly přidány 0,4 ml
reakčního činidla I, resp. II. Po promíchání bylo přidáno 20 mg pevného chloridu barnatého a směs byla 10 sekund intenzivně protřepávána. Po uplynutí doby nutné k tvorbě a stabilizaci disperze byla
měřena zdánlivá absorbance (turbidance) při 420 nm (viz níže) v 1 cm
skleněných kyvetách. Vzorky vod byly odebírány do plastových nádob
a uchovávány max. 14 dnů při teplotách 4–6 oC.

3. Výsledky a diskuse
Volba experimentálních podmínek

Běžnými rušivými vlivy turbidimetrických metod jsou zákal způsobený nerozpuštěnými látkami a vlastní zbarvení vod. Nerozpuštěné
látky lze snadno odstranit filtrací vzorků před analýzou [20]. Vliv barvy byl minimalizován měřením turbidancí při vhodné délce zvolené
tak, aby rozdíly mezi turbidancemi disperzí BaSO4 a absorbancemi
původních vzorků vod byly co největší. Použitím turbidančních
spekter modelových roztoků síranů a absorpčních spekter reálných
vzorků vod byla nalezena vlnová délka 290 nm (obr. 1).
Vzhledem k tomu, že většina organických látek absorbuje záření
v UV oblasti, byla zvolena nejbližší vlnová délka zpočátku viditelné

Obr. 2. Turbidance disperzí BaSO4 v závislosti na čase s různými
stabilizačními látkami: TBA (), DS (), TMA (), glycerol (),
HDTMA ()
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Tab. 1. Opakovatelnost turbidimetrického stanovení síranů ve vodách
Koncentrace (mg l )
-1

Typ vzorku

RSD (%) pro n = 10

10,0

Modelový vzorek

50,0

Modelový vzorek

3,0
1,2

100

Modelový vzorek

0,77

580

Minerální voda

5,1

11200

Minerální voda

3,1

28,1

Povrchová voda

4,9

25,0

Pitná voda

5,4

části spektra při 420 nm, kdy je rozdíl turbidancí a absorbancí stále
ještě dostatečně velký. Stejná vlnová délka byla rovněž použita v modifikované metodě ASTM [20].
Ke stabilizaci disperze BaSO4 byly vedle obvyklého glycerolu
použity i tenzidy a kvartérní amoniové kationty, u kterých byla
předpokládána adsorpce na částice BaSO4 a následné vzájemné
odpuzování v důsledku souhlasného náboje. Na křivkách závislosti
turbidance na čase (obr. 2) byly patrné tři části: první část nárůstu
turbidance odpovídající nukleaci částic BaSO4, druhá část stálosti
disperze vhodná pro měření turbidance a třetí část poklesu, kdy již
docházelo ke koagulaci. Vhodné stabilizační činidlo bylo vybráno
tak, aby doba stability byla co nejdelší a turbidance dosahovala co
nejvyšších hodnot. Obě podmínky nejlépe splňoval kation TBA mezi
10. a 15. minutou po přidání chloridu barnatého ke vzorku. Jeho optimální koncentrace 0,01 mmol·l-1 byla zvolena jako kompromis mezi
nízkou spotřebou TBA a dostatečně vysokou hodnotou turbidance.
Takto upravená metoda byla dále částečně validována.

Validace metody

Základem validace bylo sestrojení kalibrační závislosti. Nejprve
byly měřeny turbidance (Turb.) modelových roztoků síranů až do
koncentrace 500 mg·l-1. Při koncentracích nad cca 150 mg·l-1 se kalibrační křivka stáčela k ose x, a proto byla používána pouze její lineární
část v rozmezí 5–150 mg·l-1. Kalibrační přímka byla charakterizována
rovnicí Turb. = –0,0215 + 0,00726 C (r = 0,9992, n = 16), kde C je
koncentrace síranů. Na základě variability slepého pokusu vypočteného extrapolací kalibrační přímky byla odhadnuta mez detekce
5,5 mg·l-1 a mez stanovitelnosti 8,3 mg·l-1. Citlivost metody je rovna
směrnici kalibrační přímky.
Opakovatelnost metody vyjádřená pomocí RSD byla vypočtena vždy
z 10 stanovení různých koncentrací síranů v modelových a reálných
vzorcích (tab. 1). Hodnoty RSD dosahovaly cca 5 %, což je pro rutinní
použití metody ještě přijatelné.
Správnost metody byla ověřena opakovanou analýzou naředěného
roztoku CRM a analýzou reálných vzorků vod, jejíž výsledky byly
porovnány s gravimetrickým stanovením [9]. K připravené koncentraci roztoku CRM xCRM = 50,0 mg·l-1 byla vypočtena směrodatná
odchylka sCRM = 0,10 mg·l-1 vyjadřující nejistotu CRM zvětšenou
o nejistotu ředění v důsledku propagace chyb. Porovnáním s průměrnou nalezenou hodnotou = 50,0 mg·l-1 se směrodatnou odchylkou
s = 1,26 mg·l-1 (n = 11) dle vztahu [28]

Během této doby byla měřena turbidance při vlnové délce 420 nm,
kdy se vliv přirozené barvy vzorku vody projevoval minimálně. Vliv
vysokých koncentrací uhličitanů byl odstraněn předběžným povařením vzorků.
Metoda byla částečně validována pomocí modelových (CRM)
a reálných vzorků. Při dodržení navrženého časového programu může
být pro svoji rychlost a nenáročnost užitečnou pro řadu vodohospodářských laboratoří.
Poděkování: Autoři děkují za podporu Regionálnímu materiálově-technologickému výzkumnému centru (CZ.1.05/2.1.00/01.0040)
v Ostravě.
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Contribution to turbidimetric determination of sulphate in
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Veřejná prezentace projektu
Plavební stupeň Děčín
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)
jakožto investor představilo ve středu spolu
s primátorem statutárního města Děčín projekt
jezu, který by se měl stavět na okraji města
u Loubí.
Studii o vlivu plánované stavby na životní
prostředí (EIA) předložilo ŘVC ČR Ministerstvu životního prostředí již minulý měsíc. Od
poloviny září běží měsíční připomínkové řízení, které skončí 15.
října. Do tohoto data může veřejnost zasílat ministerstvu své připomínky a komentáře k projektu. Plavební stupeň Děčín bude kromě
podpory dopravy pozitivně působit i na životní prostředí a přírodu
v dotčeném území. V tomto ohledu se v oblasti dopravních staveb
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Turbidimetric analytical methods are fast and simple ones but
their basic problem is a time limited stability of prepared dispersions. In this paper, the stabilisation of barium sulphate dispersions
was investigated. For this purpose, glycerol, hexadecyltrimethylammonium, tetramethylammonium, tetrabutylammonium (TBA) and
dodecylsulphate were used. The best results were obtained for TBA
when turbidance measured at λ = 420 nm was maximal between
10. and 15. minutes from addition of barium chloride in a sample
of water. Consequently, the method was validated.
Calibration dependence was linear up to sulphate concentrations
of 150 mg l-1. Limit of quantification was estimated at 8,3 mg l-1. Repeatability expressed as relative standard deviation achieved circa
5 %. Trueness was verified by using a certified reference material
and comparison with gravimetry.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2010. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
v České republice jedná o unikátní řešení. Kromě
plavební komory s pohyblivým jezem by měla být
vybudována i malá vodní elektrárna, která vyrobí
elektrickou energii odpovídající spotřebě zhruba
poloviny všech domácností v Děčíně. Nedílnou
součástí projektu jsou také rybí přechody při obou
březích řeky a biokoridory kolem jezu. Zároveň
bude provedena řada revitalizačních úprav nad
plavebním stupněm i níže směrem ke státní hranici.
Toto kombinované plavebně-revitalizační řešení
bylo vytvořeno ve spolupráci s řadou odborníků.
Jeho filosofii významně podporoval i bývalý ministr životního prostředí, ekolog Ing. Ivan Dejmal, který se na přípravě podílel.
Více informací o projektu včetně kompletního znění dokumentace
EIA k záměru Plavebního stupně Děčín a vizualizací chystaného díla
naleznete na www.rvccr.cz
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100 let výročí UV dezinfekce pitné vody
Důvodem tohoto článku je oslava výročí dezinfekce pitné vody
UV zářením s cílem podtrhnout historii a vývoj UV dezinfekce
s výhledem na současné a možné budoucí přínosy této technologie
pro vodárenství.

(Ca(OH)2 + CO2) a chlorací. Na výstupu každého z filtrů je osazena
UV jednotka ITT WEDECO K143 12/4.
Celkem představuje UV dezinfekční stupeň 24 ks UV jednotek. Každá UV jednotka obsahuje 48 ks amalgámových UV zářičů WEDECO
Spektrotherm, které se vyznačují až o 2/3 nižší spotřebou ve srovnání
se zářiči středotlakými.

Historie
Roku 1854 Sir John Snow oznámil světu, že existují bakterie v pitné
vodě, které mohou ohrozit lidské zdraví. Tento objev souvisel s odhalením příčiny epidemie cholery, která v té době řádila v Londýně. Od
tohoto okamžiku se lidstvo zabývá myšlenkou, jak zajistit zdravotně
nezávadnou pitnou vodu, a začíná se hovořit o dezinfekci vody.
Již na přelomu 19. a 20. stol. existují ve vodárenství prakticky
tři způsoby dezinfekce. Jedná se o UV záření, chlor a ozon, přičemž
ozonizace byla do roku 1911 nejrozšířenější dezinfekční metodou.
1910 Marseille, zprovoznění první úpravny pitné vody, která je
dezinfikována UV zářením. Celková kapacita “úpravny“ je 25 m3/h.
Historické prameny hovoří o nespolehlivosti a krátké životnosti UV
zářičů, nestabilitě napájecího napětí a častých poruchách. Nicméně
pokrokovost a určitě i odvaha vyrobit, instalovat a provozovat v tehdejších technických podmínkách UV systém zasluhuje uznání.
Dá se říci, že po objevení průmyslové výroby chloru, ztrácí UV
dezinfekce i ozonizace na atraktivitě, mizí coby dezinfekční metody
z vodárenství a nastává éra chlorování. Tento stav platí až do druhé
poloviny 20 století. Návrat k UV dezinfekci probíhá odlišným způsobem v Evropě a v Severní Americe. V Evropě, zejména v alpských
zemích, byly v r. 1955 na úpravnách vod instalovány první tlakové
UV jednotky. Postupný zájem o UV dezinfekci se zvyšuje s odhalením tvorby nežádoucích vedlejších produktů chlorace (1974) a její
významný rozvoj představuje jejich zanesení mezi sledované ukazatele jakosti pitné vody (THM atd., v ČR od r. 1991). Koncem 80. let 20.
stol. jsou v Evropě provozovány tisíce UV systémů [1]. UV dezinfekce
se tak etablovala jako vhodný doplněk nebo náhrada konvenčního
chlorování. Zcela jiný průběh návratu UV dezinfekce proběhl či ještě
probíhá v Sev. Americe. Zde sehrála klíčovou roli rozsáhlá epidemie
kryptosporidiózy v Milwaukee (USA, 1993), kdy se ukázalo, že na
chloraci se nelze spolehnout. Nastalo období intenzivního hledání
metody, která by zajistila zdravotně nezávadnou vodu. Dezinfekce
na bázi chloru (Cl2, ClO2, chloraminace) ani ozonizace nenabízí
spolehlivou alternativu – zejména při nižších teplotách vody. Zcela
zlomovým obratem byl rok 1999, kdy bylo zjištěno, že dávka UV
záření 190 J/m2 zajistí inaktivaci Cryptosporidium parvum o téměř 4
řády. Tato skutečnost odstartovala raketový nástup UV dezinfekce do
vodárenství Severní Ameriky. Po 10 letech uvádí statistiky, že celkový
průtok pitné vody dezinfikované UV zářením včetně projektů v realizaci je téměř 280 m3/s [2].
S rozvojem UV dezinfekce vznikla i potřeba sjednocovat poznatky
tohoto oboru a věnovat se dalšímu rozvoji a podpoře této technologie.
Proto 25. 4. 1999 vzniká ve Washingtonu mezinárodní asociace IUVA
(International Ultraviolet Association).

Současnost
Dá se říci, že většího rozvoje UV dezinfekce v České republice
dosahuje od r. 2004, i když první instalace jsou daleko starší. V současné době je na úpravnách vod dezinfikováno UV zářením cca 3,3
m3/s. Lze konstatovat, že vodárenským odborníkům včetně České
republiky je známo, v jakých situacích UV dezinfekce může pomoci.
Z legislativního pohledu je v různých zemích situace odlišná. Rakousko, Německo a USA disponuje nejpropracovanější legislativou, jež
popisuje zejména technické a výkonové požadavky kladené na každý
UV systém, který má být instalován na úpravně vody. S tím souvisí
tolik potřebná validace (certifikace) UV systémů, která jakožto jediná
umožňuje objektivně srovnávat UV systémy od různých výrobců.
Přijetí této myšlenky a respektování pouze validovaných UV systémů
by pro ČR bylo bezesporu krokem kupředu.
2010 Vancouver: 7. května byla oficiálně otevřena dosud největší
UV dezinfekce pitné vody na světě. Jedná se o úpravnu vody Seymour
Capilano, která zásobuje i město Vancouver. Úpravna je již v provozu od ledna 2010, ale slavnostní otevření bylo odloženo na květen
z důvodu zimní olympiády. Kapacita úpravny je 75 000 m3/h, tj.
1,8 mil. m3/den [3]. Není bez zajímavosti, že kapacita této úpravny je
vyšší než množství vyrobené pitné vody v ČR v roce 2009 [4]. Jedná se
o úpravnu, která využívá povrchovou vodu ze dvou jezer – Seymour
a Capilano. Úpravárenský proces představuje dávkování koagulantu,
filtraci (písek + antracit), UV dezinfekci následovanou stabilizací

252

Velmi podobná koncepce úpravy i způsob osazení UV jednotek
byla realizována v r. 2008 na ÚV Hradiště (provozovatel Severočeské
vodovody a kanalizace a.s.), kde bylo v roce 2008 instalováno 8 ks UV
jednotek, každá s kapacitou 150 l/s.

Budoucnost
O nadějné budoucnosti UV dezinfekce pitné vody hovoří článek
v IUVA News [5], kde se uvádí, že do r. 2014 bude na úpravnách
pitných vod v USA instalováno 3000–5000 nových UV systémů.
Celosvětově se odhaduje v další dekádě instalace ca 7000 UV systémů
k dezinfekci pitné vody [5].
Úkolem výrobců UV systémů by mělo být maximální pochopení
distribuce dávky UV záření, jehož důsledkem by měla být účinnější
konstrukční řešení ozařovacích komor. Dále je třeba se věnovat jak
zvýšení účinnosti UV zářičů a prodloužení jejich životnosti, tak
vývoji bezrtuťových zdrojů. V tomto ohledu jsou nejslibnější diody
emitující UV záření (LED). Tyto zdroje se vyznačují extrémně vysokou
životností v řádu stovek tisíců hodin, účinností vyšší než 50 % a jsou
složeny z odolných komponent neobsahující rtuť. Bohužel je nutno
konstatovat, že UVLED jsou roky vzdáleny od komerčního využití,
protože současné LED mají v oblasti UV-C záření výkony řádově 10-5
Wattů, což při současných cenách a potřebném počtu LED dělá tuto
variantu prozatím ekonomicky nereálnou.
V článku byla věnována pozornost pouze jednomu možnému
využití UV záření, a to k dezinfekci pitné vody. Nejširší uplatnění
UV technologie v celosvětovém měřítku je v dezinfekci vyčištěných
odpadních vod. V současné době je UV záření využíváno v mnoha
dalších oborech, nicméně nejrychleji se rozvíjející aplikací je jeho
využití jako součást pokročilých oxidačních procesů (AOP – Advanced
Oxidation Process), které začínají být využívány na úpravnách vod
k likvidaci mikroznečistění (zbytky léčiv, pesticidy a jiné).
Z výše uvedeného vyplývá, že UV technologie je živá a neustále se
vyvíjející metoda s bohatými historickými kořeny a slibnou budoucností, což nás všechny zainteresované zavazuje věnovat se zdokonalování této ojedinělé technologie, aby její výhody a přínosy pro
společnost byly ještě zřetelnější. Závěrem mi dovolte UV dezinfekci
pitné vody pogratulovat ke krásnému životnímu jubileu a do dalších
let jí popřát ještě účinnější UV zářiče, dokonalejší distribuci dávky
UV záření a v neposlední řadě jednotný nástroj pro srovnávání UV
jednotek, tj. respektování výsledků nezávislých validací.
Ing. Jiří Beneš, člen IUVA
benes@disa.cz
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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Thermo Scientific – Gallery
Automatický spektrometrický systém pro analýzy
v průmyslu a životním prostředí
V létě letošního roku uvedla firma Thermo Fisher Scientific na trh
nový automatický spektrometr, který můžeme označit jako malého
bratříčka již na trhu pracujícího spektrometru známého pod názvy
Aquakem nebo Arena.
Jedná se o stolní systém významným způsobem zjednodušující
základní analýzy v laboratoři. Je vhodný především pro potraviny,
nápoje, vodu a další kontroly v životním prostředí. Používá se pro
vysoce specifická kolorimetrická, enzymatická a elektrochemická
stanovení.

Tento spektrometr provádí několik testů simultánně s velikou variabilitou a možností optimalizovat metody pomocí různých reagencií.
Na rozdíl od původní starší verze nazvané Aquakem umožňuje Gallery
provádět nejen fotometrická, ale také elektrochemická měření, jako je
sledování pH a vodivosti. Teoretická maximální kapacita tohoto stroje
je až 200 fotometrických testů za hodinu u metody vyžadující pouze
jednu reagencii a minimální dobu inkubace.
Široká variabilita optimalizovaného systému reagencií a aplikací
umožňuje použít Gallery při analýzách:
• Pitných, odpadních, povrchových a podzemních vod
• Zemin – ve variantě výluhů nebo vodných extraktů
• Vína, džusu, piva, mléka, medu a bramborových ingrediencí v surových materiálech a finálních produktech
• Sledovat fermentační nebo enzymatické procesy
• Provádět hygienickou kontrolu
A další sledování dle požadavků uživatele.

Obrovskou výho dou tohoto systému
je jeho plná automatizace. Uživatel zadá
označení vzorku, druhy
stanovení, která mají
být na vzorku provedena, dodá přístroji
potřebné reagencie pro
jednotlivá stanovení
a odstartuje proces. Přístroj automaticky provede dávkování vzorku
i jednotlivých reagencií
nutných pro zbarvení
vzorku, provede potřebnou inkubaci a proměří
vzorek při vhodné vlnové délce. Další nezanedbatelnou předností
tohoto sytému je automatické zpracování kalibrační křivky a v případě nutnosti i automatické naředění vzorku. Za nespornou výhodu
tohoto systému lze považovat i to, že přístroj bere k analýze minimální
množství vzorku (v rozmezí od 2 do 120 µl), čemuž odpovídá i minimální spotřeba reagencií (opět v rozmezí 2 – 240 µl), a tím se velmi
významně snižují náklady na jedno stanovení. A ne poslední výhodou
tohoto přístroje je použití jednorázových kyvet, čímž je zabráněno
možné cross kontaminaci analýzy.

Seznam stanovení, pro které jsou vytvořeny metody
v analýze potravin, nápojů a bioprocesních aplikací:
Acetaldehyd, asparagin, cholesterol, etanol, glycerol, hesperidin,
hydroxymethylfurfural, hydroxyprolin, kyselina octová, askorbová,
aspartová, ß-hydroxymáselná, citronová a D-iso-citronová, mravenčí,
glukonová, D- a L-mléčná, D- a L- jablečná, šťavelová, vinná, celkový
obsah kyselin, cukry: Laktosa / Galaktosa, Laktosa / Glukosa, D-Fruktosa, D-Glukosa + D-Fruktosa, D-Glukosa, D-Glukosa + D-Fruktosa +
Sacharosa, Sacharosa, D-Sorbitol / Xylitol, hořčík, amoniak, vápník,
chloridy, měď, železo, dusičnany, SO2 volný a vázaný, pH, DON (Vomitoxin), FAN, celkové fenoly, močovina, těkavé látky Velcorin®

V analýze vod a výluhů:
Alkalita, hliník, bor, vápník, měď, hořčík, molybden, křemík, zinek,
bromidy, chloridy, fluoridy, sírany, siřičitany, fosfáty (reaktivní P), amonné ionty, dusitany, dusičnany, celkový dusík, Cr+6, Fe+2, celkové železo,
TOC, celkové kyanidy, thiokyanidy, celková tvrdost, celkové fenoly.
Některé analýzy potřebují předúpravu jako mineralizace a destilace.
Ing. Magdalena Voldřichová
Pragolab, s.r.o.
pragolab@pragolab.cz, www.pragolab.eu

vh 9/2010

253

Odvodnění průmyslových hal areálu
Zdiby moderním a ekonomickým
způsobem
Jedním ze stavebně-technických problémů řešených při výstavbě halových objektů je řešení odvodnění. Objem srážkových vod,
který je potřeba ze střech a okolí stavby za deště odvádět, dosahuje vysokých hodnot. Tyto hodnoty se v závislosti na velikosti
řešených hal a přilehlých pozemků pohybují v řádu desítek až
stovek vteřinových litrů. Při současném stále častějším a legislativou i úřady podporovaném trendu decentralizovaného způsobu
odvodnění se projektanti a vodohospodáři potýkají s nelehkým
úkolem, jak otázku odvodnění řešit. Situaci navíc komplikuje
stav, kdy investoři šetří, kde se dá, a způsob odvodnění stavby je
řešen tak, aby přinesl maximální investiční úspory, často na úkor
optimální funkce a zvýšených provozních výdajů například díky
platbě stočného za dešťové vody.

Vhodným návrhem řešení odvodnění je možno provozovateli stavby uspořit nemalé výdaje v řádu i stovek tisíc korun ročně. Doposud
nejběžnějším a nejjednodušším způsobem odvodnění realizovaných
objektů bylo zaústění přepadu do jednotné stokové kanalizace. Takto
vypouštěné srážkové vody jsou na základě zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zatíženy
poplatkem stočného, a výrazně tak každoročně zatěžují kapsu provozovatele objektu. Dalším důvodem, proč hospodařit s odtékající
dešťovou vodou decentralizovaně, je častá nedostatečná kapacita jednotné stokové sítě v místě stavby, která vede provozovatele vodovodů
a kanalizací k zákazu vypouštění dešťových vod, a tím i omezený způsob technického řešení. Investor pak musí spolu s projektanty hledat
jiný nekonvenční způsob hospodaření s dešťovými vodami.
Stejným způsobem byli motivování investoři stavby průmyslového
a obchodního areálu ve Zdibech, který je tvořen dvěma halovými
objekty o celkové ploše asi 8300 m2 s příslušným množstvím parko-
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vacích míst a jiných obslužných zpevněných ploch a komunikací,
jejichž povrchový odtok je potřeba řešit. Celková výměra odvodňované plochy zde činila téměř 20 tisíc m2. Společnost GLYNWED proto
nabídla a dodala kompletní řešení odvodnění areálu, od odvodu
dešťové vody z plochých střech hal pomocí podtlakového systému
Akasison, přes kanalizační potrubí, až po velké vsakovací galerie
tvořené vsakovacími bloky Garantia Rain Bloc.

Podtlakové odvodnění plochých střech
Podtlakový systém odvodnění Akasison sestává ze speciálně konstruovaných vpustí, z potrubí a tvarovek vyrobených z PE-HD a z ocelového
závěsného systému, který zajišťuje přenesení statického i dynamického
zatížení do konstrukce stavby, aby při vznikajících rázech nebyl porušen odvodňovací systém. Při dešti dochází u podtlakového systému
k úplnému zahlcení potrubí bez přítomnosti vzduchu. To zabezpečují
vpusti se speciální úpravou, které usměrňují proudění tak, aby se proud
vody co nejvíce přiblížil laminárnímu modelu. Aby k tomuto zahlcení
došlo co nejrychleji, je sběrné potrubí pod střešním pláštěm vedeno ve
vodorovné rovině. V důsledku gravitace vzniká ve vertikálním potrubí
podtlak, který vodu ze střechy velkou rychlostí odsává.
Nosná konstrukce průmyslových hal ve Zdibech je montovaná
železobetonová, s opláštěním PUR panely oboustranně vynášenými
ocelovými plechy. Střešní panely jsou polyuretanové, ze spodní strany vynášené trapézovým plechem. Vrchní část je pouze polyuretan
se separační vrstvou a hydroizolací z PVC. Této skladbě musely při
návrhu odpovídat také navržené vpusti. Byl použit typ SISON X66
H PVC. Jedná se o vyhřívanou vpust d 75 mm, kde topný kabel je
zakomponován přímo v těle vpusti a neklade nárok na další vícepráce spojené s dodatečnou montáží. Výkon topného kabelu je 10 W,
je napájen 220 V a na severní straně objektu je osazeno čidlo, které
spíná současně všechny vpusti, jestliže teplota klesne pod stanovenou
hodnotu. Za téměř 6 let realizací podtlakového odvodnění střech Akasison se velmi osvědčil systém vyhřívaných vpustí, kdy ani mrazem
v zimních obdobích není narušena plynulost odvodu vody z tajícího
sněhu. Navržené vpusti se vyznačují tím, že minimalizují vznik hluku
při vysokých rychlostech proudění vody a svou unikátní konstrukcí
zamezuji přisávání vzduchu do potrubí. Tato vysoká rychlost proudění
je dána úplným zahlcením potrubí vodou a využívá se pro samočistící
efekt v potrubí.
Střechy na halách jsou sedlové se spádem 3 % a to je ideální pro
návrh podtlaku. Výška hal je 11 m a to umožnilo řešit spojení dvou
větví do jednoho stoupacího potrubí za velmi příznivých cenových
podmínek. Dle sdělení investora, úspora oproti gravitačnímu systému byla cca 30 % (menší počet vpustí, absence výkopových prací
a kladení ležaté kanalizace uvnitř hal). Systém odvodnění hal je řešen
tak, že sběrná potrubí z mezistřešního úžlabí a ze zaatikového žlabu
jsou stažena do jednoho stoupacího potrubí. Vpusti v úžlabích jsou
navrženy v horní hranici svého maximálního výkonu, a to tak, že jedna vpust odvádí plochu cca 400 m2 odvodňované plochy. Úspornost
systému je patrná, když si uvědomíme, že stoupačka, která odvádí
dešťové srážky (300 l/s/ha) z plochy 1800 m2, má dimenzi pouze d
125 mm. Oproti tomu ležatá kanalizace z PVC při spádu 1 promile
by musela mít průměr d 350 mm, aby toto množství vody odvedla!
Kotvení nosného ocelového závěsného systému je do vln trapézu
a poskytuje velmi dobré vlastnosti při přenosu statického i dynamického zatížení, které vzniká v potrubí.
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Na této zakázce bylo také potřeba vyřešit odvodnění střechy kancelářských prostor podtlakem, ale plocha zde byla pouze 61 m2, a tudíž
nebyla možná kombinace s velkými střešními plochami hal. Pokud by
byly plochy staženy do stejné stoupačky, docházelo by k přisávání vzduchu a ke zavzdušnění potrubí a následnému snížení výkonu systému.
Gravitační systém se stejnou dimenzí vpustí odvede 8x menší množství
vody, než podtlakový systém navržený na maximální výkon.
Ve stoupacím potrubí musí být podtlak u dilatačního hrdla nad
čistícím kusem roven nule. Proto cca 1 m nad zemí dochází k rozšíření
stoupačky o jeden až dva řády. Tím se také sníží rychlost proudění
vody kvůli přechodu do kanalizace a revizních šachet. Toto zvětšení
průměru potrubí je dáno hydraulickým výpočtem.

Příhodné podmínky ověřené geologickým a hydrogeologickým
průzkumem poskytovaly velmi dobrý předpoklad pro likvidaci srážkových vod dle požadavku investora na pozemku stavby, a to tím z výše
uvedených způsobů investičně nejméně náročným – zasakováním do
podpovrchových vod. Podloží je ve Zdibech tvořeno dobře propustnými štěrkopísky, zároveň i podzemní voda se vyskytuje v bezpečné hloubce. Na základě hydrogeologického průzkumu se pracovalo
s hodnotou součinitele propustnosti 1.10-4 m/s.
Celková odvodňovaná plocha byla rozdělena na 10 dílčích povodí
dle charakteru a druhu využití ploch. Odvod dešťových vod byl
z těchto ploch proveden pomocí 8 odvodňovacích větví a zaústěn do 5
vsakovacích objektů o objemu 385 m3. Na dvou větvích byly vzhledem
k využití ploch pro parkování a manipulaci osazeny odlučovače ropných látek s návrhovým průtokem 16,5 a 25,3 l/s. Všechny galerie byly
seskládány celkem z 1275 kusů vsakovacích bloků Garantia Rain Bloc.
Vsakovací bloky se stavebním objemem 300 l při 95% využitelnosti
svého objemu pro retenci vody zajistily prostor pro dešťovou vodu
o kapacitě 365 m3. Jednotlivé galerie byly vyskládány na zarovnané
dno výkopu, obaleny do geotextílie a následně zasypány původním
výkopovým materiálem, který to díky své frakci a charakteristice
dovoloval.
Obě haly odvodněné na principu podtlaku byly napojeny na své
větve kanalizace. Do těchto větví byly dále zaústěny přípojky od
uličních vpustí, odvodňujících část zpevněných ploch, rozmístěných
kolem každé haly. Pro odvodnění hal a dvou dílčích ploch sloužily 2
hlavní vsakovací galerie o celkové retenční kapacitě 220 m3. Zvolené
řešení vsakovacího systému společnosti GLYNWED vykazuje vysokou odolnost proti stálému a nahodilému zatížení, proto bylo možno
vsakovací nádrže umístit pod místní komunikace. Dno nejhlouběji
uložené vsakovací galerie bylo 4,32 m pod terénem, s krytím zeminou 3 m. Výrobce i při takovémto statickém zatížení garantuje další
zatížitelnost SLW 60 dle normy DIN 1072.

Vsakování dešťové vody

Plochy s rizikem znečištění ropnými látkami

V závislosti na hydrogeologických poměrech v lokalitě stavby a na
stupni znečištění srážkového odtoku, se nabízí několik způsobů řešení
hospodaření s dešťovou vodou. Základními principy jsou vsakování,
akumulace a využití zachycených vod či retence dešťových vod se
zpožděným odtokem. Velmi vhodné jsou různé kombinace těchto
základních principů, které pomáhají optimalizovat funkčnost a ekonomičnost zařízení.

Investičně náročnější je odvodnění ploch s rizikem znečištění
dešťové vody ropnými látkami. Takové plochy musí být dle požadavku
úřadů v závislosti na způsobu následného vypouštění dešťových vod
specificky čištěny. Podle způsobu řešení přepadu odlučovače ropných
látek (přepad do povrchových vod, do podzemních vod či do kanalizace) jsou limitovány maximálními přípustnými hodnotami obsažených
zbytkových olejů v přepadu (stanoveno v mg/l, tzv. NEL).
Každá hala v řešeném areálu ve Zdibech disponuje manipulačním
prostorem pro potřeby zásobování. Tyto plochy nesou větší riziko
úniku ropných látek do dešťového odtoku. Před vsakovacím prvkem
sloužícím pro zasáknutí dešťových vod z obou manipulačních ploch
proto byl pro každou plochu navržen pojistný prvek pro odstranění
případného výskytu ropných látek, a to koalescenční odlučovač
s kalovou jímkou, s garantovanou koncentrací NEL na odtoku menší
než 0,2 mg/l. Odlučovače zároveň slouží jako prvky pro odstranění
mechanických nečistot z odtoku, a tím pomáhají chránit vsakovací
nádrž před zanesením, což by jinak mělo negativní vliv na vsakovací
účinnost prvku.
Společnost GLYNWED nabízí komplexní řešení odvodnění. Kromě
dodání materiálu je samozřejmostí technická podpora. V případě
odvodnění hal spočívá technická podpora v návrhu podtlakového systému řešené střechy a návrhu hospodaření s dešťovou vodou. Návrh
podtlakového odvodnění plochých střech je zajištěn v Autocadu
v 3D a v grafickém programu, aby montážní firma i investor dostali
do rukou podklady pro realizaci i koordinaci zakázky. Stavbou velmi
oceňované je poskytované poradenství a technická podpora během
samotné montáže. CAD detaily, ukázky řešení a další informace
najdete na stránkách www.glynwed.cz.
GLYNWED s.r.o.
Ing. Michal Tlach
tlach@glynwed.cz
Ing. Eva Neudertová
neudertova@glynwed.cz
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Inovativní metody měření
průtoku v systémech
městského odvodnění
Vojtěch Bareš, Eva Mráziková, Petr Sýkora
Klíčová slova
CCD kamera – měření průtoku – proudění s volnou hladinou – rychlostní profil – stopovač – ultrazvuková anemometrie – vodivost

Souhrn

Prezentovaná studie se zabývá návrhem, experimentálním testováním a verifikací inovativních postupů pro stanovení průtoku v otevřených žlabech, se zaměřením na systémy městského odvodnění.
Základním principem jednotlivých metod je aplikace ultrazvukové
anemometrické metody UVP (Ultrasonic Velocity Profiling), umožňující popis okamžitých rychlostních profilů ve svislicích průtočného
profilu bez fyzického kontaktu ultrazvukových sond s proudící
kapalinou. Dále je to indikátorová metoda za využití chemického
stopovače NaCl s podporou digitální elektrochemické sondy pro
měření vodivosti přímo v měrném profilu. Posledním postupem je
aplikace metody LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry)
pro měření průtoku v otevřeném kanále za využití CCD kamery
a digitální stopování rychlosti pohybu přirozených částic v odpadní vodě. Výsledky prokazují opodstatněnost využití jednotlivých
metod pro krátkodobé a střednědobé měření průtoku v systémech
městského odvodnění.
u

Úvod
Přesná znalost okamžitého průtočného množství komunálních
odpadních vod ve stokových sítích a na čistírnách odpadních vod
(ČOV) je z hlediska provozu, látkového zatížení ČOV i látkového
zatížení recipientu jedním ze základních provozně-ekonomických ukazatelů systémů odvodnění. Měrné profily, objekty a přístroje pro měření
průtoku (měrné přelivy či žlaby, ultrazvukové průtokoměry atd.) však
vyžadují kalibrační měření zohledňující lokální podmínky proudění,
které ve většině případů probíhá na základě metody rychlost-plocha
(tzn. hydrometrováním) [5]. Nejistoty takové kalibrační metody často
převyšují nejistoty kalibrovaného měrného objektu. Zdrojem nejistot
je lidský faktor, faktické ovlivnění rychlostního pole snímačem (hydrometrickou vrtulí), nerovnoměrnost či nestacionarita proudění, délka
měření a samotná přesnost metody stanovení rychlosti [2,5].
Proto autoři přicházejí s novými postupy neinvazního měření průtoku v otevřených žlabech za využití metod ultrazvukové dopplerovské
anemometrie [3], indikátorové metody s digitálním vyhodnocením
vodivosti a metody LSPIV [10].

Indikátorová metoda

Metoda využívá ke stanovení průtoku tzv. stopovací látku (tracer)
[11]. Ten je aplikován do proudu, kde dojde k jeho naředění v poměru
k hledanému průtoku. Jde tedy o metodu postavenou na principu
ředění. Hledaný průtok je určen pouze ze známého množství dávkovaného roztoku a ředícího poměru (obr. 2). Jako tracer bylo zvoleno
NaCl. Oproti jiným stopovacím látkám má své nezastupitelné výhody.
Pořizovací hodnota traceru je zanedbatelná, je snadno dostupný. Jeho
aplikace má minimální vliv na životní prostředí Další podstatnou
výhodou je dostupnost in-line analytické techniky s digitálním záznamem s vysokým časovým rozlišením, který je poměrně nenákladný,
kompaktní a vhodný i do těžkého terénu. Použití indikátorové metody
s sebou nese řadu ulehčení. Tím nejpodstatnějším je skutečnost, že
není potřeba znát geometrii úseku ani jeho drsnosti. Lze ji použít
kdekoli, kde situace neumožňuje tradiční řešení (pod ledem, při
strmých sklonech, při malých průtocích) nebo tam, kde by tradiční
měření znamenalo neúměrné náklady. Kritickým bodem aplikace
metody je zvýšená hustota roztoku NaCl.H2O, což může mít vliv na
transportní vlastnosti média. Nicméně v plně vyvinutém turbulentním
proudění v kvadratické oblasti ztrát třením je tato negativní vlastnost
zanedbatelná.

Metoda LSPIV

Základním metodickým přístupem pro získání informací o rozdělení rychlostí na volné hladině je aplikace principů metody PIV [1].
Uplatňovanou metodou v uvedeném projektu je optická metoda LSPIV
(Large-Scale Particle Image Velocimetry), což je metoda statistického
zpracování obrazové informace pro vyhodnocení rychlostního pole
na volné hladině [10]. Je využitelná pro pozorování proudění ve větších měřítkách (hydraulické aluviální modely [15,17], vodní toky [4,
6] atd.) Metoda je založená na dávkování částic (nebo použití částic
přirozeného původu) do proudící tekutiny a sledování jejich pohybu.
Vyhodnocení vektorů rychlosti je tedy založené na nepřímém stanovení rychlosti proudící tekutiny na základě pohybu značkovacích částic
a statistickém zpracování dvojice snímků [1, 14].
Princip metody je znázorněn na obr. 3. Osvětlení hladiny je zajištěno přídavným nebo přirozeným osvětlením. Volná hladina tak sama
vytváří rovinu měřícího prostoru [17]. Na určitou část této roviny
(tzv. měřicí oblast)
je zaostřena CCD
kamera, která v čase t sejme snímek
A a v čase t+∆t snímek B pohybující se
tekutiny.
Jednotlivé snímky jsou dále rozděleny do menších
čtvercových oblastí
s velikostí strany 2P
pixelů (tzv. vyšetřo- Obr. 2. Princip měření indikátorové metody

Metody
Metoda ultrazvukové anemometrie

Metodika je založena na využití citlivých ultrazvukových snímačů
rychlosti umístěných ve speciálních boxech vyplněných vodou nad
volnou hladinou (obr. 1). Taková geometrická konfigurace umožňuje
stanovit celý vertikální rychlostní profil v proudící kapalině v jediném
okamžiku bez fyzického ovlivnění proudění, s vysokým prostorovým
rozlišením i rozlišením rychlosti [13]. To umožňuje identifikovat
horizontální i vertikální složky vektoru rychlosti a zároveň odstraňuje
problém zanášení snímačů plovoucími nečistotami. Navíc metoda
zohledňuje fyzikální vlastnosti kapaliny, tzn. lze libovolně nastavit
pro danou kapalinu rychlost šíření ultrazvuku v kapalině. Na této
Obr. 3. Základní princip metody měření průtoku metodou LSPIV
veličině je přímo úměrná hodnota měřeného
vektoru rychlosti kapaliny. K měření rychlostí
je využita modifikovaná metoda ultrazvukové
anemometrie Ultrasonic Velocity Profiling (UVP)
primárně vyvinutá k měření vektorů rychlosti,
intenzit turbulence a vizualizaci proudění
s vysílací frekvencí 1, 2 nebo 4 MHz. Samotné
měření vektoru rychlosti probíhá na základě
Dopplerova principu. Jednotlivé ultrazvukové
sondy měří 1-D rychlostní profily ve směru
své radiální osy.
Obr. 4. Princip transformace souřadnic obrázku.
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Obr. 1. Geometrie uchycení sond a rozklad
vektorů rychlosti

Obr. 5. Originální a transformovaný obrázek s vyznačením bodů v souřadném systému pro
transformaci v nátokovém žlabu ČOV Kbely.

vaná oblast I). Vektor posunutí v každé vyšetřované oblasti je spočten vzájemnou korelací obrazových signálů mezi odpovídajícími si
vyšetřovanými oblastmi snímku A (I1) a snímku B (I2). Počet získaných
vektorů v měřicí oblasti je tudíž dán součinem počtu vyšetřovaných
oblastí ve vertikálním a horizontálním směru. Odpovídající měřítko
rychlosti je dáno měřítkem délek (vztah mezi fyzickým souřadným
systémem v rovině volné hladiny a získaného snímku) a měřítkem
času, které je dáno frekvencí snímání [12].
V průběhu projektu byla CCD kamera používána ve dvou geometrických konfiguracích. V základní testované geometrii byla kamera
umístěna kolmo k volné hladině proudění. Referenční měřítko délek
bylo při každé aplikaci v rovině dna koryta/žlabu. To je z hlediska
zpracování obrazu výrazně jednodušší varianta, avšak s relativně
velkým omezením především pro terénní experimenty. Proto byla při
dalších experimentech kamera umístěna nad volnou hladinou pod
náhodně zvoleným úhlem snímání a v náhodně zvolené vertikální
poloze s transformací obrazu do ortogonálních souřadnic pomocí 2D
homografie [16] (obr. 4, obr. 5).

Experimentální část
Navržené metody byly testovány v laboratorních a terénních
podmínkách. V laboratorních podmínkách probíhaly experimenty
na dvou tratích: i) v experimentálním žlabu obdélníkového průřezu se šířkou B = 0,525 m a délkou L = 8 m, ii) ve sklopném žlabu
s kruhovým příčným průřezem z plexiskla o celkové délce L = 17 m
a vnitřním průměru D = 0,2 m. Podélný sklon dna byl nastaven na
hodnotu i0 = 0,1 %. Referenční měření průtoku bylo uskutečněno
magneticko-indukčním průtokoměrem Krohne Aquaflux DN 200,
který byl osazen na přívodní potrubí. K měření hloubky proudění h
byl použit kalibrovaný ultrazvukový hladinoměr s externí teplotní
korekcí Pepperl&Fuchs UC2000.
Experimenty v terénu byly provedeny za spoluúčasti měřičské skupiny PVK ve vybraných profilech stokové sítě na území hl. m. Prahy.
V těchto profilech bylo instalováno ultrazvukové měřicí zařízení PVK
[9]. Ultrazvukové průtokoměry byly vždy kalibrovány hydrometrováním pracovníky PVK pomocí elektromagnetické rychlostní sondy
Marsh McBirney.
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Stanovení průtoku
Metoda ultrazvukové anemometrie

Samotná metoda stanovení průtoku je modifikovanou metodou
rychlost – plocha [7]. Na rozdíl od klasických metod hydrometrování
je však stanovení svislicové rychlosti provedeno numerickou integrací celého „reálného” rychlostního profilu přes hloubku proudění
h s malým diskrétním krokem (∆ymin = 0,64 mm).
Při návrhu byly pokud možno zohleděny všechny kritické předpoklady metody UVP. Měření bylo uskutečněno s dvěmi sondami odkloněnými od verikální osy (θ = ± 20 °) umístěnými v boxu vyplněným
vodou (obr. 1). Tak lze identifikovat i vertikální složky rychlosti a je
minimalizována možná chyba pocházející z nastavení úhlu. Dno boxu
z tenké PVC fólie (tl. 0,1 mm) odděluje kapalinu v boxu od kapaliny
proudící. Box samotný má zanedbatelnou šířku (15 mm) oproti šířce
žlabu a má hydraulicky vhodný tvar na návodním líci. Čelo US sond
je vzdáleno 22 mm od PVC fólie, tzn. „mrtvé“ pole je vně samotného
proudového pole. US signál tedy prochází kapalinou č. 1, pevnou
stěnou (PVC fólie) a proudící kapalinou č. 2.
Jestliže předpokládáme, že sondy jsou navzájem od sebe vzdáleny
relativně málo k podélné ose žlabu (∆L = 10 cm) a charakter proudění
se nemění skokem, lze vyjádřit časově střední podélnou složku bodové
rychlosti vztahem:
(1)
Plošnou integrací měřených bodových rychlostí přes hloubku h
a šířku v hladině B získáváme celkový průtok v průtočném průřezu
jako:
(2)

Indikátorová metoda

Vzdálenost mezi profilem aplikace a měrným profilem je podmíněna charakterem a šířkou proudu. Podstatné je, aby bylo před měrným
profilem dosaženo dokonalého promísení traceru s proudem, tzn.
vzdálenost byla delší než směšovací délka [5]. Čím je tedy proud
turbulentnější a užší, tím kratší může být úsek mezi profilem aplikace
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a měrným profilem. Pokud je úsek neúměrně
dlouhý, je možné zvolit dávkování traceru ve
více bodech příčného profilu aplikace a tak
zkrátit směšovací délku.
Pokud projde měrným profilem veškeré
aplikované množství traceru a za podmínky
konstantního průtoku během průchodu
tracerového mraku měřeným úsekem, resp.
profilem, můžeme psát:

Obr. 6. Analýza dvojice snímků: digitální korelační metoda

(3)
kde

M
V

množství traceru v aplikovaném roztoku [mg]
objem aplikovaného roztoku traceru [l]

Obr. 7. Rychlostní profily v jednotlivých svislicích pro průtokový
stav Q40_h22.

Obr. 8. Rychlostní pole v příčném průřezu žlabu pro průtokový
stav Q40_h22

Q
c1
c2(t)
		
t
ta

hledané průtokové množství v systému [l/s]
koncentrace traceru v aplikovaném roztoku [mg/l]
koncentrace traceru v měrném profilu v intervalu dt
(bez koncentrace pozadí)
doba od počátku aplikace roztoku [s]
čas příchodu první molekuly traceru do měrného profilu
[s]

Metoda LSPIV

Pro vyhodnocení vektorů rychlosti je potřeba provést vzájemnou
korelaci mezi odpovídajícími si vyšetřovanými oblastmi jednotlivých
párů snímků I1 a I2 (obr. 6), jejímž výsledkem je korelační rovina φfg
s maximální špičkou na pozici (i,j) [1].
Vztah pro vzájemnou korelaci má tvar:
(4)
Pro ušetření výpočetního času je využívána rychlá Fourierova transformace (FFT). Výpočet korelační roviny pak má následující postup:
(5)

Obr. 9. Experiment T4-Porovnání průtoků

Obr. 10. Rychlostní profily povrchových rychlostí v příčném profilu měrného žlabu (okamžité
a časově střední hodnoty).
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Obr. 11. Korelace mezi průtokem měřeným
metodou LSPIV a referenčním měřením
PVK a.s.
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Posunutí polohy maximální špičky v korelační rovině vůči středu
této roviny udává posunutí mezi oblastmi v pixelech. Protože však
hodnota posunutí mezi oblastmi obecně nemá hodnotu celých
pixelů, je pro vyjádření skutečného posunutí použito subpixelové
interpolace. Tato interpolace bere v úvahu hodnoty korelační roviny
v bodech φfg(i‑1, j), φfg(i+1, j), φfg(i, j-1) a φfg(i, j+1) okolo bodu φfg(i, j)
s nalezeným maximem. Rozložení signálu se nejčastěji uvažuje jako
Gaussovské.
(6)
kde x je posunutí, f(x) hodnota korelační roviny v tomto bodě a x0
skutečné posunutí.
Časově střední hodnoty rychlostních profilů lze vyhodnocovat
libovolně na základě zvoleného algoritmu snímkování. Základní
varianta experimentů byla prováděna s rychlostí snímání 30 fps, kdy
bylo snímáno celkem 500 snímků. V terénu byla testována robustní
konfigurace, kdy každých 30 sekund byla snímána hladina po dobu
5 sekund s frekvencí 30 fps (celkem 150 fps). Tento algoritmus byl zcela vyhovující, nicméně pro jiné aplikace lze libovolně volit různé algoritmy snímání s ohledem na úsporu výpočetního času. Pro stanovení
průtoku byl zvolen nejjednodušší empirický přístup. Jednotlivé měrné
profily byly kalibrovány detailním proměřením rychlostního pole a na
základě těchto experimentů byl stanoven poměr mezi povrchovou
a svislicovou rychlostí v příčném profilu. Průtok byl potom stanoven
numerickou integrací přes hloubku h a šířku B proudění jako:
(7)

Tab. 1. Výsledné hodnoty měřených průtoků s odchylkami (100%
MID Krohne)
Průtokový stav

QKR

Q

abs. odchylka

[l/s]

[l/s]

[l/s]

rel. odchylka
[%]

Q10_h22

9,99

9,87

-0,11

-1,12

Q20_h22

20,22

19,61

-0,61

-2,99

Q30_h22

29,98

29,01

-0,98

-3,26

Q40_h22

40,06

38,82

-1,25

-3,11

Q50_h22

49,87

48,28

-1,59

-3,19

Q60_h22

60,11

57,87

-2,24

-3,73

Q29_h10

29,69

29,84

0,15

0,51

Q29_h18

29,69

28,80

-0,89

-3,00

Q29_h26

29,38

28,02

-1,36

-4,62

Q29_h34

29,62

28,15

-1,47

-4,97

Q29_h41

29,42

27,68

-1,74

-5,93

Tab. 2. Výsledné hodnoty měřených průtoků s odchylkami (100%
MID Krohne)
Roztok č.

MID avg

Int. metoda avg

Rozdíl Q

QKR[ l/s ]

QINT [ l/s ]

∆Q [l/s]

∆Q [%]

1-5

3,1

3,2

0,03

-1,0

6-10

6,8

6,6

0,17

2,5

11-15

13,3

13,0

0,27

2,1

16-20

2,8

2,9

0,12

-4,2

21-25

6,1

6,3

0,13

-2,2

26-30

9,5

9,6

0,09

-0,9

Metoda LSPIV

Výsledky
Metoda ultrazvukové anemometrie

Pro každý průtokový stav byly vyhodnoceny vertikální rychlostní
profily v 11 svislicích (obr. 7) a zobrazeno rychlostní pole v příčném
průřezu (obr. 8). Z grafů je patrná výrazná osová nesouměrnost
proudění v měrném žlabu. Rovněž vertikální rozdělení rychlostí ve
svislicích se výrazně mění pro jednotlivé svislice a není ho možné
popsat jediným univerzálním empirickým modelem.
Souhrnné výsledky všech experimentů jsou uvedeny v tabulce 1,
kde jsou jako referenční hodnoty uvažovány měření MID Krohne (QKR).
Odchylky jsou vyjádřeny v absolutních i relativních hodnotách, které
se pohybují od 0,51 % do -5,93 %. Průměrná relativní odchylka pro
všechny experimenty byla -3,22 %, což je na hranici samotné provozní
přesnosti použitých metod stanovení průtoku.

Výsledky z měrného profilu na ČOV Kbely potvrzují, že aplikace
metody ve terénních podmínkách je zcela realistická. První část experimentů byla snímána náhodně v čase s frekvencí 30 fps. Při každém
měření bylo nasnímáno 500 snímků, což odpovídá 16,66 sekundám
(obr. 10). Výsledky byly porovnávány s měření PVK a.s. z měrného
žlabu (tab. 3). Výsledky ukazují výbornou shodu mezi oběma měřeními, korelace mezi výsledky je vynikající.
Druhá série experimentů byla provedena jako kontinuální měření,
kdy bylo snímáno 150 snímků s frekvencí 30 fps (doba měření 5 s)
každých 30 sekund přes delší časový interval. Výsledky mají podobný
charakter, tzn. stabilní systematickou odchylku a velmi dobrou korelaci mezi měřenými a referenčními daty (obr. 11).

Závěr

Představené postupy představují alternativu k metodám běžně
využívaným. Hlavní výhodou je, že se jedná de facto o metody neinLaboratorní zkoušky prokázaly uživatelskou jednoduchost integrační
vazní. Každá jednotlivá metoda má svá specifika, výhody a zápory.
metody a její časovou úsporu. Měření jednotlivých průtokových stavů
Metoda založená na měření systémem UVP je určena pro krátkodobé
netrvalo déle než 6 min. Za tuto dobu bylo do proudu aplikováno 5
kalibrační měření především na ČOV, s výhodou tam, kde nátok do
solných roztoků. Z těchto pěti roztoků byl následně stanoven průměrný
měrného profilu je nerovnoměrný a pro stanovení průtoku je třeba znát
průtok. Doba průchodu mraku měrným profilem se vzhledem k výši
detailní rozdělení rychlostního pole v příčném průřezu. Indikátorová
průtoku při jednotlivých stavech, resp. rychlosti proudu, pohybovala
metoda je rovněž určena pro krátkodobé měření, a to především ve
od 25 do 40 s. Za velmi krátký časový úsek bylo tedy možné získat
špatně přístupných měrných profilech, nebo profilech, kde je obtížné
poměrně přesnou představu o hodnotách průtoku v systému, a to aniž
definovat průtočný průřez nebo je nemožné použít vrtuli/sondu pro
by bylo jakkoliv potřeba definovat průtočný profil (tab. 2).
hydrometrování. Metodu LSPIV je možné použít jak pro krátkodobé
Jak bylo prokázáno, integrační metoda je schopná podchytit i velmi
měření, tak pro dlouhodobý monitoring průtoku. Vzhledem k tomu, že
rychlé změny průtoku v síti. Terénní experimenty prokázaly, že během
prozatím neexistuje komerční produkt založený na tomto principu, je
35 min je tato metoda schopná v deseti bodech (deset roztoků) popsat
její praktické využití omezené. Výsledky nicméně prokazují schopnost
změnu průtoku, probíhající ve stokové síti (obr. 9). Obzvláště v jedmetody stanovit rychlostní profil povrchových rychlostí na hladině,
notné kanalizaci mohou být tyto změny výrazné. Při využití hydroa to i terénních podmínkách. Tato získaná informace je kvalitativně
metrování by patrně měření průtočného profilu jednoho průtokového
stejně hodnotná nebo vyšší v porovnání s informací o rychlosti,
stavu trvalo stejně dlouho. Výsledkem by však byl průměrný průtok
kterou poskytují komerční ultrazvukové průtokoměry. Její výhoda se
v intervalu 35 min, což by skutečnosti těžko odpovídalo.
zvyšuje v profilech a při vodních stavech, kdy je vysoký poměr mezi
šířkou proudění v hladině a střední hloubkou
v profilu B/hs.
Tab. 3. Výsledky pro sérii experimentů na ČOV Kbely
Prezentované výsledky ukazují, že současná
run
Qpvk
h
B/h
U
U_piv
Qpiv
rel.error
fps
res xy
úroveň monitorovací techniky výrazně rozši[l/s]
[cm]
[-]
[m/s]
[m/s]
[l/s]
[%]
[fps]
[pix*pix]
řuje spektrum možných přístupů pro měření
1
42,1
232
2,6
0,302
0,32
44,5
-6%
30
256 x 64
průtoků v systémech městského odvodnění.

Indikátorová metoda

2

35,8

207

2,9

0,288

0,284

35,2

2%

30

256 x 64

3

37

212

2,8

0,291

0,291

37

0%

30

256 x 64

4

34,6

205

2,9

0,281

0,282

34,7

0%

30

256 x 64

5

29,3

183

3,3

0,267

0,261

28,7

2%

30

256 x 64

6

29,1

182

3,3

0,266

0,264

28,8

1%

30

256 x 64
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Presented study deals with design, experimental testing and
verification of innovative methods for discharge measurements in
open channels within the urban drainage systems. Several different
approaches were introduced for discharge measurement. Ultrasonic
velocity profiling method was applied using an error-minimized
approach enabling the measurement of instantaneous velocity distribution over the entire flow depth without direct contact with the
flowing liquid. Further, the tracer dilution method using natrium
chloride and in-line conductivity measurement were used to estimate the flow rates in close conduits with open-channel flows. Finally, Large Scale Particle Image Velocimetry method was employed.
The commercial CCD camera and the imaging of particles of natural
origin at the free surface were used to estimate the discharge at the
inlet of waste water treatment plant. All presented methods show
high ability to measure free surface flow in different setup in urban
drainage systems.
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Odvodnění urbanizovaných území

Nové zpevněné plochy v ur
banizovaných územích mohou
představovat pro již vytížený
systém dešťové kanalizace
nemalé problémy. Odtok vody z nové výstavby ze
slabě propustných povrchů překračuje v některých případech kapacitu stávajícího potrubí a tuto
skutečnost je nutno řešit vhodným hydraulickostavebním zásahem. Relativně jednoduché řešení je
zvětšit dimenzi potrubí. Tento způsob řešení však
má také své negativa. Kromě ceny také omezení
průjezdnosti území, poškození infrastruktury aj.
Přesto takové řešení nemusí z dlouhodobého hlediska problém zcela
vyřešit, protože další výstavba může mít podobný dopad, tzn. opětovné vyčerpání kapacity potrubí dešťové kanalizace.

spojovacími elementy (horizontální a vertikální směr).
Vsakovací objekty se obalují
geotextilií, aby nedocházelo
k vnášení okolního materiálu, a tím ke zmenšování
akumulačního prostoru.
Systémy Wavin Azura a Wavin Q-bic jsou
vhodné pro umístění např. do zatravněných
ploch, příjezdových komunikací, odstavných
parkovišť. Pro konkrétní případy je potřeba, ve
spolupráci s technickou podporou firmy WAVIN
Ekoplastik s.r.o., stanovit minimální výšku krytí
podle použitého zásypového materiálu, hloubky uložení, hladiny
podzemní vody a předpokládaného užívání upraveného terénu
(povrchu).

Na zatravněné ploše jsou z celého systému vidět jen šachtové
poklopy

Sestava kompletu Wavin Q-Bic ve výkopu. Vidět jsou již osazené
adaptéry šachet Tegra 600, zatím bez vlnovců a poklopů
Společnost WAVIN Ekoplastik nabízí na českém i evropském trhu
systémy pro hospodaření s dešťovou vodou, a to zasakovací boxy
Wavin Azura a Wavin Q-bic. Tyto systémy umožňují vytvářet v podzemí akumulační prostor, ze kterého se v čase postupně dešťové vody
zasakují do vhodného horninového podloží.
Pro vytváření akumulačních galerií potřebných objemů a tvaru je
možné použít plastové (polypropylén PP) boxy Wavin Azura 200l
a Wavin Q-bic 432l. Hlavním prvkem uvedených systémů je vždy
plastový vsakovací box, kde systém Azura má rozměry boxů 500 x
400 x 1000 mm a systém Q-Bic 600 x 600 x 1200 mm. Akumulační
box Q-bic díky své speciální vnitřní struktuře vytvoří, po vyskládání
boxů (galerie), průběžné kanály velkých rozměrů (cca 500 mm).
Tyto kanály umožňují provést revizi a následné čištění zasakovacích
nebo retenčních galerií klasickými inspekčními kamerami a čisticími
systémy. Jako vstup této techniky do galerie slouží standardní revizní
šachty WAVIN o průměrech DN 600 nebo DN 400, které je možné
osadit přímo na akumulační blok pomocí přechodových adaptérů. Dle
projektu (návrhové intenzity deště, délky deště a hydrogeologických
podmínek) se tyto boxy skládají do požadovaných objemů, spojují
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V lokalitách, kde nejsou vhodné hydrogeologické podmínky
nebo je naopak nežádoucí dešťové vody nechat zasakovat, je
možné vytvořit pro zdržení odtoku a snížení špičkového průtoku
při přívalovém dešti retenční nádrž. Retenční objekty je možné
vytvořit „opracováním“ hydroizolace na těchto Azura nebo Q-bic
akumulačních boxech. Akumulační boxy jsou obaleny ochrannou
geotextilií, pak následně svařovanou hydroizolační folií (PVC,
HDPE) a opět ochrannou geotextilií. Při špatných spádových poměrech je možné vytvořit retenční nádrž o výšce 0,6 m resp. 0,4 m
pro box Azura.
V loňském roce jsme v rámci odvodňování urbanizovaných území
řešili akci „Výstavba obslužného parkoviště v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku“. U projektu jsme byli od prvních návrhů s projektantem až
do vlastní realizace. Vody z parkovacích stání byly svedeny přes uliční
vpusti a odlučovač ropných látek do zasakovacího systému Wavin Qbic. Vlastní zasakovací galerie o objemu cca 38 m3 byla osazena revizními šachtami Tegra 600. Systém je osazen do volného prostoru trávníku
před jedním z pavilonů nemocnice a po dokončení zahradnických
úprav bude celý areál vytvářet příjemné a klidné prostředí.
Pro komplexní řešení dešťové
kanalizace (návrhu zasakovacích
objektů) se můžete obrátit na
zástupce firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o. Na trhu firma působí
dlouhodobě (v západní Evropě
od roku 1955, v ČR od roku
1994) a rovněž na poli hospodaření s dešťovou vodou má
dlouholeté zkušenosti z domova
i ze zahraničí.
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Ing. Lukáš Mejzlík
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že firmy Gebr. Ostendorf – Osma
zpracování plastů, s.r.o. a Wavin Ekoplastik s.r.o. vytvořily novou
obchodní společnost WAVIN OSMA s.r.o., která bude zajišťovat distribuci a zákaznický servis značek Wavin, OSMA a Ekoplastik.
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Nová řada HACH LANGE vzorkovačů
Bühler
Největší výrobce analytické techniky pro vodárenství a průmysl, společnost HACH LANGE, uvádí na trh dva nové modely
vzorkovačů Bühler. Díky novým možnostem digitální komunikace,
snímání a řízení teploty v prostoru se vzorky a novým vzorkovacím
nádobkám byla zvýšena spolehlivost provozu vzorkovačů. Všechny
vzorkovače Bühler mají certifikaci CE a splňují ISO normu 5667.
Stacionární venkovní Bühler 3010 splňuje velmi přísná kritéria
na správnou temperaci vzorku i při vysokých letních teplotách
a díky celoplastové skříni se vyznačuje vysokou odolností vůči
korozivním plynům. Je určen pro odběry na základě času a události
s požadavkem na vysokou přesnost odebraného objemu vzorku.
Model Bühler 1027 je vlastně pouze řídicí jednotka s odběrovou
nádobkou a může se uplatnit v provozech nebo monitorovacích
stanicích s požadavkem na flexibilitu a jednoduché ovládání.
Nejdůležitější konstrukční změny proběhly u vzorkovačů Bühler
před dvěma lety, kdy byl zásadně inovován základní stacionární
venkovní vzorkovač BL 4010, pracující na vakuově-tlakovém principu.
Následující řady vzorkovačů převzaly osvědčené prvky:
• Nová plastová nerozbitná vzorkovací nádobka, volitelně ve skleněném provedení DURAN 50.
• Spodní plnění vzorkovací nádobky, přičemž nejsou zapotřebí žádné
pohyblivé díly. Horní část nádobky se tudíž neznečistí a celý díl se
snadno čistí.
• Důmyslný patentovaný tzv. „pinch“ ventil, který uzavírá silikonovou hadičku mezi nádobkou a distributorem. Je poháněn elektricky,
nikoli vzduchem, takže životnost vakuově-tlakové pumpy je mnohonásobně vyšší než u konkurence.
• Distributor má otevřenou trubku, což zabraňuje zanášení při nasazení na nátoku ČOV.
• Speciální by-pass úprava umožňuje běžné odběry vzorků i z tlakového potrubí nebo pomocí čerpadla do tlaku 2 bary.
• Vysoká přesnost odebraného objemu vzorku, typicky kolem
1,5 %.

• Garantovaný parametr dodržení rychlosti proudění min. 0,5 m/s,
aby nedocházelo k sedimentaci vzorku v sací hadici z hloubky
minimálně 7,5 metru.
Klíčový parametr je udržování stabilní teploty vzorků. Teplota v prostoru vzorkovnic je u inovovaných stacionárních vzorkovačů Bühler
řízena dvěma senzory, jeden je umístěn v prostoru vzorkovnic, druhý
pak sleduje teplotu vzduchu u výparníkové desky. Tak bylo možné
zvednout provozní teplotu až na 43 oC a zároveň zamezit tvorbu
ledu na výparníku. Zabudovaný ventilátor zajišťuje aktivní cirkulaci
vzduchu kolem vzorkovnic.
V horním prostoru se nachází třetí teplotní senzor s ochranným
topným prvkem, který zabraňuje zamrznutí vzorku v nádobce při
velmi nízkých teplotách. Horní prostor je velmi snadno přístupný
z hlediska instalace a servisu. Veškeré elektronické a pneumatické díly
se nacházejí právě v horní části, takže nejsou tak napadány korozními
plyny (sirovodík je těžší než vzduch).
Všechny stacionární vzorkovače Bühler jsou nyní připraveny na
digitální komunikaci MODBUS nebo PROFIBUS v případě požadavku na přenos dat do PLC systémů. Samozřejmostí je konektivita na
proudový výstup z průtokoměrů pro proporční odběr dle „C“ metodiky. Programovatelná řídicí jednotka vzorkovače je kompatibilní se
standardními HACH LANGE kontroléry sc100 a sc1000, čímž je umožněno vybudování flexibilních vzorkovacích a měřicích stanic na bázi
digitálních sond HACH LANGE (e-chem, LDO, NH4+, NO3- apod.)
Univerzální vzorkovací nádobka a řídící jednotky Bühler si našly
cestu i do stavebnicového modulárního systému vzorkování Bühler
1027. Jedná se o kompaktní jednotku, kterou je možné doplnit
o vzorkovnici nebo termostatovaný box a tak vytvořit jednoduchý
vnitřní/venkovní vzorkovač dle potřeby. Instaluje se prakticky kamkoli na zeď nebo rám a je možné pořízení i jednoduché sestavy pro
mobilní vzorkování.
Ing. Miloš Volenec
Technická podpora – proces
HACH LANGE s.r.o.
272 12 45 45
info@hach-lange.cz
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Proč???
Tuto otázku si kladu stále častěji, nejen jako občan této republiky, ale jako letitý, nyní penzionovaný vědecký pracovník v oboru
vodního hospodářství a životního prostředí.
Zabýval jsem se téměř 30 let vodárenskými nádržemi, rybníky,
jejich povodími, revitalizacemi jejich přítoků apod. Měl jsem
štěstí, nebo smůlu, že jsem měl možnost zachytit náhlý skok
v kvalitě vody, zaviněný normalizačními procesy sedmdesátých
let, které způsobily naprostou devastaci lidského myšlení, smyslu
pro zodpovědnost, ohleduplnost, citu k přírodě a svému životnímu prostředí, na což příroda přirozeně reagovala. Ta reakce
bývá většinou opožděná, takže se důsledky chybných technologií
v zemědělství, lesnictví a rybníkářství, necitlivost a lhostejnost ke
svému prostředí, zaviněné morální devastací obyvatelstva, začaly
projevovat později.
Zdědili jsme tedy neblahé dědictví, o kterém jsem si myslel, že
vlivem politických změn bude přednostně řešeno a naše zem opět
ozdraví. Tvor, který měl svou práci rád, nemůže jen tak odejít na
odpočinek, aby se zbavil zájmu o činnost, kterou se léta zabýval.
Takže, byť již zpovzdáli, sleduji, co se v této oblasti lidské činnosti
děje.
K tomuto článku mne vyprovokovalo hned více událostí
najednou. Předně to byla konference o budoucnosti Orlíku, dále
podivná činnost kolem Jordánu a nakonec nepochopitelná činnost
úředníků, referátem životního prostředí v malém městě počínaje
a ČIŽP konče.
Třebaže jsem byl poněkud skeptický k názorům našeho současného prezidenta o všemocnosti trhu, choval jsem v duši naději, že
se lidské vztahy, a tím i vztah k životnímu prostředí, zlepší. Velice
nerad jsem musel přiznat, že jsem se mýlil. Odbornost ustupuje
zájmům podivných praktik kšeftařů a lobbistů, v oboru nevzdělaných politiků a úředníků. Pokud vím, tak ze závěrů konference
o Orlíku vyplynulo, že je nutno omezit nebo zamezit vstupu živin,
působících trofizaci vody v nádrži, zvláště pak fosforu. To je jistě
chvályhodné. Ale když se odborníci usnesli, že sediment, usazený
na dně nádrže, zde bude ponechán na základě teorie, že se sám po
čase zakonzervuje, a nebude se tedy na další trofizaci podílet, to
jsem nechtěl věřit ani svým uším, ani očím.
Znám léta Orlík nejen jako výzkumník, ale i jako potápěč a vím
jak z praxe potápěče, tak i měřením, že Hrbáčkova veličina „Doba
zdržení“ je nesmysl. Voda pod zdánlivě klidnou hladinou nádrže
proudí téměř stejnou silou, jako by žádná nádrž nebyla. Změny
v proudění vznikají změnami teplot přítoků a vody v nádrži
a v mezidobí mezi změnami jarní a letní stratifikace. To znamená,
že sediment nemůže zůstat v klidu. Dále každý odborník ví, že
vodní květy sinic dokáží manipulovat veličinou pH, a tak si vytvořit
z nerozpustného apatitu rozpustný fosforečnan. Tím sinice získá
nepostradatelnou živinu, většinou v sedimentu hojně obsaženou.
Každý, kdo v tomto oboru pracoval, ví, že BEZ ODBAHNĚNÍ NELZE
NÁDRŽ ASANOVAT.

Dalším problémem je táborský Jordán. Když jsem se dozvěděl,
co a na jakých podkladech se má dít s Jordánem, napsal jsem paní
starostce Tábora o hrubých chybách při průzkumu nádrže a o možnosti výhodnější, levnější a méně drastické metodě odbahnění, než
je plánována. Navíc, ze tří vzorkovaných lokalit v tak morfologicky
složité nádrži a jejím povodí nelze objektivně posoudit další činnost. Omlouvat to nedostatkem peněz je přímo trestuhodné!
V obou zmíněných případech, o dalších nádržích a rybnících
ani nemluvě, jde o střet zájmu společností, odbahňující suchou
nebo mokrou cestou, zvláště pak, kdo z nich má za sebou silnějšího politika nebo byznysmena. Profesionální objektivita a náklady
v těchto případech jdou stranou. Když jsem Jordán konsultoval
s mými přáteli odborníky, řekli mi, ať dám od toho ruce pryč, že
jsou to politicko-mafiánské zájmy!
Dalším příkladem prodejného přístupu kompetentních úředníků
je posouzení vlivu špatně založené skládky tuhého domovního
odpadu na kvalitu podzemní vody. Již v roce 1992, kdy skládku
stavěli, jsem tehdejší referát ŽP ve Strakonicích upozorňoval, že
po naplnění skládky dojde ke kontaminaci zvodně, která skládkou
prochází. Po 14 létech se moje předpověď, bohužel, splnila...
Nejvíce mne ale překvapily reakce od vedoucího referátu ŽP
v Blatné, starosty města, které skládku provozuje, přes krajské
úřady až po ČIŽP. Úředníci zmíněných institucí na základě pouhé
povrchní procházky terénem a odmítáním podrobných rozborů
vody ze studny a skládky, které jim byly k dispozici, vytvořili
mně naprosto nepochopitelný a neuvěřitelný závěr, že skládka
nemůže ovlivnit kvalitu podzemní vody. Neodbornost nejvyšších
institucí, neochota, zamlžování důkazů a posléze jejich závěry mne
překvapily. Tohle si snad nemohl dovolit ani bolševický úředník.
Skládka navíc dostala povolení k prodloužení a rozšíření činnosti
a byla vydána EIA.
Proto si kladu otázku, PROČ TO VŠECHNO JE??? CO SE STALO
S NAŠIMI ODBORNÍKY, ÚŘEDNÍKY A OBČANY TÉTO ZEMĚ??
Jsme v období šetřivosti všeho, omezení až umrtvení mnohých
činností. Ale je to dobře?? Nevyvolá nemístné šetření ještě větší
dluh a škody někde jinde??? Pokud nebudou bráni k zodpovědnosti
politici, úředníci i odborníci, kteří zavinili tento stav, budou se
dopouštět další devastace této země. Pak Pánbůh pomoz této zemi.
Všechny reformy budou k ničemu.
Ing. Václav Vojtěch
VencaVojtech@seznam.cz
Poznámka redakce: subjekty zde jmenované požádáme o stanovisko, s nímž Vás seznámíme.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30.
listopadu 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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Výzkum a činnost katedry vodního
hospodářství a environmentálního
modelování FŽP ČZU v Praze

nádrže, atmosférické procesy, transport znečištění v ovzduší. Nově se
pak katedra zaměřuje na posouzení možných dopadů klimatických změn
na hydrologické procesy v krajině.
V posledních pěti letech KVHEM připravila akreditaci nových studijních
oborů, které v současné době garantuje – bakalářský obor Vodní hospodářství (od roku 2008) a navazující magisterský obor Environmentální
modelování (2006), kde se podařilo zapojit do výuky špičkové odborníky
z vybraných oblastí environmentálních věd (prof. Jaňour z Ústavu termomechaniky AV ČR, doc. Lachout z MFF UK, doc. Mayer a prof. Matoušek
z ČVUT Praha, doc. Zeman z DHI a další).
V roce 2009 se podařilo pod garancí katedry získat akreditaci doktorského
oboru Environmentální modelování vyučovaného v českém i anglickém jazyce,
kde kromě akademických pracovníků z ČZU – doc. Frýdy, doc. Vacha, prof.
Wittlingerové, prof. Borůvky, doc. Kodešové, doc. Vymazala, prof. Pecha
jsou mezi externími členy špičkoví odborníci ve svých oborech prof. Vogel
a prof. Matoušek – FSv ČVUT, prof. Jaňour – ÚT AV ČR, doc. Hrkal – VÚV,
doc. Zeman – DHI, RNDr. Daňhelka – ČHMÚ Praha. Významnou posilou
oboru jsou také zahraniční členové Dr. hab. Renata Romanowicz (Institute
of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Polsko) a Drs. Paul
J. J. F. Torfs (Wageningen University, Nizozemí), kteří se aktivně podílejí na
výchově doktorandů a výzkumné činnosti realizované v rámci oboru.
Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku studia a modelování vybraných environmentálních procesů. Středem zájmu je modelování
hydrologických procesů v malém měřítku a v měřítku zdrojových povodí.
Důraz je kladen na řešení vybraných otázek z oblasti hydrauliky podzemních vod, studium proudění v porézním prostředí, modelování srážkoodtokového procesu na malých povodích, modelování proudění v mezní vrstvě
atmosféry, modelování transportních procesů v podpovrchových i povrchových vodách a v atmosféře. Zvláštní pozornost je věnována problematice
odvodnění urbanizovaných území.
Součástí katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování
jsou dvě laboratoře. Analytická laboratoř v Kostelci nad Černými lesy je
zaměřena na chemické rozbory vzorků přírodního prostředí – vody, půdy,
organického materiálu apod. Analýzy jsou orientovány zejména na zjišťování obsahu znečišťujících, ale i přirozeně zastoupených anorganických
látek na úrovni minoritních a stopových koncentrací. Druhou laboratoří je
Laboratoř pro studium proudění vody v porézním prostředí, která byla
založena v roce 2007, částečně z prostředků grantu FRVŠ 1494/2007,
částečně z investic FŽP a dalších zdrojů. Analýzy jsou orientovány na zrnitostní rozbory půd, stanovení nasycené hydraulické vodivosti, stanovení
retenčních křivek a další.

Pavel Pech, Petr Máca, Jiří Pavlásek
Mimořádné číslo VTEI představuje vybrané výsledky výzkumu realizovaného v posledních letech na katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze – dále KVHEM. Z tohoto důvodu bychom také rádi
seznámili širší odbornou veřejnost s historií, zaměřením a vybranými
aktivitami katedr y.
Historie katedry je výrazně formována rokem 1952, kdy vznikla Vysoká
škola zemědělská (VŠZ), na které byl později založen v rámci Agronomické
fakulty obor meliorací. V souvislosti s jeho založením přešla část pracovníků
se zaměřením na vodní hospodářství a meliorace z ČVUT na nově vzniklou
VŠZ a stála při vzniku katedry základů vodního hospodářství.
Jedním z prvních vedoucích byl prof. Ing. Jaromír Němec, CSc., dále
vedl katedru doc. Ing. Miloslav Moudrý, CSc., a od roku 1995 prof. Ing.
František Hrádek, DrSc.
Katedra základů vodního hospodářství přešla po vzniku Lesnické fakulty
v roce 1990 na tuto fakultu s novým názvem – katedra vodního hospodářství. Její činnost byla a je spjata především se studijním programem
Krajinné inženýrství. Lesnická fakulta byla v roce 2003 přejmenována na
Fakultu lesnickou a environmentální (FLE) ČZU v Praze.
V roce 2006 se katedra s nově vzniklým magisterským studijním oborem
Environmentální modelování a připojením Analytické laboratoře v Kostelci nad Černými lesy transformovala na katedru vodního hospodářství
a environmentálního modelování. Po rozdělení FLE v roce 2007 je katedra
vodního hospodářství a environmentálního modelování součástí Fakulty
životního prostředí (FŽP). V současné době na katedře působí jeden profesor, jeden docent, 13 odborných asistentů, z nich sedm s titulem CSc.
nebo Ph.D. a tři technické síly.
Od 60. let minulého století katedra zajišťuje výuku v předmětech
zaměřených na vodní hospodářství, povrchovou a podpovrchovou hydrologii a hydrauliku. Dále se specializuje na vodárenství, stokování, chemii
životního prostředí, úpravu pitných a čištění odpadních vod, hydrauliku
podzemních vod, transport znečištění v povodí, hydrologické a hydraulické
modelování, hydropedologii, aplikovanou hydroinformatiku, malé vodní

Obr. 2. Monitoring dynamiky sněhové pokr ývky na povodí Modrava 2
– lokalita Medvědí doupě

Obr. 1. Uzávěrový profil povodí Modrava 1 – lokalita V Koutě



Katedra spravuje tři experimentální mikropovodí v horních partiích NP
Šumava a jedno v CHKO Šumava, na kterých probíhá kontinuální monitoring vybraných environmentálních procesů. Obrázek 1 ukazuje uzávěrový
profil povodí Morava 1 – V Koutě. Modravská povodí byla vybudována
katedrou vodního hospodářství a katedrou biotechnických úprav krajiny
LF ČZU v roce 1998 v rámci výzkumných aktivit grantového projektu VaV
620/6/97 „Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu
přirozeného rozšíření smrku na území NP Šumava“. V povodích je realizován
experimentální výzkum (obr. 2).
Další experimentální povodí spravované katedrou je povodí Pastouška,
které bylo zřízeno v období 2006–2008. Povodí se nachází v pramenné
oblasti Němčického potoka a jeho plocha je 1,6 km2. Na tomto experimentálním povodí byla v roce 2006 založena meteorologická stanice, k původnímu vybavení byla v průběhu roku 2007 pořízena další čidla pro snímání
přízemní teploty, půdních vlhkostí a teploty. V uzávěrovém profilu povodí
byla v roce 2008 vybudována měrná trať o délce 18 m, která umožňuje
přesné měření průtoků.
V rámci aplikované výzkumné činnosti se KVHEM dále zaměřuje na
poradenskou a posudkovou činnost ve výše uvedených oblastech. Zvláštní
důraz je kladen na poskytování poradenství v rámci protipovodňové ochrany malých územních celků, v oblasti podpovrchové hydrologie, sanací,
návrhové činnosti v rámci městského odvodnění a transportních procesů
v ovzduší. Výzkumné projekty jsou orientovány na granty NAZV, CIGA ČZU
a IGA ČZU v Praze.
Pro poradenskou a posudkovou činnost ve vodním hospodářství a environmentálním modelování je úspěšně využívána celá řada moderních simulačních nástrojů: programy Processing ModFlow, DesQ-MAX Q, Hec-HMS,
Hec‑RAS, GMS, Fluent, CHS, CAD, matematické a statistické prostředky Scilab, R, Matlab, programovací nástroje a jazyky Delphi, C++. Vedle uvedených
softwarových produktů vyvíjí KVHEM vlastní softwarové nástroje orientované
na podporu řešení vybraných vodohospodářských problémů.
Pro podporu řešení problematiky podpovrchových vod jsou na KVHEM
vyvíjeny modely: FiltIII – řešení průsaků pod hydrotechnickými konstrukcemi
a štětovými stěnami na nepropustném podloží konečné nebo „nekonečné“
výšky pomocí konformního zobrazení, Prusak – řešení průsaku zemními
hrázemi – homogenními i s těsnícím jádrem uprostřed nebo u návodního

líce, s různým uspořádáním vzdušného líce hráze, včetně různých typů
drénů a DruTra2D – řešení 2D proudění nenasycenou zónou.
Pro podporu řešení problematiky modelování srážkoodtokového procesu
byly na KVHEM sestaveny modely: PONS – Hydromozek a FORTANNS pro
řešení krátkodobé predikce odtoku neuronovými sítěmi se zaměřením na
vrstevnaté perceptrony, evoluční algoritmy a datově orientované srážkoodtokové black box modely.
Katedra rozvíjí spolupráci s vybranými českými a zahraničními pracovišti,
která dlouhodobě působí v oblasti vodohospodářské a environmentální problematiky (WUR Wageningen, DHI Water & Environment, VÚV TGM, VÚMOP,
UH AV ČR, MFF UK Praha, Vodní zdroje, GLÚ AV ČR, ČHMÚ a další).
Zahraniční vztahy katedry jsou orientovány na Dánský hydraulický institut
(DHI) a Hydrology and Quantitative Water Management Group Wageningen
University, Nizozemsko. Katedra se dlouhodobě podílela na zajišťování
postgraduálních kurzů v hydrologii pod záštitou UNESCO a WMO.
Od roku 2007 KVHEM pravidelně organizuje týdenní workshop zaměřený
na konceptuální hydrologické modelování, který je spolupořádán s Hydrology and Quantitative Water Management Group WUR. Workshop je zaměřen
na podporu vzdělávání mladých hydrologů a rozšiřuje vzdělání studentů doktorských, magisterských a bakalářských vodohospodářsky orientovaných
oborů. Od roku 2007 byl tematicky zaměřen na obecné principy kalibrace
hydrologických modelů, na použití přenosových funkcí, modelů lineárních
nádrží a neuronových sítí, příklady vybraných konceptuálních hydrologických
modelů, jejich součástí, možnosti numerického řešení, citlivostní analýzy
konceptuálních modelů, CHiMeRa – framework konceptuálních hydrologických modelů a další. Poslední workshop „Uncertainties in conceptual
hydrological modeling in Šumava 2010“ byl zaměřen na odhad neurčitosti
při hydrologickém modelování.
Od roku 2009 KVHEM pořádá konferenci HYDROMODE pro mladé vědecké
pracovníky a doktorandy, zaměřenou na prezentování svého výzkumu v oblasti
hydrologie, environmentálního modelování a vodního hospodářství.

OPTIMALIZACE PARAMETRŮ UČENÍ
A ARCHITEKTURY NEURONOVÝCH SÍTÍ
POMOCÍ EVOLUČNÍCH ALGORITMŮ

Zahraničních prací věnovaných obecně NS je velké množství. Pro seznámení se s teorií NS je možné doporučit práce [3, 8, 10, 11, 13]. Princip
fungování NS spočívá ve zjednodušeném napodobování procesů probíhajících v nervové soustavě živých organismů. Stejně jako u živých organismů je základním stavebním kamenem NS neuron – hrubá matematická
reprezentace chování nervové buňky. Základní charakteristikou modelu NS
je schopnost učit se. Při učení se NS snaží rozpoznat a zapamatovat si
vztahy a závislosti ve vstupních datech. NS nacházejí uplatnění při řešení
komplexních úloh, při kterých je s výhodou využíváno strojové učení.
Použití neuronových sítí v hydrologii nemá tak dlouhou historii, výraznější
využití této metody je zaznamenáno teprve v posledních dvou desetiletích [5].
Z oblasti hydrologického modelování pomocí NS je nutné zmínit zahraniční
práce [1, 2, 6, 7] a od tuzemských autorů například práce [11, 14, 15].
Pro optimalizaci parametrů učení a architektury NS byly použity algoritmy založené na evoluční strategii (dále jen evoluční algoritmy – EA). Tato
metoda je velmi podobná genetickým algoritmům, operace se zde však
provádí přímo s reálnými hodnotami, nikoliv s jejich bitovou interpretací
[17]. Z oblasti věnované evolučním technikám je možné doporučit práce
[10, 12, 15, 17].
V úvodu tohoto příspěvku jsou stručně popsána data, která byla použita pro
předpověď. V další části je rozebrána metodika práce, následovaná prezentací
a diskusí dosažených výsledků. Poslední částí je závěrečné zhodnocení.

Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
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Souhrn
Příspěvek se zabývá problematikou optimalizace parametrů učení
a architektury neuronových sítí pomocí evolučních algoritmů. Optimalizovaná síť byla testována při krátkodobé předpovědi průtoků (6 h) na
povodí horního toku řeky Sázavy.
Použitým typem neuronové sítě byl vícevrstevný perceptron s učením
zpětnou propagací chyby. Po optimalizaci parametrů byly neuronové
sítě natrénovány a byly provedeny simulace. Kvalita předpovědi byla
hodnocena vybranými kritérii.
Z výsledků vyplývá, že optimalizované neuronové sítě mají při krátkodobé předpovědi dobré výsledky. Optimalizace parametrů přispívá ke
zlepšení kvality předpovědi a může být využita pro přesnější volbu hodnot
parametrů ovlivňujících učení a simulace.

Data
Předpověď modelem NS byla prováděna pro povodí Sázavy, uzavírací profil stanice Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci. Plocha povodí k tomuto profilu
je 381,06 km2. Vstupními daty pro model NS byla jen průtoková a srážková
data v hodinovém kroku. Srážková data byla použita ze srážkoměrné stanice
Vatín. Záměrem práce bylo použít data co nejméně upravená a samotný
model NS aplikovat bez výrazných úprav dat. Žádný preprocessing dat nebyl
uskutečněn. Jedinými úpravami byl výběr vln a jejich subjektivní rozdělení
na dvě třídy – malé vlny (Qmax < 30 m3.s-1) a velké vlny (Qmax ≥ 30 m3.s-1).
Malé vlny, kterých bylo 11 o celkové délce 1 449 záznamů, sloužily jako
data pro učení sítě, čtyři velké vlny o celkové délce 1 769 záznamů byly
použity jako validační data. Kulminační průtoky malých vln byly v rozmezí
od 4,14 do 25,1 m3.s-1, kulminační průtoky velkých vln měly rozpětí od
33,62 do 73,24 m3.s-1. Ve validačním souboru byly tedy vlny s kulminačním průtokem 1,3 až 2,9násobně větším než nejvyšší kulminační průtok
v trénovacích datech.

Úvod
Příspěvek je věnován použití modelu umělých neuronových sítí (NS) pro
předpověď průtoků. Parametry modelu, které ovlivňují učení neuronové sítě
a její architekturu, byly optimalizovány pomocí evolučních algoritmů (EA).
Cílem práce bylo otestovat metodu automatické volby parametrů NS
a provést tímto modelem předpověď průtoků na řešeném vodním toku.
Délka předpovědi byla 6 hodin. Dalším cílem bylo zvážit vliv optimalizace
zvolených parametrů na potlačení negativních jevů doprovázejících zobecnění NS pro data obsahující výrazně jiné vlny, než které byly k dispozici při
učení (trénování). Mezi uvažované negativní jevy při delším kroku předpovědi patří časový posun (time shift) a špatná generalizace při rozdílných
trénovacích a validačních datech.
Výzkum na poli NS odstartovala práce McCullocha a Pittse [9] a od té
doby prošly metody NS masivním vývojem. Neuronové sítě jsou v současné
době, i přes některá úskalí, která jejich vývoj provázela, hojně využívanou
a zavedenou heuristickou metodou.

Metodika
Pro předpověď průtoků na vybraném povodí byl použit model neuronových
sítí typu vícevrstevného perceptronu. Parametry ovlivňující učení a archi-



generace, a tedy i možnost křížení a přežití jedinců jsou závislé na jejich
zdatnosti (fitness) při řešení zvoleného problému. Pro stanovení pravidel
křížení existuje mnoho metod [10, 17]. Optimalizace je nejčastěji ukončena
po dosažení určitého počtu generací, nebo určité hodnoty fitness kritéria,
tj. funkční hodnoty, podle které se hodnotí zdatnost jedinců.
Pravděpodobnost účasti jednotlivých přeživších jedinců na křížení byla
pro účely této práce stanovena metodou ruletového kola a na křížení se
podílela úspěšnější polovina jedinců z celkového počtu v každé generaci.
Zdatnost jedince byla vypočítána jako kvalita předpovědi naučenou sítí
dosažená na učicích nebo validačních datech. Jako fitness kritérium byl
použit index persistence (rovnice 4). Toto kritérium je zároveň mírou kvality
předpovědi daného jedince. Délka optimalizace byla 40 generací. Počet
jedinců generovaných ve startovní generaci byl 500, do další generace
postupovalo 50 % nejlepších jedinců. Pravděpodobnost mutace byla stanovena 15 %.
Při optimalizaci parametrů architektury sítě byla rozpětí možných hodnot
volena tak, aby byly testovány menší sítě, které jsou nenáročné na počty
vstupních dat a výpočetní rychlost a jsou relativně odolné k přeučení. Stejné
volbě podléhal i parametr počtu epoch, kdy možné hodnoty byly nižší (max.
600), opět z důvodu zabránění přeučení a zajištění vyšší rychlosti trénování
sítě (což ovlivňuje i rychlost optimalizace). Tento subjektivní prvek musel
být zahrnut, jelikož použitá neuronová síť nepoužívala k potlačení přeučení
cross-validaci na testovacím datovém setu. Délka historie vstupních průtoků a srážek byla volena z rozpětí 1–10 pro předpověď na 6 hodin. Počet
skrytých vrstev mohl být 1 nebo 2 vrstvy s počty neuronů z rozsahu 1–15.
Bias byl buď použit, nebo nebyl. Počet epoch měl rozpětí 10–600, learning
rate a momentum mohlo nabývat hodnot 0,1–0,9, rozsah parametru alfa
u nelineární transformace byl volen z rozsahu 5.10-2–5.10-4.
Výše zmíněnou optimalizací byly získány výsledné sady parametrů, které
náležely jedincům s nejvyšší hodnotou fitness kritéria. Optimalizace byla
provedena s cílem najít sadu parametrů, která je nejvhodnější pro učení
a naučená síť má nejlepší kvalitu předpovědi. Zároveň však byla provedena
optimalizace parametrů, která měla za cíl nalézt sady parametrů, které
budou poskytovat nejlepší předpověď při validaci. Tento krok v praxi není
možný (validační soubor reprezentuje „neznámá“ data), avšak pro účely
této práce byl nezbytný. Cílem bylo zjistit, jestli a jak moc ovlivní samotná
volba parametrů sítě (učení vah probíhalo vždy na učicích datech) kvalitu
predikce při validaci.
Po optimalizaci následovalo použití neuronové sítě pro výpočet předpovědí. Nastavení parametrů odpovídalo nejlepším výsledkům optimalizace.
Předpověď byla prováděna pro délku 6 hodin. Síť s optimalizovanými parametry byla vždy 10x trénována, s různými inicializacemi vah – ve výsledku
tedy šlo o deset různě naučených sítí – modelů. Hodnoty kritérií jsou prezentovány jako průměr z výsledků těchto deseti modelů, spolu s uvedením
maximální a minimální hodnoty daného kritéria pro danou délku předpovědi.
Kvalita předpovědi byla hodnocena pro trénování i validaci. Při předpovědi
na trénovací množině dat byla síti předložena data, na kterých se učila, tj.
neuronová síť tato data „znala“. Při předpovědi na množině validačních dat
byla síti předložena neznámá data s 1,3–2,9násobně vyššími hodnotami
kulminačních průtoků.
Jako kritéria pro hodnocení kvality předpovědi byla zvolena tři kritéria
– Nash-Suttclifův koeficient (NASH) uvedený v rovnici (3), index persistence (PERI) uvedený v rovnici (4) a průměrná absolutní chyba (MAE)
uvedená v rovnici (5). Index persistence byl použit i jako fitness kritérium
při optimalizaci.

tekturu sítě byly optimalizovány pomocí EA (viz dále). Učícím algoritmem
sítě byla zpětná propagace chyby (BPA) v tzv. online režimu učení. Princip
fungování NS s BPA zde není uveden, tato technika je podrobně popsána
v literatuře [3, 13, 16].
Fungování modelu NS s BPA je založeno na výpočetních operacích
probíhajících v prostoru, obsahujícím neurony (vstupní, skryté a výstupní)
a spoje jednotlivých neuronů, jejichž síla je vyjádřena hodnotou váhy daného
spoje. Neurony se řadí do jednotlivých vrstev. V použité architektuře sítě
byla zastoupena vrstva neuronů vstupních, jedna až dvě vrstvy skrytých
neuronů a vrstva výstupní, s jedním neuronem. Výstupem z posledně
jmenovaného neuronu je vypočtená hodnota předpovědi. Všechny neurony v každé vrstvě jsou spojeny se všemi neurony následující vrstvy. Výše
zmíněné základní stavební prvky sítě (neurony) fungují jako transformátory
signálu, který je do nich přiváděn spoji z nejbližší vrstvy proti směru šíření
signálu. Výstupem neuronu je jediná hodnota, která je sítí přenášena do
další vrstvy po směru šíření signálu. Hodnota výstupu závisí na sumě
vstupů do neuronu a na použité aktivační funkci neuronu. Pro NS s BPA
se nejčastěji používají dva typy aktivačních funkcí – logistická sigmoida
a funkce hyperbolického tangentu [2]. Na základě zkušenosti byla pro účely
této práce vybrána hyperbolická tangenta, kvůli vyšší efektivnosti při učení
a lepší kvalitě předpovědí. Zvolenou aktivační funkci měly všechny neurony
skrytých vrstev a vrstvy výstupní.
Učení neuronové sítě probíhá ve dvou fázích – dopředné šíření signálu
a zpětná propagace chyby v síti spojená se změnou hodnot vah na spojích
jednotlivých neuronů. Váhy jsou na začátku výpočtu nastaveny náhodně.
Hodnota chyby je stanovena na základě rozdílu hodnoty předpovědi vypočtené
sítí a hodnoty skutečně naměřené v čase předpovědi (trénovací data).
Naučená síť byla validována na souboru dat, která nebyla použita pro
učení – validační data.
Ve validační množině dat byly záměrně zastoupeny pouze vlny, jejichž
kulminační průtok byl vyšší než u všech vln použitých při trénování. Při
takovémto rozdělení dat bylo možné prověřit chování modelu při situacích,
na něž nebyl připraven, a které ve skutečnosti způsobují možné selhání
předpovědního systému s negativními důsledky pro pozorované povodí.
Kvalita a rychlost naučení sítě závisí na mnoha parametrech, z nichž ty
hlavní byly v této práci stanoveny optimalizací pomocí evolučních algoritmů.
Jednalo se o parametry určující architekturu sítě – počet vstupů, počet
skrytých vrstev a počet neuronů ve skrytých vrstvách, včetně přítomnosti
jednotkového neuronu (bias). Stanovení těchto parametrů je do značné
míry ovlivněno charakterem úlohy a zkušeností uživatele. Existují sice
techniky, které pomáhají při optimalizaci architektury sítě (dynamické sítě,
pruning algoritmy, kaskádová korelace aj.) [2, 7, 8, 10, 13], ale v praxi
je často tento problém řešen buď na základě zkušenosti, nebo metodou
pokus-omyl [2, 8].
Dalšími optimalizovanými parametry byly parametry ovlivňující učení sítě
– koeficient rychlosti učení (learning rate), vyhlazovací faktor (momentum)
a počet epoch učení. Počet epoch i hodnoty parametrů byly voleny v takovém rozmezí, aby bylo potlačeno nebezpečí přeučení sítě.
Váhy učené sítě byly optimalizovány klasicky metodou BPA.
Optimalizace i následná předpověď probíhala pro dvě rozdílné transformace vstupních dat. Jedním typem transformace byla nelineární normalizace (rovnice 1) a druhým typem byla lineární průběžná normalizace (rovnice
2), která byla v průběhu práce odvozena jako lépe fungující alternativa ke
klasické lineární transformaci. Obě tyto úpravy dat pro NS zaručují lepší
předpovědi než často používaná jednoduchá lineární normalizace.
(1)

(3)

(2)
kde INi je původní hodnota vstupních dat, INtr,i je transformovaná hodnota
vstupních dat, e je základ přirozených logaritmů, α je koeficient ovlivňující
míru transformace (pro nelineární transformaci byl také předmětem optimalizace), INi,j je i-tý vstup j-tého vzoru vstupních dat, INtr,i,j je odpovídající
transformovaný vstup, INmax,j a INmin,j je maximální, respektive minimální
hodnota vstupů v j-tém vzoru vstupních dat, Bmin a Bmax jsou volitelné
hodnoty rozsahu lineární transformace, Nin je celkový počet vstupních dat
k transformaci, Nin,j je počet dat v j-tém vzoru a Nv je počet vzorů. Vzor je
soubor dat vstupující do sítě v jednom výpočetním kroku.
Pr vní částí práce byla optimalizace parametrů NS pomocí EA. Při
optimalizaci pomocí EA je optimální sada parametrů vybírána z původně
vygenerovaných možností – jedinců. Každý jedinec je pak testován jako
možné řešení daného problému. Jedinci jsou vystaveni selekčnímu tlaku
a do další generace postupují jen ti nejzdatnější z nich – ti, kteří poskytli
nejlepší řešení problému. V každé následující generaci se úspěšní jedinci
kříží (výměna parametrů ve formě reálných nebo celých čísel), a vznikají
tak noví jedinci, kteří jsou kombinací vlastností rodičů. Reprezentace
jedinců (optimalizované parametry) mohou s určitou pravděpodobností
projít mutací – tj. náhodnou změnou své hodnoty. Noví i původní jedinci
(rodiče) jsou vystaveni opět výběru a proces se opakuje. Postup do další

(4)

(5)
kde je průtok v daném čase,
je předpověď průtoků pro daný čas,
je střední hodnota průtoků, Nq je počet předpovídaných průtoků, p je
délka předpovědi.
Pro práci s neuronovými sítěmi a evolučními algoritmy byl vytvořen
software v programovacím jazyce FORTRAN 95.

Výsledky a diskuse
Prezentované výsledky jsou rozděleny do dvou částí, a to v závislosti na
použité transformaci dat – lineární a nelineární transformace. Výsledky
pro zvolené transformace se dále dělí z hlediska cíle optimalizace, tj.



Obr. 2. Měřené a predik. průtoky, valid. data – 6 h, opt. – učení

Obr. 1. Vývoj optimalizace, opt. – učení, linear. trans.
předpověď NS s optimalizovanými parametry pro
učení a optimalizovanými parametry pro validaci.
Optimalizace při předpovědi na validačních datech
je zde uvedena pro srovnání efektivity a demonstrování vlivu správně nastavených parametrů sítě
na naučení sítě a kvalitu předpovědi.
Prezentovanými výsledky jsou graf vývoje optimalizace a tabulka nejlepších sad parametrů
získaných optimalizací. Dále je ukázána předpověď NS na vybrané povodňové vlně při validaci
(uvedená kritéria byla počítána pro celé soubory
trénovacích a validačních dat).
Grafy optimalizací ukazují vývoj maximální (plná
čára), minimální (tečky) a průměrné (přerušovaná
čára) hodnoty fitness kritéria v průběhu optimalizace.
V grafu s průběhem předpovědi jsou původní data šedě plnou čarou, model s nejlepší
předpovědí (podle PERI) má plné černé body,
ostatní modely jsou vykresleny šedým prázdným
bodem.

Tabulka 1. Optimalizované parametry sítě, 6h předp., opt. – učení, linear. trans.

Pořadí

Počet
vstupů

Počet
skrytých
vrstev

Počet neuronů
ve skryt.
vrstvách

Počet
epoch

Bias

Learning
rate

Momentum

Hodnota
kritéria

Q

S

1. vrst.

2. vrst.

1.

7

10

2

11

2

550

ano

0,111

0,282

0,826

2.

10

10

2

11

2

560

ano

0,115

0,398

0,826

3.

10

10

2

11

2

550

ano

0,119

0,398

0,823

Tabulka 2. Hodnoty kritérií při předpovědi, 6h předp., opt. – učení, linear. trans.
Předpověď 6 hodin
učení

validace

NASH

PERI

MAE

NASH

PERI

MAE

prům.

0,9682

0,8685

0,3854

0,9323

-1,2818

2,8175

max.

0,9755

0,8989

0,4359

0,9437

-0,8971

3,1401

min.

0,9639

0,8510

0,3254

0,9168

-1,8019

2,5019

dobré předpovědi při učení, avšak při validaci byly výsledky podstatně
horší. V případě validace klesaly hodnoty indexu persistence (tabulka 2)
do záporných hodnot. Z této skutečnosti je možné konstatovat, že lepším
modelem než neuronová síť by byl naivní model, předpovídající hodnotu
průtoku v budoucnu pomocí poslední známé hodnoty průtoku. Na špatnou
kvalitu předpovědi ukazuje i kritérium MAE. Nashovo kritérium má v tomto
případě poměrně vysoké hodnoty a na jeho základě není možné jednoznačně rozhodnout o kvalitě modelu. Z grafu na obr. 2 je vidět neschopnost
modelu předpovídat průtoky na validační množině dat. V průběhu předpovědí je patrný tzv. časový posun (time shift) predikovaných dat – tvar vlny
je simulován dobře, ale je posunut o hodnotu kroku předpovědi.

Lineární transformace dat
Optimalizace parametrů pro předpověď na trénovacích datech
Optimalizací parametrů cílenou na kvalitu předpovědi při učení na lineárně transformovaných datech bylo dosaženo sad parametrů bez větších
rozdílů v hodnotách jednotlivých parametrů (tabulka 1 – tři nejlepší jedinci
– sady parametrů). Průběh optimalizace je ukázán na obr. 1. Historie obou
vstupů dosahovala horní hranice rozsahu možných hodnot. Tento fakt by
ukazoval na potřebu zvýšit počet vstupních dat. Zvyšování počtu vstupních
dat však může vést k přeučení sítě, proto je lépe pro učení použít menší
počet vstupních dat. Požadavek na menší počet vstupních dat byl potvrzen
optimalizací na validační množině dat. Stejný problém vysoké hodnoty
parametru nastává při volbě počtu epoch učení. V tomto případě opět do
sahovaly zoptimalizované hodnoty horní hranice možného rozsahu.
Při použití neuronových sítí pro předpověď průtoků bylo dosaženo velice

Optimalizace parametrů pro předpověď na validačních datech
Při optimalizaci pro předpověď na validačních datech (obr. 3) bylo
dosaženo menších hodnot parametrů architektur y sítě než při učení.
Zajímavá je změna počtu skrytých vrstev, která byla provázena vyššími

Obr. 4. Měřené a predik. průtoky, valid. data – 6 h, opt. – validace

Obr. 3. Vývoj optimalizace, opt. – validace, linear. trans.



počty neuronů v optimální jediné vrstvě. Počet
epoch byl obecně nižší než u optimalizace při
učení. Tři nejlepší sady parametrů jsou uvedeny
v tabulce 3.
Průběh simulací (obr. 4 a tabulka 4) je podobný
jako v případě optimalizace při učení. U předpovědi při testování došlo sice ke zvýšení hodnot
kritérií oproti optimalizaci při učení, ale z vizuálního hodnocení průběhu předpovědi není možné
usuzovat na dobrou předpověď. Hodnoty kritérií
při učení zaznamenaly pokles. Určité potlačení
časového posunu je zde patrné, ale je slabé.
NS s daty transformovanými postupnou lineární
transformací nevykazuje problémy s generalizací
na testovacích datech s vyššími hodnotami, než
byly v trénovací množině dat.

Nelineární transformace dat
Optimalizace parametrů pro předpověď
na trénovacích datech

Tabulka 3. Optimalizované parametry sítě, 6h předp., opt. – validace, linear. trans.

Pořadí

Počet
vstupů

Počet
skrytých
vrstev

Počet neuronů
ve skryt.
vrstvách

Počet
epoch

Bias

Learning
rate

Momentum

Hodnota
kritéria

Q

S

1. vrst.

2. vrst.

1.

2

5

1

9

x

40

ne

0,195

0,182

0,409

2.

1

1

1

14

x

420

ano

0,135

0,518

0,409

3.

5

4

1

10

x

90

ne

0,158

0,401

0,404

Tabulka 4. Hodnoty kritérií při předpovědi, 6h předp., opt. – validace, linear. trans.
Předpověď 6 hodin
učení

testování

NASH

PERI

MAE

NASH

PERI

MAE

prům.

0,7912

0,2243

1,4214

0,9800

0,3217

1,2895

max.

0,8505

0,4446

2,2247

0,9823

0,3993

1,5877

min.

0,6639

-0,2485

0,9941

0,9746

0,1368

1,1493

Vývoj optimalizace při učení na nelineárně transformovaných datech
ukazuje obr. 5. V tabulce 5 jsou tři nejlepší sady parametrů. Při optimalizaci
byl opět zaznamenán vyšší počet vstupních dat, a to jak u průtoků, tak
u srážek. Závěr je stejný jako u lineární transformace dat – NS se s více
vstupními daty dokáže lépe naučit, ale pro testování je vhodný menší počet
vstupních dat (zejména průtoků se silnou autokorelací vůči předpovědi).
Při předpovědi průtoků bylo dosaženo relativně dobré předpovědi
při učení, avšak při validaci je při této délce předpovědi a parametrech
optimalizovaných pro předpověď na trénovacích datech patrná špatná
generalizace NS na datech s vyššími hodnotami průtoků (obr. 6). Žádný
testovaný model nedokázal překonat hodnotu 40 m3.s-1, většina modelů
se pohybovala kolem maximální hodnoty známé z učicích dat, tj. kolem
30 m3.s-1. Špatná kvalita předpovědi je patrná i z hodnot kritérií (tabulka 6).
Index persistence při testování nedosáhl nikdy kladných hodnot. Průměrná
hodnota MAE je 4,7, což odpovídá průměrné absolutní odchylce předpovědi
4,7 m3.s-1. Tato hodnota je nejvyšší ze všech počítaných variant.

Optimalizace parametrů pro předpověď na validačních datech
Optimalizace parametrů při validaci na nelineárně transformovaných
datech měla celkově vzestupný průběh (obr. 7), zatímco u lineární a nelineární transformace při učení měly výrazný vzestupný průběh pouze miniObr. 5. Vývoj optimalizace, opt. – učení, nelinear. trans.
mální (a průměrné) hodnoty fitness kritéria. Jednalo se tedy o zužování
rozptylu populace jedinců odstraňováním nevyhovujících řešení. Naproti
tomu u optimalizace na nelineárních datech při validaci byl patrný nárůst
hodnot fitness kritéria i pro nejlepší jedince v populaci a jednalo se tedy
o celkové zvyšování kvality předpovědi vlivem evoluce řešení. Tabulka 7 uvádí výsledné sady parametrů. Je zde patrná tendence k preferenci menšího
počtu vstupních dat, i když počty neuronů ve skrytých vrstvách zůstávají
vyšší. Při optimalizaci byly zaznamenány u dvou nejlepších řešení maximální
počty vstupních srážek, což by ukazovalo na vyšší využití srážkových dat
pro předpověď průtoků než u lineární transformace. Z uvedených výsledků
jak pro optimalizaci při učení, tak i pro optimalizaci při testování je zřejmé,
že bias pro tento typ transformace dat není nutný.
Při předpovědi s parametry optimalizovanými pro validaci bylo dosaženo
významného zlepšení předpovědi, jak ukazuje obr. 8. Samotná úprava
těchto parametrů (váhy byly učeny standardně na učicích datech) zapříčinila
výraznou změnu schopnosti naučit NS, která bude poskytovat kvalitní předpověď na validačních datech. Bylo tedy dosaženo vyšší generalizační schopnosti NS. Velmi pozitivní je i značné potlačení časového posunu. Výrazné
je zlepšení hodnot kritérií oproti případu s parametry optimalizovanými pro
Obr. 6. Měřené a predikované průtoky, valid. data – 6 h, opt. – učení
učení – index persistence je v kladných hodnotách a MAE je v průměru
1,157 (tabulka 8). V porovnání s případem, kdy
byla vstupní data transformována lineárně, měla Tabulka 5. Optimalizované parametry sítě, 6h předp., opt. – učení, nelin. trans.
předpověď při validaci na nelineárních datech
Počet neuronů
Počet
mírně lepší hodnoty kritérií, nicméně z průběhu
Počet
ve skryt.
Learning Momen- Hodnota
Počet
vstupů
α
Pořadí
skrytých
Bias
předpovědi vztažené k pozorovaným datům je
vrstvách
epoch
rate
tum
kritéria
vrstev
jednoznačně lepší předpověď uskutečněná na
Q
S
1. vrst. 2. vrst.
nelineárně transformovaných datech.
1.
5 10
2
9
4
500
ne
0,0485432
0,188
0,280
0,809
Z výsledků je možné konstatovat, že volba
2.
10 9
2
14
5
600
ne
0,0480387
0,175
0,444
0,806
parametrů učení a architektur y sítě ovlivňuje
3.
8 10
2
12
7
550
ano 0,0379938
0,116
0,689
0,804
silně kvalitu předpovědi a schopnost zobecnění
neuronových sítí s učením pomocí zpětného šíření
chyby. Prezentovaná metoda optimalizace pomocí Tabulka 6. Hodnoty kritérií při předpovědi, 6h předp., opt. – učení, nelin. trans.
EA může být použita při stanovení zmíněných
Předpověď 6 hodin
parametrů. Významným přínosem tohoto postupu
je zvýšení kvality učení neuronových sítí určených
učení
testování
pro předpověď průtoků.
NASH
PERI
MAE
NASH
PERI
MAE
Výše prezentované postupy a výpočty byly
prům.
0,9303
0,7120
0,6572
0,6526
-10,700
4,0520
vícekrát opakovány. Vždy bylo dosaženo přibližně
max.
0,9448
0,7719
0,7691
0,7455
-7,5712
4,7064
stejných výsledků.
min.

0,9216



0,6759

0,5342

0,5450

-14,325

3,3842

Obr. 7. Vývoj optimalizace, opt. – validace, nelinear. trans.

Závěr

Obr. 8. Měřené a predik. průtoky, valid. data – 6 h, opt. – validace

Tabulka 7. Optimalizované parametry sítě, 6h předp., opt. – validace, nelin. trans.

Tento příspěvek prezentuje dílčí postup. PokraPočet neuronů
Počet
Počet
čování práce bude směřovat k vytvoření modelu
ve skryt.
Počet
Learning Momen- Hodnota
α
Pořadí vstupů skrytých
Bias
založeného na principu neuronových sítí, který
vrstvách
epoch
rate
tum
kritéria
vrstev
bude oproštěn od tzv. zpětného posunu a bude
Q
S
1. vrst. 2. vrst.
mít vysokou schopnost generalizace. Výsledky
1.
2 10
2
14
2
480
ne
0,0030045
0,806
0,873
0,519
této práce ukazují možný směr dalšího vývoje
2.
3
1
1
14
x
560
ne
0,0037602
0,688
0,873
0,491
zlepšování předpovědi průtoků pomocí modelu
3.
4
10
1
3
x
430
ne
0,0043600
0,870
0,871
0,470
neuronových sítí.
Pro další postup v této problematice bude
potřeba otestovat, zda mezi optimalizovanými Tabulka 8. Hodnoty kritérií při předpovědi, 6h předp., opt. – validace, nelin. trans.
parametry při učení a parametry při testování ne
Předpověď 6 hodin
existuje relevantní závislost. Pro takové testování
učení
testování
bude potřeba vyhodnotit mnoho běhů optimalizací, které budou prováděny na více povodích.
NASH
PERI
MAE
NASH
PERI
MAE
Při potvrzení hypotézy o závislosti bude možné
prům.
0,9118
0,6357
0,5398
0,9817
0,3828
1,1570
pouze z tréninkových dat odvodit nejvhodnější
max.
0,9120
0,6363
0,5403
0,9821
0,3985
1,1709
parametry, tak aby model NS měl vysokou schopmin.
0,9117
0,6351
0,5388
0,9811
0,3641
1,1456
nost generalizace a nezkolaboval při předpovědi
vyšších povodňových průtoků.
Dalším postupem by mohlo být zavedení fit
ness funkce, která by na odlišném základě vybírala vhodná řešení. Tím
[14] Starý, M. Neuronové sítě a předpověď kulminačních průtoků a objemů povodní v povodí
by mohl být zvýšen tlak na výběr řešení s vyšší schopností generalizace
Ostravice – uzávěrový profil Šance. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 46, 1,
NS a takových řešení, která by potlačovala časový posun při předpovědi
1998, 45–61.
na delší časové období.
[15] Sedki, A., Ouazar, D., and El Mazoudi, E. Evolving neural network using real coded
Zajímavou možností je také zavedení evolučních algoritmů jako učícího
genetic algorithm for daily rainfall-runoff forecasting. Expert Systems with Applications,
algoritmu vah.
36 (3), 2009, 4523–4527.
[16] Šíma, J. a Neruda, R. Teoretické otázky neuronových sítí. MATFYZPRESS, 1996,
Poděkování
390 s.
Děkuji Českému hydrometeorologickému ústavu za poskytnutí průtoko[17] Zelinka, I., Oplatková, Z., Šeda, M., Ošmera, P. a Včelař, F. Evoluční výpočetní techniky
vých a srážkových dat.
– principy a aplikace. Praha : BEN – techn. lit., 2008, 536 s.
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Artificial Neural Networks Learning and Architecture Parameters
Optimization by Evolutionary Algorithms (Havlíček, V.)
Keywords
neural networks – evolutionary algorithms – runoff forecast – optimization
The paper deals with artificial neural networks learning and architecture parameters optimization by evolutionary algorithms. Optimized
network was tested by short-term runoff forecasts (6 h) on the Sázava
upper river basin.
Type of used neural network was the multilayer perceptron with back
propagation learning algorithm. The learning and the simulations were
performed after optimizing the parameters of the neural network. The
efficiency of the predictions was evaluated by selected criteria.
The results show that optimized neural networks provide good results
for short-term forecast. Optimization of parameters helps to improve
the efficiency of forecasts and may be used for more precise choice of
parameter values that affect learning and simulation.



KRÁTKODOBÁ PREDIKCE ODTOKU
MODELEM PONS NA VYBRANÝCH
POVODÍCH

uspořádány do vrstev. Neurony předávají a transformují vstupní signál do
výstupního signálu.
Signál, který je předáván mezi neurony v různých vrstvách, je lineární
kombinací výstupních hodnot neuronů umístněných v předcházející vrstvě
umístěné podle směru šíření signálu a vah příslušejících spojení mezi
neurony.
Pro transformaci vstupního signálu neuronu do výstupního je využita
aktivační nelineární funkce. V uvedené studii byl použit vícevrstevnatý perceptron s jednou skrytou vrstvou a aktivační funkcí byl zvolen hyperbolický
tangens, s oborem hodnot v intervalu (-1,1). Výstupní vrstva obsahovala
podle typu simulace jeden nebo více neuronů.
Jako metoda učení neuronové sítě byla zvolena supervizní metoda založená
na tradičním algoritmu zpětného šíření chyby (Rumelhart et al., 1986) – povodí
Morávky, dále byla také použita metoda založená na Marquardt-Levenbergovu
algoritmu (Hagan and Menhaj, 1994) – povodí Sázavy.
Vzhledem k oboru hodnot transformační nelineární funkce byly použité
datové soubory transformovány do intervalu (0,1). Použitá transformační
funkce má tvar

Petr Máca
Klíčová slova
predikce odtoku – neuronové sítě – vrstevnatý perceptron – povodně

Souhrn
Za krátkodobou predikci povodňového odtoku je považována predikce, která simuluje povodňový odtok z povodí pro blízký časový interval
v nadcházející budoucnosti. Předložený příspěvek se zabývá touto
problematikou a prezentuje vybrané výsledky případových studií, realizované modelem PONS. PONS je počítačový program vyvíjený na katedře
vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU Praha,
který vychází z teorie neuronových sítí. Je zaměřen na vícevrstevnatý
perceptron. Model umožňuje tvorbu libovolného vícevrstevnatého perceptronu, jeho kalibraci a validaci, která byla v rámci příspěvku testována
na povodích Morávky a Sázavy s využitím srážkoodtokových dat. Součástí
příspěvku je stručné představení aplikačního postupu, odhadu parametrů
modelu a komentář k vybraným kalibračním validačním kritériím, která
hodnotí predikční schopnost modelu PONS.

kde y jsou data po transformaci a x data před transformací, α je parametr
transformace, který je nalezen při kalibraci.
Neuronové síti je nejprve předložen soubor dat obsahující vzorové chování. Model je učícím algoritmem nastaven tak, aby nejlépe modeloval vzorové
chování. Na závěr je simulační schopnost výsledného modelu ověřena na
nezávislých datech, která nebyla použita při učicím procesu.
K ověření výsledných simulací byla využita následující kritéria: Nash‑Sut
cliffův index (NS) – rovnice 1, index persistence (PI) – rovnice 2, střední
absolutní chyba (MAE) – rovnice 3 a PLC index – rovnice 4 až 6 (Coulibaly
et al., 2001; Kitinadis and Bras, 1980).
Použitá kritéria jsou definována následovně:

Úvod
Neuronové sítě jsou jedním z široce využívaných přístupů k modelování
těch hydrologických procesů, které jsou typické vysokou nelinearitou
(Abrahart and See, 2007). Při výběru vhodných modelovacích technik
jsou jedněmi z nejčastěji používaných black-boxových nástrojů, které nejsou náročné na přesný popis struktury a dílčích procesů modelovaného
hydrologického systému (Dawson and Wilby, 2001).
Při srovnání modelů neuronových sítí založených na teorii vícevrstevnatého
perceptronu s konceptuálním hydrologickým modelem bylo poukázáno, že
při výskytu vodného období a dobrých datových záznamů jsou modely neuronových sítí schopny dostatečně konkurovat konceptuálnímu modelu GR4J
v rámci krátkodobé predikce odtokového procesu (Anctil et al., 2004).
Na druhou stranu bylo také poukázáno na to, že i když neuronové sítě
s dopředným šířením signálu mají vlastnosti „univerzálního aproximátoru“,
při aplikaci velmi komplexních sítí s velkým počtem neuronů ve skrytých
vnitřních vrstvách dochází k přeparametrizování a při použití datových
souborů zatížených náhodným šumem neuronové sítě nejsou schopny
dostatečně konkurovat parsimonnímu konceptuálnímu modelu (Gaume
and Cosset, 2003).
Při aplikaci modelů neuronových sítí v rámci krátkodobé predikce odtoku řada autorů poukazuje na několik aspektů souvisejících s aplikačním
postupem: nutnost správného výběru vstupních dat (May et al., 2008),
výběr vhodného typu modelu neuronových sítí (Imrie et al., 2000), volby
vhodného kalibračního a optimalizačního postupu (de Vos and Rientjes,
2005; Giustolisi and Laucelli, 2005), volby kalibračních dat a délky predikovaného období (Toth and Brath, 2007), použití správných kalibračních
a validačních kritérií (Coulibaly et al., 2001; Gaume and Cosset, 2003).
Standardní postup aplikace modelů neuronových sítí v rámci krátkodobé
predikce odtoku ze zdrojových povodí, založené na srážkových a odtokových
datech, se skládá z výběru vstupních dat – nejčastěji reprezentovaných
vhodnou délkou předchozí historie srážkových a odtokových dat. K tomuto
účelu mohou být využity postupy založené jak na popisu vzájemné lineární
závislosti predikovaných odtokových dat a srážkové historie (Rajukar el al.,
2004), tak na popisu nelineární závislosti za použití vzájemné informace
(„mutual information“) mezi predikovanými odtokovými daty a srážkoodtokovou historií (May et al., 2008).
Dalším krokem je výběr vhodného modelu neuronových sítí. Modely
vycházející z teorie vícevrstevnatého perceptronu jsou jedny z nejčastěji
testovaných a používaných modelů (Abrahart and See, 2007; Dawson
and Wilby, 2001). Nalezení jejich optimální architektury, která je tvořena
daným počtem neuronů ve vstupních, skr ytých a výstupních vrstvách
a počtem vrstev, je součástí kalibrační části aplikačního postupu (Maier
and Dandy, 2000).
Cílem předloženého příspěvku je prezentace vybraných aspektů aplikace
modelu neuronových sítí založených na vícevrstevnatém perceptronu při
krátkodobé predikci odtoku na vybraných povodích v České republice. Testována byla povodí, na kterých je odtok generován a jediný zdroj informací
o srážkoodtokovém procesu jsou průtoky měřené v uzávěrovém profilu
povodí a srážky zaznamenané na povodí.

Příspěvek prezentuje vybrané výsledky krátkodobé predikce odtoku na
dvou povodích. První je povodí Morávky uzavírající profil Úspolka – 22,1 km2,
jako druhé povodí bylo testováno povodí Sázavy uzavírají profil Havlíčkův
Brod-Pohledští Dvořáci – 381 km2. Data srážkoodtokového procesu byla
zaznamenána v hodinovém kroku.
Na povodí Morávky byl vybrán soubor pěti povodňových vln, kter ý
obsahoval hydrogram povodňové vlny z roku 1997. Rozsah kulminací se
pohyboval v intervalu (10,3–53,8) m3.s-1.
Na povodí Sázavy byly vybrány úseky z let 2000–2003. Rozsah průtoků
se pohyboval v intervalu (0,1–56,3) m3.s-1.

Metodika

Výsledky

Neuronová síť – vrstevnatý perceptron

Morávka – povodňové události

kde Qmer jsou měřená data; Qsim data vypočtená a Q je aritmetický průměr
měřených dat; N počet dat a LAG je predikční interval.
Použitý metodický postup byl naprogramován v programovacím jazyce
C++ do softwaru PONS (Máca a Horáček, 2008), využita byla poslední
verze z roku 2010.

Vyhodnocovaná povodí a data

Na povodí Morávky byl testován srážkoodtokový model PONS v následujícím nastavení. Architektura vrstevnatého perceptronu byla tvořena jednou

Vícevrstevnatý perceptron je řazen mezi neuronové sítě s dopředným
šířením signálu. Skládá se ze zvoleného počtu neuronů, které jsou



skrytou vrstvou a jednou vstupní a výstupní vrstvou. Vstupní vrstva obsahovala sedm vstupních
jednotek, ve skr yté vrstvě bylo umístěno pět
neuronů a výstupní vrstva byla složena ze šesti
neuronů.
Vstupní data modelu PONS byla tvořena historií
hodinových průtoků o délce 2 hodiny a srážkovou
historií o délce 5 hodin.
Pro verifikační predikci byla vybrána povodňová
událost z roku 1997. Jako kalibrační události
byly použity vybrané povodňové vlny z let 1985,
1996, 1999 a 2000. Počet vzorů předložených
neuronové síti byl 1 040. Vzory obsahovaly dvojici
vektorů vstupních a výstupních dat.
Byly testovány predikce odtoku na 1 až 6 hodin.
Výsledky byly vyhodnoceny hodnotami příslušných
kritérii. Nejprve bylo provedeno 100 simulací kalibračních validačních výpočtů. Pro každou simulaci
byly stanoveny hodnoty vyhodnocovacích kritérií.
Výsledné hodnoty Nash-Sutcliffova indexu (NS)
a indexu persistence (PI) pro kalibraci a validaci
jsou uvedeny na obr. 1, hodnoty MAE a PLC
indexu jsou uvedeny na obr. 2. Výsledky jsou
prezentovány krabicovými grafy, které znázorňují
minimální, maximální hodnoty, 25, 50, 75% percentily dosažených kritérií.
Režim trénování byl nastaven na online učení za
použití učicí konstanty „learning-rate“ a momenta. Parametry učení jsou uvedeny v tabulce 1.

Obr. 1. Hodnoty Nash-Sutclifova indexu a indexu persistence

Sázava – ensemble
Na povodí horní části Sázavy byl testován pouze
predikční model, jehož vstupní data byla tvořena
výhradně průtokovou historií. Model byl kalibrován
na vybraném úseku o délce 104 dní: 31. 12.
2002–14. 4. 2003 (časový úsek od 17 800 až do
20 000 hodin v obr. 3), validace byla provedena
na úseku o délce 625 dní: 11. 1. 2000–19. 8.
2002. Součástí validačních dat byla povodňová
událost z roku 2002 (obr. 5). Rozdělení souboru
dat je znázorněno na obr. 3.
Pro krátkodobou predikci odtoku na Sázavě byl
model PONS využit k vytvoření ensemble predikce. Bylo vytvořeno 30 modelů vícevrstevnatého
perceptronu s různým nastavením trénování
a nelineární transformace dat. Ty byly kalibrovány
Levenberg-Marquardtovým algoritmem s různou
úspěšností.
Nastavení architektur y perceptronu bylo
shodné pro každý dílčí model neuronové sítě.
Parametry nastavení neuronových sítí jsou uvedeny v tabulce 2. V příspěvku jsou prezentovány
výsledky tříhodinové předpovědi. Architektura neuronové sítě se skládala z vstupní vrstvy obsahující
čtyři předchozí průtokové intervaly, jedné skryté
vrstvy s 20 neurony a výstupní vrstva obsahovala jeden neuron. Modely se od sebe navzájem
lišily hodnotami transformačního parametru α Obr. 2. Hodnoty MAE a PLC
(tabulka 2).
Výsledné simulace souborem modelů neuronových sítí byly vyhodnoceny prostřednictvím příslušných kvantilů. Byly
stanoveny 5, 25, 50, 75 a 95% percentily pro každou modelovanou
hodnotu průtoku.
Hodnoty hodinových průtoků v kalibračním souboru se pohybovaly v intervalu (1,37–36,9) m3.s-1, pro validaci v intervalu (0,8–56,3) m3.s-1. Tímto
bylo umožněno testovat schopnost generalizace souborové předpovědi.
Výsledné hydrogramy s intervalovou předpovědí jsou pro přehlednost uvedeny na obr. 4 a 5. Uvedené výsledky ukazují obecné chování validačního
souboru. Kalibrační výsledky vykazovaly shodné chování.

Tabulka 1. Parametry učení neuronové sítě povodí Morávky
Momentum
0,25

Learning rate

Počet epoch

α

0,1

200

0,045

Tabulka 2. Parametry učení neuronové sítě povodí Sázavy
Počet epoch
10 000

α
0,001–0,005

Obr. 3. Rozdělení datového souboru povodí Sázavy



Obr. 4. Tříhodinová předpověď, Sázava 21. 11. 2001–2. 12. 2002

Obr. 5. Tříhodinová předpověď, Sázava 29. 6. 2002–10. 8. 2002

Diskuse

byla použita data srážkové a odtokové historie. Jako učící algoritmy byly
použity standardní algoritmus zpětného šíření chyb a Levenbeg-Marquardtův
algoritmus. V příspěvku byla vyhodnocena data zaznamenaná v hodinovém
časovém kroku.
Na povodí Morávky byl testován postup umožňující postupnou predikci
od 1 po 6 hodin. Výsledky prokázaly dobrou simulační schopnost použité
neuronové sítě. Nejlepší shody bylo dosaženo v intervalech 1–3 hodiny,
s růstem predikčního intervalu přesnost predikce klesá. V testovaném
souboru modelů neuronových sítí byly modely, které poskytovaly lepší
predikce než naivní model, založený na datech přítomnosti.
Na povodí Sázavy byl vyzkoušen postup umožňující ensemblovou 3hodinovou predikci odtoku. Bylo ukázáno, že soubor více modelů umožňuje
zlepšit predikci odtoku z pohledu snížení vlivu chyby časového posunu.
Výsledky souborové predikce odtoku ukázaly také na dobrou schopnost
generalizovat predikci odtoku použitými neuronovými sítěmi.

Morávka
Příspěvek ukazuje výsledky 100 simulací při jednom nastavení vrstevnatého perceptronu. Tímto přístupem je umožněno posoudit neurčitosti
v širších souvislostech podle kontextu (Gaume and Gosset, 2003).
Výpočtem je dále posouzen vliv rostoucího intervalu predikce na přesnost
výpočtu. Jak je patrné a očekávané, s rostoucím predikčním intervalem
klesá přesnost predikce (obr. 1 a 2).
Při vzájemném porovnání hodnot PI a NS indexů je patrné, že při
posouzení krátkodobé predikce odtoku je vhodné pro vyhodnocení využít
kombinaci těchto dvou indexů. Ačkoli hodnoty NS indexu ukazují na velice
dobré výsledky při predikci na 1 a 2 hodiny, v testovaném souboru se
vyskytly modely, které mají velice dobré výsledky pro hodnoty NS indexu,
ale dosahují nežádoucích nižších hodnot než 0 u PI indexu. To znamená,
že daný model byl slabší než známá informace o aktuálních průtocích.
Z obr. 1 je zároveň patrné, že testované nastavení neuronové sítě
vykazuje nejstabilnější výsledky v oblasti 3hodinové predikce. Nicméně
v souboru testovaných modelů byly nejúspěšnější modely predikující průtoky
s nejkratším predikčním intervalem.
U hodnot PI indexu byly i pro predikční interval 6 hodin dosaženy hodnoty
validačního PI indexu vyšší než 0 spolu s dobrými hodnotami u NS indexu.
Podle očekávání byly výsledky kalibračních výpočtů podle vyhodnocení všech
indexů lepší než výsledky validační. Z uvedeného souboru je tedy možné vybrat
modely neuronových sítí, které jsou schopny relativně dobře předpovídat krátkodobě průtok při podobné povodňové události, jako byla v roce 1997.
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Sázava
Při simulaci odtoku na Sázavě byl zvolen alternativní postup, který není
založen pouze na vyhodnocení výsledků predikce vhodnými indexy. Výše
uvedené indexy byly využity při výběru vhodných modelů, které vytvořily
soubor modelů neuronových sítí pro ensemble predikci. Cílem predikce
odtoku je nalezení inter valů, kde se bude pravděpodobně vyskytovat
budoucí odtok.
Výsledky jsou ovlivněny použitým kalibračním souborem dat. Využitý
kalibrační soubor obsahuje záměrně malou část odtokového chování,
nicméně je schopen poskytnout intervalovou predikci vymezenou odhady
95, 75, 25 a 5% percentilů.
Z uvedených validačních výsledků je u povodňové události z roku 2002
(obr. 5) patrný časový posun. Na počátku vzestupu a části poklesové větve
hydrogramu nebyla souborová předpověď schopná modelovat měřená data.
Tento fakt byl částečně potlačen souborovou predikcí realizovanou větším
počtem použitých modelů. Popřípadě jej lze zmenšit přidáním srážkových
dat mezi vstupní data.
U další události z období 21. 11. 2001–2. 12. 2002 (obr. 4) je patrné,
že celý ensemble obsahuje měřená data a poskytuje informaci o intervalu,
ve kterém se budou průtoky nacházet.
Dále lze očekávat, že výsledky mohou být vylepšeny přidáním srážkové
informace a zvolením kvalitnějšího souboru kalibračních dat, který obsahuje
detailnější informaci o odtokovém procesu.

Závěr
Předložený příspěvek se zabývá problematikou krátkodobé predikce
odtoku datově orientovaným modelem PONS, který vycházel jak z informace vybraných povodňových vln (povodí Morávky), tak i z delších úseků
odtokových dat (povodí Sázavy).
Model je založen na teorii vícevrstevnatého perceptronu, který je řazen
mezi neuronové sítě s dopředným šířením signálu. Pro predikci odtoku



The short-term flood runoff prediction is the prediction, which simulates the flood runoff on the future short temporal interval. Presented
contribution deals with this problematics and shows the chosen results
of case studies computed with the PONS model. PONS model is software
developed on the Department of Water resources and Environmental
Modelling FES CULS Prague and is based on the theory of neural networks. PONS is focused on the multilayer percetron. Model enables
developing of percetron neural network, its calibration and validation. Its
simulation ability is presented by the means of two case studies of two
catchments Moravka and Sazava rivers. Chosen aspects of calibration,
application setup, performance criteria are commented. Results show
the estimated limits for the application of neural network for purposes
of flood forecasting in headwater catchments.
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VLIV VÝBĚRU DESKRIPTORŮ
POVODÍ NA PROCES SESKUPOVÁNÍ
POVODÍ METODOU INVERZNÍHO
SHLUKOVÁNÍ

velmi podobné zájmové charakteristiky (Acreman and Sinclayr, 1986; Merz
and Blöschl, 2004; Wagener and Wheater, 2006). Protože různá povodí
si mohou být velmi podobná na základě různě zvolených deskriptorů,
je nutnou podmínkou k nalezení nejpodobnějších pozorovaných povodí
použití takových deskriptorů, které souvisejí se zájmovou charakteristikou
na nepozorovaném povodí. V opačném případě hrozí, že odhad zájmové
charakteristiky na nepozorovaném povodí nebude přesný.
Významné deskriptory (a jejich optimální počet) se velmi často vybírají
metodou pokus-omyl na základě různých kombinací vybraných deskriptorů
(např. Laaha and Blöschl, 2006; Oudin et al., 2008; Parajka et al., 2005;
Zrinji and Burn, 1994). Očekává se, že významné deskriptory patří zejména
do kategorií deskriptorů souvisejících s půdními charakteristikami (Wagener
et al., 2004), s vegetačním krytem a využitím půdy a s klimatem (Young,
2006). Tyto kategorie bývají často také doplněny o vybrané morfologické
deskriptory (Laaha and Blöschl, 2006; Oudin et al., 2008; Parajka et al.,
2005). Velkou nevýhodou této metody je pravděpodobně fakt, že takto
získaný „optimální“ soubor významných deskriptorů povodí (optimální kombinace deskriptorů) je skutečně optimální pouze pro zvolený soubor povodí
a zvolenou zájmovou charakteristiku (Oudin et al., 2008). Použití takového
souboru deskriptorů může vést na jiném souboru povodí (nebo na stejném
souboru povodí, ale pro jinou zájmovou charakteristiku) pravděpodobně ke
špatným výsledkům. Alternativní způsob výběru významných deskriptorů
navrhli Nathan and McMahon (1990), kteří tyto definovali na základě krokové regrese. Takto získané významné deskriptory pak byly použity jako
shlukové proměnné při vytváření homogenních skupin povodí.

Martin Heřmanovský
Klíčová slova
regionalizace – shluková analýza – inverzní shlukování – deskriptor povodí

Souhrn
Příspěvek je zaměřen na hledání významných deskriptorů povodí
a jejich optimálního počtu při regionalizaci jedenácti parametrů modelu
Sacramento. Použitý regionalizační přístup je založen na podobnosti povodí ve smyslu použitých deskriptorů. Vyhledávání nejpodobnějších pozorovaných povodí je prováděno metodou inverzního shlukování. K analýze
jsou použita data 438 povodí z USA projektu MOPEX (Model Parameter
Estimation Experiment). Použitý datový soubor obsahoval deskriptory
povodí z různých kategorií a optimální sady parametrů stanovené pro
každé povodí, které byly při analýze využity jako srovnávací hodnoty.
Deskriptory povodí byly do souboru shlukových proměnných řazeny podle
schématu, které můžeme nazvat postupný výběr pozorovaných povodí
nejpodobnějších zájmovému nepozorovanému povodí. Výběr významných
deskriptorů ze zvolených kategorií je založen na předpokladu, že přidání
takového deskriptoru do souboru shlukových proměnných zlepší přesnost
odhadu parametrů modelu na nepozorovaném povodí. Přesnost odhadu
parametrů je vyjádřena poklesem mediánů absolutních hodnot procentických odchylek odhadovaných parametrů od jejich optimálních hodnot
(stanovených při kalibraci modelu), a dále také poklesem aritmetických
průměrů a dosažených maxim absolutních hodnot procentických odchylek odhadovaných parametrů od jejich optimálních hodnot.

Metodika
Inverzní shlukování
Metoda inverzního shlukování, která vychází z nehierarchických metod
shlukové analýzy dat, je založena na formování pravidelných shluků pozorovaných povodí okolo bodů (geometrických středů shluků), které svými
souřadnicemi odpovídají souřadnicím použitých deskriptorů nepozorovaných
povodí. Počet vytvářených shluků je dán počtem nepozorovaných povodí
a je v průběhu analýzy neměnný. Proto odpadá hledání optimálního počtu
shluků před procesem seskupování povodí metodami, jako jsou např.
Calinski-Harabascův index, Goodman-Kruskalova metoda a jiné (Lukasová
a Šarmanová, 1985). Protože jsou nepozorovaná povodí umístěna právě
v geometrických středech formovaných shluků, odpadá také problém optimálního počátečního rozkladu, tedy stanovení typických vzorových objektů,
kolem kterých se předpokládá vytvoření shluků např. Forgyovou metodou,
Janceyovou metodou a jinými (Lukasová a Šarmanová, 1985). Přiřazování
pozorovaných povodí do jednotlivých shluků je založeno na vážené Euklidovské vzdálenosti mezi bodem odpovídajícím souřadnicím deskriptorů nepozorovaného povodí (v geometrickém středu shluku) a bodem odpovídajícím
souřadnicím deskriptorů přiřazovaného pozorovaného povodí:

Úvod
Jednou z velmi důležitých součástí regionalizačního procesu využívajícího deskriptory povodí je výběr takových deskriptorů, které můžeme
považovat za významné z hlediska odhadu zájmových charakteristik na
nepozorovaných povodích, protože pouze takové deskriptory jsou vhodné
pro odvození korektních vztahů mezi nimi a zájmovými charakteristikami
(např. parametry modelu nebo specifickými průtoky). Výběr významných
deskriptorů povodí je často subjektivní záležitostí, která souvisí zejména
se zkušeností hydrologa, který regionalizaci provádí, ale také s použitou
modelovou strukturou, souborem analyzovaných povodí a s druhem
použitého regionalizačního přístupu. Výběr významných deskriptorů bývá
často prakticky omezen také tím, že určité deskriptory, které mohou být
považovány za významné, nemusí být na některých povodích zaznamenány,
a proto nemohou být při regionalizaci použity.
Problematika výběru významných deskriptorů se stává výraznější, pokud
použijeme regionalizační přístup, který přímo vychází z podobnosti povodí na
základě zvolených deskriptorů (deskriptorová podobnost). Hlavní myšlenkou
tohoto přístupu je nalezení jednoho nebo více pozorovaných povodí, která
jsou svými deskriptory velmi podobná zájmovému nepozorovanému povodí
a na základě těchto pozorovaných povodí provést odhad zájmových charakteristik na nepozorovaném povodí (Acreman and Sinclayr, 1986; Burn and
Boorman, 1993; Nathan and McMahon, 1990; Oudin et al., 2008; Parajka
et al., 2005). Argument, proč vybírat pozorovaná povodí, jejichž deskriptory
jsou nejpodobnější deskriptorům zájmových nepozorovaných povodí, vychází
z předpokladu, že zájmové charakteristiky jsou s takovými deskriptory úzce
spojeny. Z tohoto důvodu by povodí s podobnými deskriptory měla vykazovat

(1),
kde dug je Euklidovská vzdálenost mezi nepozorovaným povodím v geometrickém středu shluku u a přiřazovaným pozorovaným povodím g,
– hodnota c-tého deskriptoru nepozorovaného povodí u,
– hodnota
c-tého deskriptoru e-tého pozorovaného povodí g a wc – váha aplikovaná
na každý použitý deskriptor povodí.
Na rozdíl od nehierarchických metod shlukové analýzy dat může být
každé pozorované povodí přiřazeno do všech vytvořených shluků, kam by
podle vypočtené vážené Euklidovské vzdálenosti teoreticky patřilo. Předpokládáme-li několik nepozorovaných povodí s velmi podobnými deskriptory,
můžeme očekávat shluky, které se mohou z velké části překrývat (v krajním
případě se při určité kombinaci zvolených deskriptorů mohou takové shluky
překrývat úplně). Pokud bychom do takových shluků přiřazovali pozorované povodí, jehož vzdálenost vypočtená na základě rovnice (1) by byla
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k těžištím určitých shluků stejná, bylo by velmi obtížné takové pozorované
povodí přiřadit do shluku z důvodu platnosti předpokladu, který platí pro
nehierarchické metody shlukové analýzy dat (průnik dvou shluků je vždy
prázdnou množinou).
Kontrola homogenity takto zformovaných shluků je provedena výpočtem
koeficientu determinace mezi Andrewsovovu křivkou (Andrews, 1972)
odvozenou na základě použitých deskriptorů povodí nepozorovaného povodí
v těžišti shluku a Andrewsovou křivkou odvozenou na základě použitých
deskriptorů povodí přiřazovaného pozorovaného povodí:

4. opakování kroku 2 s
novými soubory shlukových proměnných v bk+1 třídě výpočetních cyklů, výběr trojice významných deskriptorů,
souborů shlukových proměnných (kde
5. vytvoření
je počet zbylých deskriptorů aj kategorie a
– celkový počet deskriptorů aj+1 kategorie), nebo

proměnných (kde
je počet zbylých deskriptorů
a
– počet zbylých deskriptorů aj+1 kategorie),

kde fu(t) je funkční hodnota Andrewsovy křivky nepozorovaného povodí
v bodě t, fg(t) – funkční hodnota Andrewsovy křivky pozorovaného povodí
v bodě t a – je průměr hodnot vypočtených na základě Andrewsovy
křivky nepozorovaného povodí. Andrewsova křivka reprezentuje bod ve
vícerozměrném prostoru o souřadnicích (hodnotách vybraných deskriptorů
povodí) x = [X1,X2,…,XN] (kde N je maximální počet deskriptorů povodí)
matematickou funkcí ve formě:
(3),

(5),

, kde X 1, X 2, X 3,…,X N jsou hodnoty použitých
v rozsahu
deskriptorů povodí. Dá se předpokládat, že povodí s velmi podobnými
Andrewsovými křivkami – s vysokou hodnotou koeficientu determinace
vypočtenou podle rovnice (2) – mají velmi podobné deskriptory povodí,
a proto lze očekávat podobné hydrologické chování těchto povodí a tedy
i velmi podobné sady parametrů modelu.
Pouze pozorovaná povodí, jejichž Andrewsovy křivky jsou velmi podobné Andrewsovým křivkám nepozorovaných povodí (hodnota
), jsou
ponechána ve shlucích, kam byla přiřazena. Prahovou hodnotu koeficientu
determinace je nutné stanovit s ohledem na očekávaný celkový počet
použitých deskriptorů povodí před vlastní analýzou. Předpokládáme-li nižší
celkový počet identifikovaných významných deskriptorů povodí, je nutné volit
spíše vyšší hodnoty , abychom zaručili vznik homogenních shluků. Pokud
očekáváme vyšší celkový počet identifovaných významných deskriptorů
povodí, je nutné volit spíše menší hodnoty , abychom zamezili zvýšenému
počtu prázdných shluků.
Parametr y modelu pro každé nepozorované povodí jsou vypočteny
jako vážené průměry parametrů přiřazených pozorovaných povodí v rámci
každého shluku:

kde je medián absolutních hodnot procentických odchylek mezi odhadovaným parametrem na nepozorovaném povodí a optimální hodnotou
parametru
na nepozorovaném povodí, stanovený v každém cyklu bk třídy,
– minimální hodnota zjištěná mezi mediány absolutních hodnot procentických odchylek mezi odhadovaným parametrem na nepozorovaném
povodí a optimální hodnotou parametru
na nepozorovaném povodí všech
cyklů z bk třídy a wi – váha aplikovaná na každý parametr modelu ,
b) zapříčinil maximální zpřesnění odhadu parametrů po jeho přidání
do souboru shlukových proměnných z aj kategorie v bk třídě výpočetních
cyklů podle rovnice:
(6),
kde
je medián absolutních hodnot procentických odchylek mezi
odhadovaným parametrem na nepozorovaném povodí a optimální hodnotou parametru
na nepozorovaném povodí, stanovený pro skupinu
významných deskriptorů bk-1 třídy,
– medián absolutních hodnot procentických odchylek mezi odhadovaným parametrem na nepozorovaném
, stanovený v každém cyklu bk
povodí a optimální hodnotou parametru
třídy a wi – váha aplikovaná na každý parametr modelu .
Kromě mediánů absolutních hodnot procentických odchylek odhadovaných parametrů od optimálních hodnot byly rovnicemi (5) a (6) řešeny také
aritmetické průměry absolutních hodnot procentických odchylek odhadovaných parametrů od optimálních hodnot a maximální absolutní hodnoty
procentických odchylek odhadovaných parametrů od optimálních hodnot.
Pokud budou dále v textu uváděny termíny mediány odchylek a průměrné
odchylky a maximální odchylky, myslí se vždy mediány absolutních hodnot
odhadovaných parametrů od jejich optimálních hodnot ( ), aritmetické průměry absolutních hodnot procentických odchylek odhadovaných parametrů
od optimálních hodnot ( ) a maximální absolutní hodnoty procentických
odchylek odhadovaných parametrů od jejich optimálních hodnot (
).

(4),

kde θiu je zájmový parametr na nepozorovaném povodí, – známý parametr pozorovaného povodí a wi – váha aplikovaná na každý parametr .
Jako váha zde byla zvolena převrácená hodnota vzdálenosti mezi těžištěm
shluku (nepozorovaným povodím) a přiřazovaným pozorovaným povodím
vypočtená na základě rovnice (1).

Vytváření souboru shlukových proměnných a definování významných deskriptorů
Deskriptory povodí byly do souboru shlukových proměnných řazeny podle
schématu, které můžeme nazvat postupný výběr pozorovaných povodí nejpodobnějších zájmovému nepozorovanému povodí. Toto schéma je založeno
na postupném vymezování homogenních oblastí (regionů) deskriptory ze
zvolených kategorií. Deskriptory z první kategorie definují primární regiony,
ze kterých jsou pak vymezovány subregiony pomocí deskriptorů dalších
kategorií. Použité schéma předpokládá, že v souboru shlukových proměnných bude přítomen alespoň jeden významný deskriptor z každé zvolené
kategorie, což by mělo zaručit vznik regionů velmi podobných povodí, a tedy
homogenních shluků.
Pokud označíme vybrané kategorie deskriptorů aj (pro j = 1, …, l, kde l
je maximální počet kategorií deskriptorů) a třídy výpočetních cyklů bk (pro
k = 1, …, m, kde m je maximální počet tříd výpočetních cyklů), pak použité
schéma probíhá v následujících krocích:

kategorie (kde
2. provedení

Použitá data
K analýze byla využita data 438 povodí projektu MOPEX (Model Parameter
Estimation Experiment), situovaných po celém území USA. Použitý datový
soubor obsahoval jednak deskriptory povodí z různých kategorií (klimatické, hydrologické, půdní charakteristiky, vegetační kryt a jiné), ale také
optimální sady jedenácti parametrů modelu Sacramento, které byly určeny
metodou SCE-UA (Duan et al., 1992) pro každé povodí v rámci projektu.
Tyto optimální sady byly při analýze využity jako srovnávací hodnoty při
odhadech parametrických sad metodou váženého průměru podle rovnice
(4) v rámci každého shluku. Popisu modelu Sacramento a jeho parametrům
bylo věnováno mnoho místa v různých publikacích, např. Burnash (1995).
Z tohoto důvodu zde nebudou nijak výrazně popisovány. V tabulce 1 jsou
uvedeny všechny parametry tohoto modelu i s jejich jednotkami.
K analýze byly použity čtyři kategorie deskriptorů povodí. Vybrané
deskriptory ze zvolených kategorií i s jejich označením a jednotkami jsou
uvedeny v tabulce 2. Hodnoty deskriptoru Paa byly vypočteny modelem
PRISM (Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model)
pro období 1961–1990 (dostupné na http://www.prism.oregonstate.edu/).
Hodnoty deskriptorů PEaa a Eaa byly odvozeny na základě NOAA Freewater
Evaporation Atlas. Deskriptory LS, MS a HS byly vytvořeny sloučením 12
půdních druhů (z 15 možných kategorií podle USDA): deskriptor LS jako
suma písčitých a hlinitopísčitých půd, deskriptor MS jako suma písčitohli-

souborů shlukových proměnných z dvojic deskriptorů aj
udává celkový počet deskriptorů aj kategorie),
cyklů výpočtů v bk třídě pomocí souborů shlukových pro-

měnných vytvořených v kroku 1 a výběr dvojice významných deskriptorů
podle zvolených kritérií,
3. vytvoření
nových souborů shlukových proměnných (kde
je počet zbylých deskriptorů aj kategorie a
deskriptorů aj+1 kategorie),

kategorie

6. opakování kroku 2 s
nebo s
soubory
shlukových proměnných v bk+2 třídě výpočetních cyklů, výběr čtveřice
významných deskriptorů,
7. opakování kroků 3, 4, 5 a 6 pro deskriptory následných kategorií.
Toto schéma probíhalo tak dlouho, dokud další přidaný deskriptor aj
kategorie v bk třídě výpočetních cyklů ještě zlepšil odhad parametrů modelu
na nepozorovaném povodí.
Za významný deskriptor byl považován každý deskriptor z dané kategorie, který:
a) zapříčinil minimální hodnoty procentických odchylek odhadovaných
parametrů od jejich optimálních hodnot v bk třídě výpočetních cyklů oproti
ostatním deskriptorům ze stejné nebo jiné kategorie podle rovnice:

(2),

1. vytvoření

nových souborů shlukových

je celkový počet
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nitých půd, hlinitých půd, prachových hlín a prachu a deskriptor HS jako suma písčitojílovitých
půd, jílovitohlinitých půd, písčitojílovitohlinitých
půd, jílovitých půd, prachového jílu a prachových
jílovitohlinitých půd. Uvažovány nebyly půdy organického původu, suť a ostatní půdy, protože jejich
relativní zastoupení v povodích bylo velmi malé.
Základem pro deskriptory Fo, Cr, Gr a Ur byla klasifikace IGBP (International Geosphere-Biosphere
Programme). Deskriptor Fo byl sestaven jako
suma relativního zastoupení ploch neopadavých
jehličnatých lesů, neopadavých listnatých lesů,
opadavých jehličnatých lesů, opadavých listnatých
lesů, smíšených lesů a hustých křovin, deskriptor
Cr byl sestaven jako suma relativního zastoupení
ploch orné půdy a mozaiky orné půdy, deskriptor
Gr byl sestaven jako suma relativního zastoupení
ploch otevřených křovin, lesních savan, savan
a luk. Deskriptor Gf byl zařazen do třetí kategorie,
protože je schopen upřesnit relativní zastoupení
opadavých a neopadavých lesů na povodí (velmi
souvisí s deskriptorem Fo).
Protože hodnoty jednotlivých deskriptorů
povodí měly různé rozsahy a jednotky, mohlo by
dojít k tomu, že určité deskriptory by se mohly
jevit jako dominující a jiné deskriptory jen málo
ovlivňují průběh shlukování. Proto bylo nutné
deskriptory upravit (standardizovat) tak, aby byly
všechny souměřitelné. Standardizace deskriptorů
povodí proběhla následujícím způsobem:
(7),

Tabulka 1. Označení, popis a jednotky parametrů modelu Sacramento
Označení
UZTWM
UZFWM
LZTWM
LZFPM
LZFSM
UZK
LZPK
LZSK
ZPERC
REXP
PFREE

Popis
horní zóna vázané vody (maximální kapacita)
horní zóna volné vody (maximální kapacita)
dolní zóna vázané vody (maximální kapacita)
dolní zóna volné primární podzemní vody (maximální kapacita)
dolní zóna volné suplementární podzemní vody (maximální kapacita)
výtokový koeficient horní zóny
výtokový koeficient dolní primární zóny
výtokový koeficient dolní suplementární zóny
koeficient maximální míry perkolace
exponent tvaru infiltrační křivky
část vody převáděné do LZFPM i před nasycením LZTWM

Jednotka
mm
mm
mm
mm
mm
den-1
den-1
den-1
–
–
%

Tabulka 2. Kategorie použitých deskriptorů povodí s konkrétně vybranými deskriptory, doplněné
o jejich označení a jednotky
Kategorie
deskriptorů

Použité deskriptory

průměrná roční srážka
průměrná roční potenciální evaporace
podíl průměrné roční srážky a průměrné roční potenciální evaporace
podíl průměrné roční evaporace a průměrné roční potenciální evaporace
půdní
pórovitost
charakteris- nasycená hydraulická vodivost
tiky a půdní bod vadnutí
druhy
relativní zastoupení lehkých půd na povodí
relativní zastoupení středních půd na povodí
relativní zastoupení těžkých půd na povodí
relativní zastoupení lesních porostů
vegetačrelativní zastoupení orné půdy
ní kryt
relativní zastoupení trvalých travních porostů
a pokryvrelativní zastoupení urbanizovaných ploch
nost
pokryvnost povodí v únoru
morfologické
plocha povodí
deskriptory
klimatické
deskriptory

kde Sce je standardizovaná hodnota e-tého
deskriptoru c-té skupiny deskriptorů, Xce – nestandardizovaná hodnota e-tého deskriptoru c-té skupiny deskriptorů, – průměrná hodnota souboru
deskriptorů c-té skupiny a sc – směrodatná odchylka souboru deskriptorů
c-té skupiny. Takto standardizované hodnoty deskriptorů pak měly střední
hodnotu rovnu 0 a rozptyl roven 1.

Označení

Jednotka

Paa
PEaa
Paa /PEaa
Paa /PEaa
Po
SHC
Wp
LS
MS
HS
Fo
Cr
Gr
Ur
Gf

mm
mm
–
–
–
m.s-1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ac

km2

bylo dosaženo pro dvojici deskriptorů Paa a PEaa. Třetí významný deskriptor
byl hledán jak mezi deskriptory druhé kategorie (půdní charakteristiky
a relativní zastoupení půdních druhů na povodí), tak i mezi zbylými klimatickými deskriptory. Jako významný byl identifikován deskriptor HS. Čtvrtý
významný deskriptor byl hledán opět jak mezi deskriptory druhé kategorie,
tak i mezi zbylými klimatickými deskriptory. Jako významný byl identifikován
deskriptor SHC. Pátý významný deskriptor byl hledán jednak mezi deskriptory třetí kategorie (vegetační kryt a pokryvnost), tak i mezi zbývajícími
deskriptory druhé kategorie. Jako významný deskriptor byl identifikován Gf.
Šestý významný deskriptor byl hledán opět mezi deskriptory třetí kategorie
a zbývajícími deskriptory druhé kategorie. Jako významný deskriptor byl
identifikován Ur. Sedmý významný deskriptor byl hledán mezi deskriptorem
čtvrté kategorie a zbývajícími deskriptory třetí kategorie. Jako významný
deskriptor byl identifikován Ac.
Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulkách 3, 4 a 5. V tabulce 3 jsou
uvedeny změny mediánů odchylek se zvyšujícím se počtem použitých
významných deskriptorů identifikovaných v aj kategoriích deskriptorů v bk
třídách výpočetních cyklů. V tabulce si můžeme všimnout u několika parametrů výrazného snížení hodnoty mediánů odchylek (LZPK, REXP, PFREE)
při použití tří významných deskriptorů (proti použití dvou deskriptorů), ale
také velkého zvýšení hodnoty mediánů odchylek u parametrů LZTWM, UZK,
po kterém opět následovalo výrazné snížení hodnot mediánů odchylek
těchto parametrů (při použití čtyř významných deskriptorů). Dále si můžeme
všimnout, že u pěti parametrů bylo dosaženo minimálních hodnot mediánů
odchylek již při použití pěti významných deskriptorů. Při použití šesti (sedmi)
deskriptorů došlo buď k navýšení hodnot mediánů odchylek, nebo k jejich
dalšímu nepříliš výraznému poklesu.
Celkově můžeme z tabulky 3 a obr. 1, 2 a 3 usoudit, že s rostoucím
počtem použitých významných deskriptorů se zvyšovala přesnost odhadu
parametrů modelu vyjádřená poklesem hodnot jak mediánů odchylek, tak
i průměrných odchylek a maximálních odchylek. Pokles v jejich hodnotách
byl nejvýraznější do 4–5 použitých významných deskriptorů. Další přidané
deskriptory (6–7) přesnost odhadu nijak výrazně nezlepšily. Toto zvýšení
přesnosti však u mediánů odchylek nebylo příliš zřejmé, protože již při
použití dvou významných deskriptorů byly mediány odchylek u sedmi
parametrů menší než 10 %. Nejlepších odhadů bylo dosaženo při použití
pěti významných deskriptorů, kdy u deseti parametrů modelu byly hodnoty
mediánů odchylek menší než 10 % (u šesti parametrů dokonce menší
než 5 %).
V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty MIN vypočtené na základě mediánů
odchylek
, průměrných odchylek
a maximálních odchylek
se zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů v bk třídě
výpočetních cyklů v porovnání s hodnotami MIN vypočtenými na základě

Výsledky a diskuse
Prahová hodnota koeficientu determinace pro porovnání Andrewsových
křivek přiřazovaných pozorovaných povodí s Andrewsovou křivkou nepozorovaného povodí byla zvolena
= 0,85. Tato hodnota byla zvolena
jako kompromisní, neboť při nízkých hodnotách mohou ve shlucích zůstat
nevhodná pozorovaná povodí, jejichž většina deskriptorů může být spíše
odlišná od deskriptorů nepozorovaného povodí, nebo taková povodí,
jejichž některé deskriptory jsou velmi podobné deskriptorům zájmového
nepozorovaného povodí, ale některé deskriptory jsou až příliš odlišné od
deskriptorů nepozorovaného povodí, což nepříznivě ovlivní odhad parametrů
modelu. Na druhou stranu, při použití velmi vysoké hodnoty může docházet
k tomu, že se zvyšujícím se počtem použitých deskriptorů bude výrazně
stoupat počet prázdných shluků (shluků kolem nepozorovaných povodí,
kam nebylo přiřazeno žádné pozorované povodí).
Váhy wc aplikované na deskriptory povodí v rovnici (1) byly pro všechny
deskriptory rovny jedné. Důvodem výběru této hodnoty byl fakt, že nebyla
provedena žádná předběžná analýza, která by určila pravděpodobné kandidáty na významné deskriptory při procesu shlukování. Z tohoto důvodu
se předpokládalo, že všechny použité deskriptory mohou být teoreticky
stejně významné a o jejich skutečném významu rozhodne vlastní analýza
založená na vypočtených hodnotách MIN a MAX. Váhy wi spojené s parametry modelu v rovnicích (5) a (6) byly zvoleny následujícím způsobem: pokud
byly hodnoty mediánů odchylek (tabulka 2) v intervalu
%,
pak byla hodnota váhy wi = 0,01 (stejný interval platil pro
a
), pokud
se pohybovaly hodnoty mediánů odchylek v intervalu
%,
pak byla hodnota váhy wi = 0,5 (stejný interval platil pro
a
), pokud
byly hodnoty mediánů odchylek v intervalu
%, pak byla
hodnota váhy wi = 1,0 (stejný interval platil pro
a
). Toto rozdělení
vah bylo zdůvodněno zejména faktem, že hodnota MIN byla vztahována
v dané třídě výpočetních cyklů k nejmenší nalezené hodnotě mezi mediány odchylek a průměrnými odchylkami a maximálními odchylkami. Proto
parametry s mediány odchylek (průměrnými a maximálními odchylkami)
menšími než 10 % přispívaly díky tvaru rovnice (5) k celkové hodnotě MIN
tak výrazně, že vliv parametrů s mediány odchylek (průměrnými a maximálními odchylkami) většími než 20 % byl malý. Tento jev by pak mohl zapříčinit
výběr deskriptoru, který není skutečně významný. Podobné důvody vedly
k použití stejných vah při výpočtu hodnot MAX.
Významné deskriptory byly podle zvoleného schématu nejprve hledány
ve skupině klimatických deskriptorů (první kategorie). Nejlepších výsledků
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Tabulka 3. Změna mediánů odchylek se zvyšujícím se počtem významných
deskriptorů použitých jako shlukové proměnné
Parametr
UZTWM
UZFWM
LZTWM
LZFPM

2
4,930
10,191
3,061
14,755

LZFSM
UZK
LZPK
LZSK
ZPERC
REXP
PFREE

7,848
4,821
37,805
5,522
6,463
6,424
16,585

Počet použitých významných deskriptorů povodí
3
4
5
6
7
6,436
4,534
2,776
3,656
4,396
6,214
6,096
4,986
5,369
5,983
7,382
4,896
3,755
3,336
3,681
11,387
10,215
9,025
12,534
12,388
6,549
7,228
17,014
6,496
8,707
3,961
9,515

5,982
2,190
30,326
2,425
5,878
3,049
5,539

7,035
2,954
19,643
2,241
8,573
3,420
7,553

6,691
3,578
22,696
3,529
9,064
3,303
6,926

6,196
2,981
25,150
2,985
7,665
3,328
5,850

Obr. 1. Změna mediánů odchylek u parametrů UZFWM, UZK a PFREE se
zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů povodí

mediánů odchylek
, průměrných odchylek
a maximálních
odchylek
, které byly získány v bk třídě výpočetních cyklů, ale jejichž
hodnota MIN byla menší než hodnota MIN souboru významných deskriptorů.
Pokud není v tabulce 4 ve sloupcích
uvedena žádná hodnota, pak
hodnota MIN souboru významných deskriptorů byla v bk třídě cyklů výpočtů
nejmenší. Ze získaných výsledků je patrný výrazný nárůst hodnot MIN po
přidání třetího významného deskriptoru jak pro průměry, tak i maxima. Po
tomto výrazném zvýšení hodnot MIN došlo k jejich výraznému poklesu po
přidání čtvrtého významného deskriptoru. Po přidání šestého a sedmého
deskriptoru již nedocházelo k výraznějšímu poklesu hodnoty MIN. Naopak
došlo po přidání šestého a sedmého deskriptoru k jejímu
u hodnoty
výraznému zvýšení (až dvacetinásobek proti pěti použitým deskriptorům).
První výrazné zvýšení hodnot MIN souviselo patrně s výběrem třetího
významného deskriptoru. Jako významný deskriptor byl v této bk třídě
výpočetních cyklů identifikován deskriptor HS, avšak podobných jen o málo
větších hodnot MIN bylo dosaženo i při použití deskriptorů Paa/PEa a Wp.
Tato skutečnost může ukazovat na určité omezení rovnice (5) a nutnost její
redefinice. Druhé zvýšení hodnoty
patrně souvisí se skutečností,
že šestý a sedmý deskriptor jsou již redundantní informací, která odhad
parametrů nijak nezlepšila, ale spíše naopak. Se zvyšujícím se počtem
použitých významných deskriptorů se snižoval rozptyl vypočtených hodnot
MIN v rámci bk tříd výpočetních cyklů, což vedlo k tomu, že výběr významného deskriptoru byl v dané bk třídě výpočetních cyklů stále obtížnější.
Z tohoto důvodu bylo nutné k výběru významných deskriptorů používat
ještě vypočtené hodnoty MAX.
V tabulce 5 jsou uvedeny hodnoty MAX vypočtené na základě mediánů
odchylek
, průměrných odchylek
a maximálních odchylek
se zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů v bk
třídě cyklů v porovnání s hodnotami MAX vypočtenými na základě mediánů
odchylek
, průměrných odchylek
a maximálních odchylek
, které byly získány v bk třídě cyklů, ale jejichž hodnota MAX byla větší
než hodnota MAX souboru významných deskriptorů. Pokud není v tabulce
5 ve sloupcích
uvedena žádná hodnota, pak hodnota MAX souboru
významných deskriptorů byla v bk třídě cyklů největší. V tabulce si můžeme
všimnout určitého obecného poklesu v hodnotách
a
se
zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů. U hodnot
není tento pokles patrný. Dále si můžeme všimnout výrazného zvýšení
hodnot
a
po přidání čtvrtého významného deskriptoru do
souboru shlukových proměnných.
Na základě výsledků v tabulce 5 můžeme konstatovat, že se zvyšujícím
se počtem použitých významných deskriptorů bylo stále obtížnější dále
zpřesňovat odhad parametrů modelu v bk třídě výpočetních cyklů v porovnání s bk-1 třídou výpočetních cyklů. Tento fakt je z tabulky 5 více než zřejmý,
když zejména s vyšším počtem použitých významných deskriptorů byly
hodnoty MAX velmi často záporné, což mohlo znamenat, že odhad většího
počtu parametrů nebyl v bk třídě výpočetních cyklů v porovnání s bk-1 třídou
zpřesněn. Patrné je to u hodnot
pro šest a sedm deskriptorů proti
hodnotě
, pěti deskriptorů. Dále si můžeme všimnout, že hodnoty
po přidání třetího významného deskriptoru jsou ve všech třech případech menší než hodnoty
. Tento výsledek je pravděpodobně opět
způsoben výběrem třetího významného deskriptoru, který musel negativně
ovlivnit odhadované parametry.
Ze získaných výsledků je patrné, že ke spolehlivému odhadu parametrů modelu je při použitém schématu dostatečný počet pět významných
deskriptorů povodí ze tří kategorií. Další přidané významné deskriptory
(šestý a sedmý) byly pravděpodobně redundantní informací a odhady
parametrů nijak výrazně nezpřesnily. Můžeme také konstatovat, že vybrané „významné“ deskriptory byly podle vypočtených hodnot MIN většinou
skutečně významné (sporný je pouze třetí významný deskriptor), neboť
použití těchto deskriptorů vedlo k takovým hodnotám MIN, které byly
několikanásobně menší (v extrémních případech až 200x menší) než hodnoty MIN ostatních souborů deskriptorů v daných bk třídách výpočetních
cyklů. Dále je ze získaných výsledků patrné, že se zvyšujícím se počtem

Obr. 2. Změna průměrných odchylek u parametrů UZFWM, UZK a PFREE se
zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů povodí

Obr. 3. Změna maximálních odchylek u parametrů UZFWM, UZK a PFREE
se zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů povodí
použitých významných deskriptorů bylo stále obtížnější identifikovat další
významné deskriptory – na základě hodnot MIN a MAX bylo stále obtížnější
rozhodnout o tom, který deskriptor z aj kategorie byl významný, neboť se
zvyšujícím se počtem použitých významných deskriptorů se hodnoty MIN
a MAX různých souborů deskriptorů v bk třídách výpočetních cyklů velmi
podobaly (snižoval se rozptyl hodnot MIN a MAX se zvyšujícím se počtem
použitých významných deskriptorů). Z tohoto důvodu by jistě bylo vhodné
buď upravit rovnice (5) a (6), nebo přidat další hodnoticí kritérium pro výběr
významných deskriptorů.
Pokud se zaměříme na identifikované významné deskriptory, pak si
můžeme všimnout výrazné absence deskriptorů vegetačního krytu (zejména deskriptoru Fo) v souboru významných deskriptorů. Přitom jsou tyto
deskriptory obecně považovány za významné, a jsou proto často používány
jako shlukové proměnné – zejména deskriptor Fo (Nathan and McMahon,
1990; Oudin et al., 2008). Pravděpodobným důvodem výrazné absence
těchto deskriptorů ve výsledném souboru je fakt, že velká část použitých
povodí má tyto deskriptory velmi podobné: 50 % povodí je zalesněno
z více než 80 %, 30 % povodí je naopak zalesněno z méně než 10 %.
Zastoupení deskriptoru Gr je na více než 85 % povodí menší než 10 %
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a zastoupení deskriptoru Cr je na více než 95 % Tabulka 4. Změna hodnot
,
a
se zvyšujícím se počtem použitých významných
povodí menší než 10 % (velmi často bylo 0 %). deskriptorů v porovnání s hodnotami
,
a
deskriptorů, které nebyly určeny jako
A právě tato skutečnost musela vést k tomu, že významné, ale jejichž hodnota MIN je menší než hodnota MIN významných deskriptorů
žádný z těchto tří deskriptorů nebyl identifikován
Počet
jako významný. Na rozdíl od deskriptorů Gr a Cr
deskriptorů
souvisel problém spojený s vysokým relativním
2
46,625
–
55,007
–
356,61
–
zastoupením deskriptoru Fo na povodích prav3
51,961
–
159,317
–
837,606
–
děpodobně také s jeho odvozením. Protože byl
4
27,532
5,756
1,137
–
91,992
–
tento deskriptor odvozen jako suma z šesti odlišných typů lesních porostů, pak to jistě vedlo ke
5
2,129
–
23,045
1,604
136,612
–
skutečnosti, že až na 50 % povodí bylo relativní
6
53,979
21,590
15,833
–
116,254
–
zastoupení deskriptoru Fo tak vysoké, ale také,
7
45,975
36,631
21,737
–
90,590
73,018
že tento deskriptor touto nepříliš vhodnou úpravou
pozbyl na významnosti. Na druhou stranu bylo
,
a
se zvyšujícím se počtem použitých významných
dosaženo velmi dobrých výsledků u deskriptorů Tabulka 5. Změna hodnot
,
a
deskriptorů, které nebyly určeny jako
Paa /PEa a Ac. Zejména pr vní uvedený deskrip- deskriptorů v porovnání s hodnotami
tor (kter ý dával velmi podobné výsledky jako významné, ale jejichž hodnota MAX je větší než hodnota MAX významných deskriptorů
deskriptor HS) by byl jistě redundantní informací
Počet
ve výsledném souboru významných deskriptorů,
deskriptorů
protože byl odvozen na základě deskriptorů, které
3
12,415
14,262
8,608
20,601
-187,246
117,353
byly zařazeny do souboru shlukových proměnných
4
-10,536
-6,126
26,699
–
584,203
–
jako významné v b1 třídě výpočetních cyklů. Sku5
5,190
–
-3,272
0,259
-29,001
2,784
tečnost, že na základě přidání tohoto deskriptoru
6
-5,023
0,217
-1,018
-0,313
50,531
–
bylo dosahováno velmi podobných hodnot MIN
7
-50,390
-16,627
0,257
4,269
1,200
–
a MAX jako u třetího významného deskriptoru
HS, naznačuje, že významnost deskriptorů také
výrazně souvisí s vysokou variabilitou v jejich
hodnotách napříč celým souborem analyzovaných povodí. Deskriptor Ac byl
conceptual rainfall-runoff models. Water Resources Research, 28, p. 1015–1031.
identifikován jako sedmý významný deskriptor. Tento deskriptor má vysokou
Laaha, G. and Blöschl, G. (2006) A comparison of low flow regionalisation methods – catch
variabilitu ve svých hodnotách a také jistě souvisí s některými odhadoment grouping. Journal of Hydrology, 323, p. 193–214.
vanými parametry, avšak jeho „významnost“ spočívá pouze v doplňkové
Lukasová, A. a Šarmanová, J. (1985) Metody shlukové analýzy. Praha : SNTL, 210 s.
informaci k dalším významným deskriptorům. Z tohoto důvodu byl tento
Merz, R. and Blöschl, G. (2004) Regionalisation of catchment model parameters. Journal
deskriptor umístěn až ve čtvrté kategorii. Vysoká variabilita v hodnotách
of Hydrology, 287, p. 95–123.
je patrná i u deskriptoru HS. Tento deskriptor byl identifikován jako třetí
Nathan, RJ. and McMahon, TA. (1990) Identification of homogeneous regions for the purposes
významný deskriptor, i když hodnoty MIN a MAX byly po zařazení tohoto
of regionalisation. Journal of Hydrology, 121, p. 217–238.
deskriptoru jen nepříliš výrazně lepší oproti hodnotám MIN a MAX dalších
Oudin, L., Andréassian, V., Perrin, C., Michel, C., and Le Moine, M. (2008) Spatial proximity,
deskriptorů z testovaných kategorií v dané bk třídě výpočetních cyklů. Tato
physical similarity, regression and ungauged catchments: A comparison of regionaskutečnost byla pravděpodobně způsobena jeho odvozením. Deskriptor
lization approaches based on 913 French catchments. Water Resources Research,
HS byl sestaven jako suma šesti různých půdních druhů a právě tato sku44, W03413, doi:10.1029/2007WR006240.
tečnost mohla způsobit, že po přidání tohoto deskriptoru nedával soubor
Parajka, J., Merz, R., and Blöschl, G. (2005) A comparison of regionalisation methods for
shlukových proměnných takové hodnoty MIN a MAX, jak by se očekávalo
catchment model parameters. Hydrol. Earth Syst. Sci., 9, p. 157–171.
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Wagener, T. and Wheater, HS. (2006) Parameter estimation and regionalization for continuous
rainfall-runoff models including uncertainty. Journal of Hydrology, 320, p. 132–154.
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Young, AR. (2006) Stream flow simulation within UK ungauged catchments using a daily
svých deskriptorech) projektu MOPEX, které byly použity jako shlukové
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parameter estimation on ungauged catchment. Accuracy of estimated
parameters is expressed by the decrease of medians of absolute values of
percentage deviations of estimated parameters from their optimal values
(which were defined in the model calibration) and decrease of mean of
absolute values of percentage deviations of estimated parameters from

their optimal values and also maximum of absolute values of percentage
deviations of estimated parameters from their optimal values.

MODELOVÁNÍ ROZVODNICE
A PRIMÁRNÍCH TERÉNNÍCH
CHARAKTERISTIK
NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ
MODRAVA 2

Grid představuje maticovou strukturu, která implicitně definuje topologické
vztahy mezi datovými body [7]. Pravidelný grid je složen z dvourozměrné
matice hodnot výšek v bodech, jejichž vzdálenosti mezi sebou jsou v obou
směrech x a y konstantní [6]. Kvalita a přesnost takového modelu je silně
závislá na hustotě bodů; z hlediska snadné algoritmizace, příznivé doby
trvání výpočtů a snadné implementace pro aplikace environmentálního
modelování je však jeho využití výhodné [4] a bylo využito i v této studii.
Kvalita DTM závisí především na dvou faktorech: (1) na kvalitě měřených
dat vstupujících do modelu a (2) na použité metodě tvorby DTM z těchto
dat [9]. Kvalitu měřených dat lze ovlivnit výběrem metody měření; optimální
metoda se volí podle povahy modelu a účelu jeho aplikace [22, 10, 12].
Zatímco pro nejpodrobnější mapování velkých měřítek se využívá laser
scan, pro běžné modely terénu postačí tachymetrická měření laserovými
teodolity či referenčními GPS s centimetrovou přesností a pro mapování
rozsáhlých ploch malých měřítek se využívá stereoskopická fotogrammetrie,
satelitní snímky nebo digitalizace vrstevnicových map [12, 9]. Od zvolené
metody měření se odvíjí mj. hustota zaznamenaných bodů modelu, na
čemž plně závisí další aplikace – např. nízká hustota bodů DTM může
vést k nadhodnocení sekundárních terénních charakteristik [24] a podhodnocení gradientu sklonitosti terénu [26, 7]. Další, neméně významný
vliv na výsledný model terénu má také prostorová struktura vstupních
referenčních bodů [12, 10].
Stejně tak záleží na způsobu tvorby DTM, což je proces predikce hodnot
sledované veličiny v predikovaném bodě z hodnot změřených v referenčních
(vzorových) bodech situovaných ve specifikovaném okolí predikovaného
bodu. Tento proces je označován jako interpolace [6]. Existuje řada interpolačních technik. Klíčová otázka zní, jaká technika podává dostatečně
přesné výsledky a zároveň je univerzálně aplikovatelná. Mnoho dosavadních
studií se zabývá srovnáváním různých technik a výběrem té optimální.
Některé z nich – např. [3, 26] ukazují, že mezi existujícími interpolačními
technikami podávají lepší výsledky geostatistické metody (kriging). Totéž
dokazuje i studie [25], jež srovnává geostatistické metody s metodami
deterministickými (IDW, spline) pro účely odhadu prostorové variability
odtokové odezvy. Jiné práce ale dokazují, že naopak deterministické metody
poskytují lepší výsledky [19, 20, 21].
Tato studie si klade za cíl stanovení primárních terénních charakteristik
a zmapování rozvodnice na experimentálním povodí Modrava 2 využitím
vybraných interpolačních technik v prostředí komerčního software ArcGIS
9.2 firmy ESRI.

Petr Bašta
Klíčová slova
digitální model terénu – interpolace – inverse distance weighting – spline
– ordinary kriging – odtokový algoritmus – primární charakteristiky terénu
– rozvodnice

Souhrn
Studie popisuje tvorbu digitálního modelu terénu (DTM) užitím čtyř
interpolačních metod, hodnocení úspěšnosti těchto metod, následný
odhad primárních charakteristik terénu a vymezení rozvodnice na malém
horském povodí Modrava 2 v prostředí ArcGIS 9.2 od ESRI. Povodí se
nachází v centrální části Šumavy, jeho plocha činí pouze 17 ha, průměrná
nadmořská výška je 1 260 m n. m. a reliéf není příliš členitý. Sběr dat
proběhl v letech 2007 a 2009, výsledkem je dataset více než 3 100
nepravidelně rozmístěných referenčních bodů se zaznamenanou výškou.
K interpolaci pravidelných gridů reprezentujících model terénu byla použita
metoda inverzní vzdálenosti (IDW), spline (spline regularizovaný a spline
s tenzí), ordinary kriging (s využitím pěti typů teoretických semivariogramů) a metoda natural neighbours. U každé metody byly postupně zadány
různé kombinace dostupných parametrů majících vliv na interpolovaný
model terénu. Digitální model terénu byl generován v podobě pravidelného
gridu s rozlišením 5 m. Porovnáním predikovaných výšek s výškami měřenými (ve vzorku bodů, které se nepodílely na interpolaci) byla provedena
verifikace predikovaných DTM a od každé interpolační metody byl vybrán
model s nejnižší hodnotou chyby RMSE. Na těchto modelech byly následně
aplikovány vybrané hydrologické algoritmy, jejichž výsledkem jsou vyhodnocené směry odtoku, sklonitost a expozice terénu, přispívající plochy
a rozvodnice. Výsledky ukázaly, že všechny použité interpolační metody
poskytly srovnatelné výsledky. Prokázal se jev, že v případě kvalitních
vstupních dat poskytuje většina interpolačních metod podobné výsledky.
Podle RMSE se nejúspěšnější metodou stal spline (RMSE = 0,39 m).
Vymezené rozvodnice se liší pouze v detailech a jejich složením lze získat
výslednou rozvodnici povodí.

Metodika
Zájmová lokalita
Zájmová oblast je experimentálním povodím katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze s pracovním
názvem Modrava 2. Jde o velmi malé horské povodí potoka Mokrůvka
(rozloha 17 ha, nadmořská výška 1 188 až 1 330 m n. m.) s uzávěrovým
profilem s osazenou ostrohrannou přelivnou stěnou typu Thomson, které
leží v centrální části NP Šumava, 5 km na jih od obce Modrava. Rozkládá
se na severovýchodním svahu Malé Mokrůvky (1 330 m n. m.) a severozápadním svahu Mrtvého vrchu (1 254 m n. m.). Provádí se zde nepřetržitý
monitoring srážek, průtoku, teploty vzduchu a konduktivity vody. Průtok
uzávěrovým profilem má průměrné hodnoty kolem 1 l/s, v době tání sněhu
obvykle 2 až 3 l/s. Z hydrologického hlediska jde o oblast s nadprůměrně
vydatnou srážkovou činností.
Území je budováno moldanubikem silně metamorfovaných hornin, moldanubický pluton místy vystupuje až k povrchu v podobě granitových sutí,
které přímo ovlivňují povrchový odtok. Význačnou geologickou lokalitou je
nivační mísa v severozápadním svahu Malé Mokrůvky, pozůstatek z doby
místního zalednění. Vegetační pokryv tvoří převážně travní společenstva
(calamagrostis, avenella, luzula), druhy rodu vaccinium, druhy z čeledi
polypodiaceae a mechorosty, ze stromového patra pak převážně shluky
mladých smrků vysázených po kůrovcové kalamitě, která zde proběhla
v druhé polovině devadesátých let minulého století.

Úvod
Digitální model terénu (DTM) představuje numerickou reprezentaci terénu, avšak lze jej definovat různými způsoby. Studie [17] jej definuje jako
statistickou reprezentaci spojitého povrchu země prostřednictvím velkého
počtu vybraných bodů se známými souřadnicemi X, Y, Z v libovolné souřadnicové soustavě. Hodnoty digitálního modelu terénu jsou potom funkcí
veličiny, kterou daný model popisuje [6]. Podle studie [22] je digitální model
terénu definován jako uspořádané pole číselných hodnot, které kvantifikují
sledovanou charakteristiku terénu v libovolných bodech geografického
povrchu. Digitální model terénu lze charakterizovat také jako matematický
(nebo digitální) model, v němž jedna či více matematických funkcí reprezentuje povrch terénu na základě měřených bodových dat – tyto matematické
funkce značíme jako funkce interpolační [15]. Sledovaná veličina – např.
výška z – je funkcí polohy. Z pojmu digitální model terénu se vyčleňuje
termín digitální elevační model (DEM). Jde o speciální případ DTM, kdy
číselné hodnoty představují výšky daných bodů [22]. Výška je funkcí geografické polohy [23]. DEM je základem pro veškeré analýzy topografických
charakteristik na povodí. V souvislosti s DTM a DEM je dále zmiňován také
termín digitální analýza terénu (DTA), jež zahrnuje veškeré procesy, které
kvantitativně popisují terén prostřednictvím DTM či DEM [9].
Prostřednictvím digitální analýzy terénu závisí na DTM mnoho aplikací na
bázi geografických informačních systémů (GIS), např. analýzy půdy, intenzity
slunečního záření, mapování hloubky podzemní vody či mocnosti sněhové
pokrývky a samozřejmě hydrologické modelování [22]. Výsledky těchto
aplikací jsou tzv. charakteristiky (atributy) terénu. Mezi primární terénní
charakteristiky patří především přímé deriváty nadmořské výšky (sklonitost
terénu, křivost, expozice apod.), mezi sekundární řadíme např. albedo.
K reprezentaci povrchu terénu se běžně užívají tři metody: izolinie, trojúhelníková nepravidelná síť (TIN) a nejčastěji využívané gridové struktury.

Data
Sběr dat byl proveden tachymetrickou metodou prostřednictvím totální
stanice Topcon v roce 2007 a 2009. Totální stanice umožňuje docílení
špičkové přesnosti naměřených dat, v nejlepším případě až 10–3 m [9].
Výsledkem měření je dataset 3 240 bodů nepravidelné prostorové
struktury na území 20 ha (obr. 1). Každý bod nese kromě informace o své
poloze a nadmořské výšce také údaj o třídě vegetačního pokryvu daného
místa (s ohledem na využití při analýze vlivu povahy pokryvu na povrchový
odtok). Spon zaměřených bodů se pohybuje nejčastěji v intervalu od 2 do
20 m (s ohledem na morfologickou členitost terénu). Průměrná hustota
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bodů činí 160 bodů na 1 ha. Přesnost zaměřené polohy jednotlivých bodů
činí řádově mm až jednotky cm – kvalita dat plně dostačuje pro účely
modelování terénních charakteristik a povrchového odtoku ve zvoleném
měřítku.
Součástí zaměření zájmové lokality bylo vytyčení stálého polygonového
pořadu pro účely lokalizace dalších experimentů.

Interpolace DTM
Aplikovaná interpolace provede transformaci nepravidelného gridu zaměřených bodů do gridu pravidelného, snadno využitelného pro hydrologické
aplikace. Předpoklady úspěšné prostorové interpolace jsou: (1) existence
dostatečně reprezentativního vzorku měřených dat, (2) teoretické i empirické znalosti o povaze prostorové diferenciace studovaného jevu, (3) vhodné
vlastnosti měřené veličiny a vhodný typ dat (např. ordinální grid), (4) znalost
podstaty použitelných interpolačních metod a (5) znalost způsobu výběru
nejvhodnější metody [14]. V případě kvalitních vstupních dat dává většina
interpolačních technik podobné výsledky [3].
Vybrány byly čtyři interpolační techniky z portfolia funkcí výpočetního
nástroje Spatial Analyst Tool programu ArcGIS: IDW, splinové funkce, kriging a metoda přirozeného souseda. Výsledné rastry DTM byly generovány
v podobě ortogonální sítě bodů s rozlišením 5 x 5 m.

IDW
Metoda inverzních vzdáleností (inverse distance weighting) je zástupcem deterministických metod. Je relativně rychlá a snadná z hlediska
aplikace i výpočtu, proto se stala alternativou geostatistické metody
kriging – zejména u modelů, kde z dostupného vzorku dat nelze sestavit
vyhovující variogram [16].
Metoda je založena na předpokladu, že hodnota veličiny v predikovaném
bodě je váženým průměrem hodnot okolních měřených bodů; váhy jsou
určeny jako inverzní vzdálenost referenčního bodu od bodu interpolovaného.
Jde o metodu exaktní, lokální, deterministickou [1]. Odhadovaná hodnota
je vypočtena jako lineární kombinace vstupních hodnot: je-li mezi predikovaným a referenčním bodem vzdálenost di, potom platí:

Obr. 1. Zaměřené území experimentálního povodí Modrava 2; vrstevnice
převztaty z podkladů ZABAGED

empiricky sestaveného semivariogramu matematickou funkcí vybranou na
základě naměřených dat a předpokladů o chování sledované veličiny [8].
Obecná rovnice krigingu pro nestranný lineární regresní odhad hodnoty
v predikovaném bodě x je [8]:

(1),
kde r je parametr metody IDW definovaný uživatelem, který ovlivňuje,
v jakém poměru klesá váha referenčního bodu s rostoucí vzdáleností od
bodu interpolovaného.
Metoda IDW často produkuje povrch, který je charakteristický koncentrickými strukturami kolem interpolovaných bodů (tzv. bulls eyes) [14], což
dokazují i výsledky této studie.
V této studii byla technika IDW testována pro parametr r = {2; 3} a pro
lineární kombinace tří až dvaceti měřených referenčních bodů v okolí bodu
predikovaného.

(3),
kde z(xi) jsou změřené výšky v referenčních bodech xi, wi představují
váhy a m(x), resp. m(xi) jsou předpokládané hodnoty náhodné veličiny z(x),
resp. z(xi) – trend. Predikovaná hodnota je získána minimalizací rozptylu
chyby odhadu, a to za předpokladu stacionarity modelu (pravděpodobnostní
struktura modelu je nezávislá na posunutí).
V této studii byla testována technika ordinárního krigingu s pěti typy
teoretických semivariogramů (lineární, kruhový, sférický, exponenciální
a gaussovský) pro lineární kombinace pěti až třiceti referenčních bodů.

Spline
Spline představuje rovněž exaktní deterministickou metodu interpolace.
Jde o sadu polynomů nízkého stupně, které jsou na sebe hladce navázány.
Splinové funkce tak tvoří křivky, které po částech prokládají jednotlivé
body povrchu a přitom zachovávají podmínku minimální křivosti (analogie
přetažení gumové membrány přes body v prostoru) [14]. Funkce interpolované splinem jsou proto značně shlazené a jsou vhodné pro interpolaci
jevů, které se mění spojitě, nikoli skokově. Technika splinů umožňuje
provést i odhady, jejichž hodnoty se pohybují mimo rozpětí vstupních
hodnot a někdy se stává, že splinová funkce produkuje falešná lokální
minima a maxima [14].
Mezi spliny užívané pro interpolaci terénu řadíme mj. funkce: regularizovaný spline [18, 19, 20, 21] a spline s tenzí [18, 19, 20, 11, 21].
V prostředí ArcGIS jsou tyto metody interpolace označovány jako radiální
bázové funkce. Tyto postupy k interpolaci využívají mj. umělých neuronových
sítí za podmínky mimimalizování křivosti povrchu [13].
Odhad pomocí splinů je lineární kombinací n bázových funkcí stanovených
pro každý z měřených referenčních bodů a obecná rovnice pro odhad výšky
v predikovaném bodě má tvar:

Metoda přirozeného souseda
Nejjednodušší interpolační technika, kterou ArcGIS poskytuje bez
možnosti ovlivnění parametrů, využívá k predikci neznámé hodnoty pouze
nejbližší sousední referenční body. Jde tedy o lokální deterministickou
metodu rychlé interpolace.

Přesnost interpolace
Úspěšnost vstupních parametrů interpolačních technik využitých pro
generování DTM byla testována ve vybraných bodech pomocí odchylky
RMSE (root mean square error). Z naměřených dat byl nejprve náhodným
výběrem vybrán vzorek 41 kontrolních bodů, které se neúčastnily procesu
interpolace. Na nich bylo provedeno porovnání skutečné (měřené) nadmořské výšky s hodnotou, kterou pro dané místo predikovala užitá interpolační
technika, a to podle vztahu:
(4).

Odvození terénních charakteristik
Postup od vygenerovaného DTM k vyhodnoceným terénním charakteristikám zahrnuje v ArcGIS aplikaci níže uvedených algoritmů, které jsou
rovněž součástí výpočetního nástroje Spatial Analyst Tool.
Nejprve je aplikován algoritmus pro vyplnění bezodtokých prohlubní, které
by jinak činily problémy při vyhodnocování směrů povrchového odtoku.
Následně je aplikován odtokový algoritmus. ArcGIS nabízí algoritmus D8,
který je představen ve studii [23]. Jde o nejjednodušší způsob distribuce
povrchového odtoku z bodu, proto je tato metoda velmi užívaná. Každá
buňka gridu DTM generuje odtok právě do jedné z osmi sousedních buněk
ve směru největšího spádu. Vyžaduje pravidelný grid DTM. Velkou výhodou
tohoto algoritmu je jednoduchá implementace a nízká výpočtová složitost.
Nedostatkem je (1) diskretizace směrů toku do osmi možných, (2) absence
divergence toků, což vede k paralelizaci toků (několik toků vedle sebe bez
vzájemných interakcí), (3) podhodnocování odvodňovaných ploch – parametru, který využívá TOPMODEL [2]. Protože toky nemohou divergovat, každý

(2),
kde
je radiální bázová funkce s argumentem r, jehož podoba závisí
na typu splinu a jehož hodnoty lze v ArcGIS ovlivňovat zadáním parametru
w; ki jsou váhy, které přiřazují každé bázové funkci relativní důležitost.
V této studii byl testován regularizovaný spline a spline s tenzí pro
lineární kombinace pěti až třiceti referenčních bodů a pro parametr w =
= {0; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 5} v případě regularizovaného splinu a w = {0; 0,1; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100} v případě
splinu s tenzí.

Kriging
Jde o metodu geostatistickou. Obecným konceptem této metody je prostorová závislost – autokorelace jevů. Prostorová korelovanost veličiny je
charakterizována teoretickým semivariogramem, který se odvodí proložením
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tok je reprezentován pouze jednou linií tvořenou
na sebe navazujícími buňkami – jde proto o 1D
reprezentaci toků [22, 5]. Vylepšením algoritmu
D8 je algoritmus Rho8 popsaný ve studii [7].
Vedlejším produktem odtokového algoritmu je
v ArcGIS rastr sklonitosti terénu a jeho expozice
(aspektu).
Na základě vyhodnocených směrů odtoku je
následně aplikován algoritmus pro vyhodnocení
akumulace povrchového odtoku, jehož výsledkem
je síť preferenčních cest povrchového odtoku.
Po definování polohy uzávěrového profilu je
aplikován poslední algoritmus pro určení rozvodnice, který vychází z předešlé analýzy akumulace
povrchového odtoku.

Výsledky
Přesnost modelu
Grafy na obr. 2 specifikují hodnoty RMSE
vyhodnocené pro jednotlivé interpolační techniky
a jejich parametr y (počet referenčních bodů
použitých při interpolaci predikované hodnoty
a argument interpolace). Pro každý druh interpolační techniky byl vybrán model terénu, jenž
vykazoval nejnižší hodnotu RMSE. Na takto vybraných DTM byly následně aplikovány hydrologické
algoritmy popsané v sekci odvození terénních
charakteristik.
Zcela nejnižší hodnoty RMSE (0,39 m) dosáhla
interpolace splinovou regularizovanou funkcí pro
parametr w = 0,8 a 10 referenčních bodů. Je však
patrné, že druhá splinová technika (RMSE > 0,42 m)
a kriging (RMSE > 0,45 m) podávají poměrně srovnatelné výsledky, stejně tak i metoda přirozeného
souseda (RMSE = 0,46 m). Metoda IDW vykazuje
prokazatelně horší výsledky (RMSE > 0,63 m).
K největším vertikálním chybám dochází zejména (1) v místech s řidším pokrytím referenčními
body – východní svah Malé Mokrůvky; (2) v místech, kde dochází k terénním zlomům – např.
linie břehových svahů potoka Mokrůvka a lokalita
nivační mísy zařízlé pod úroveň okolního terénu.

Obr. 2. Vyhodnocení chyby RMSE pro DTM generované interpolačními technikami IDW (vlevo nahoře),
kriring (vpravo nahoře), regularizovaný spline (vlevo dole), spline s tenzí (vpravo dole)

Sklonitost a expozice terénu, akumulace
povrchového odtoku
Sklonitost terénu je zobrazena na obr. 3. Je patrné, že model terénu generovaný metodou IDW se do
značné míry liší od zbylých, které spojuje vzájemná
podobnost. Je to dáno povahou techniky IDW, takto
vygenerovaný povrch terénu je nehomogenizovaný
(extrémní gradienty sklonu svahu, nerealistické
střídání nízkých a vysokých gradientů).
Modely terénu generované splinovými funkcemi
či krigingem jsou naproti tomu homogenizovanější, a tedy i vyhlazenější, což dokazuje úbytek
extrémních hodnot a nižší gradienty sklonitosti.
Modely interpolované krigingem podle různých
teoretických semivariogramů podávají téměř
totožné výsledky. Vzájemné rozdíly mezi oběma
typy splinových funkcí jsou rovněž srovnatelné.
Průměrná sklonitost vyhodnocená z dosavadních interpolací činí 21 %.
Expozice terénu je rozdělena do osmi tříd – což
vyplývá z aplikovaného odtokového algoritmu D8,
kde každá třída charakterizuje jeden ze čtyř kardinál- Obr. 3. Sklonitost terénu pro DTM generované interpolačními technikami IDW (vlevo nahoře), regulaních nebo čtyř diagonálních směrů. Expozice terénu rizovaný spline (vpravo nahoře), kriging (vlevo dole), přirozený soused (vpravo dole)
zároveň vyjadřuje směr povrchového odtoku.
Výsledky expozice terénu (obr. 4) zcela korekaci území však víme, že jde v tomto případě pouze o tzv. okrajový efekt
spondují s tím, co bylo popsáno u sklonitosti. Při srovnání modelů se
interpolačních technik.
ukazuje nehomogenita terénu modelovaného technikou IDW, která je nejvíce
v kontrastu s modelem generovaným metodou přirozeného souseda.
Diskuse
Algoritmus pro vyhodnocení akumulace povrchového odtoku vybere
Výsledky studie ukazují, že kromě modelů terénu a modelů primárních
oblasti, do kterých je podle odtokového algoritmu sveden povrchový odtok.
terénních charakteristik založených na interpolační technice IDW se jedAlgoritmus je tedy schopen nalézt linii údolnice. Výsledky všech použitých
notlivé modely vzájemně výrazně neliší.
interpolačních technik se ve vedení hlavní linie údolnice shodují (obr. 5).
Nejnižší hodnoty RMSE poskytly splinové funkce. Domníváme se, že je to proRozvodnice
to, že spline generuje povrchy o minimální křivosti, což odpovídá povaze terénu
Na obr. 6 je vidět konečný produkt studie – rozvodnici, jejímuž určení
na zájmovém povodí – kromě nivační mísy, která připomíná menší rokli, není
musely předcházet všechny uvedené postupy a výstupy. Modely rozvodnice
terén příliš rozbrázděný, gradient svažitosti vykazuje celkovou homogenitu.
vytvořené na základě interpolace DTM splinovými funkcemi a krigingem
Kriging rovněž podal dobře validované výsledky. Rozdíly mezi technikami
poukazují na přesah rozvodnice za okraj zaměřeného území na jižní straně
krigování založenými na odlišných teoretických semivariogramech nejsou
povodí (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), díky rekognostéměř pozorovatelné.

17

Verifikací úspěšně prošla a realistické výsledky
podala také metoda přirozeného souseda, jež
poskytla výsledky srovnatelné se splinovými
funkcemi a technikami krigingu. Tato interpolační
metoda bere pro odhad hodnoty v predikovaném
bodě pouze referenční body z nejbližšího okolí
a její povaha navíc odpovídá lokální deterministické metodě IDW; proto nebyla její úspěšnost
očekávána.
Horší výsledky interpolační techniky IDW jsou
způsobeny povahou této deterministické metody
odhadu ve spojení s nehomogenní hustotou
zaměřených bodů. K největším extrémním hodnotám sklonitosti zde totiž docházelo především ve
svahu Malé Mokrůvky (oblast odpovídající třetímu
kvadrantu zájmového území), kde je hustota bodů
nejnižší a hodnoty RMSE v této oblasti dosahují
nejvyšších hodnot (řádově metry). Efekt bulls eyes
je nejcitelnější právě zde.
To je způsobeno faktem, že výsledek procesu
interpolace je mimo použité interpolační techniky přímo závislý také na hustotě a prostorové
struktuře vstupních referenčních bodů [10].
A naopak, výběr interpolační metody částečně
závisí na povaze interpolovaného terénu [12]. To
potvrdila i tato studie. Na hustotu a rozmístění
referenčních bodů se ukázala být citlivá především interpolační technika IDW, ostatní použité
metody méně. Pro rovinné a pozvolně se měnící
povrchy terénu je výhodné použít splinové funkce,
které svou matematickou povahou tomuto typu
morfologie terénu odpovídají nejvíce.
Ve všech případech interpolace DTM však došlo
k největším vertikálním odchylkám (1) v místech,
kde byla nízká hustota pokrytí terénu referenčními body, (2) v místech, kde byla zaznamenána
nehomogenita v prostorovém rozložení referenčních bodů – např. ostré přechody mezi oblastmi
s vysokou hustotou referenčních bodů a oblastmi
s hustotou, která je nedostatečná (v případě
měření totální stanicí šlo o důsledek vegetace
znemožňující přístup laserového paprsku k odraznému hranolu), (3) v místech s větší členitostí
terénu – v těchto případech dochází k nadhodnocování nadmořské výšky v terénních prohlubních
a podhodnocování v jejich bezprostředním okolí.
Splinové funkce mají navíc tendenci vyhladit ostré
terénní zlomy.
Důležité je proto zvolit vhodnou strategii
mapování povrchu terénu. Při měření výšky
referenčních bodů totální stanicí se pro účely
hydrologického modelování povrchového odtoku
osvědčilo postupovat systematicky v přibližně
pravidelném or togonálním gridu s inter valem
deseti metrů mezi jednotlivými body v oblastech
s homogenní morfologií terénu a s větší hustotou
pak v morfologicky členitých lokalitách. Z důvodu
velmi špatné dostupnosti některých míst vlivem
vegetace nebylo možné tuto zásadu dodržet po
celé ploše povodí, což vedlo v inkriminovaných
lokalitách k chybám v interpolovaných DTM,
a tedy i v terénních charakteristikách z DTM
odvozených.
Výsledné modely rozvodnic povodí Modrava 2
se ve většině shodují, vyjma již zmíněného jižního okraje zájmového území, kde lze považovat
vystoupení rozvodnice mimo zaměřené území
zcela jistě za důsledek vlivu okrajového efektu
použitých interpolačních technik.

Obr. 4. Expozice terénu pro DTM generované interpolačními technikami IDW (vlevo nahoře), regularizovaný spline (vpravo nahoře), kriging (vlevo dole), přirozený soused (vpravo dole)

Závěr
Studie prezentuje obecný a jednoduchý
postup určení primárních terénních charakteristik a vymezení rozvodnice na experimentálním
povodí Modrava 2. Tento postup lze aplikovat
na jakoukoli oblast pokr ytou bodovým měřením
topografie terénu. Závěr y z procesu interpolace
digitálního modelu terénu a odvození charakteristik terénu lze shrnout do následujících
bodů:

Obr. 5. Akumulace povrchového odtoku z povodí pro DTM generované interpolačními technikami IDW
(vlevo nahoře), regularizovaný spline (vpravo nahoře), kriging (vlevo dole), přirozený soused (vpravo
dole)
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(1) model vykazující nejnižší chybu RMSE byl vygenerován technikou regularizovaného splinu,
následuje spline s tenzí, kriging a metoda
přirozeného souseda,
(2) největší chybu RMSE vykazují modely vygenerované interpolační technikou IDW,
(3) vliv na výsledné modely terénu a z nich
odvozené terénní charakteristiky má kromě
interpolační techniky také prostorová struktura vstupních referenčních bodů ve vztahu
k mor fologii terénu; vhodný je pravidelný
or togonální grid s dostatečnou hustotou
bodů, která je závislá na členitosti terénu,
(4) při zaměřování terénu v morfologicky členitějších lokalitách je třeba navýšit hustotu
referenčních bodů oproti normálu, avšak
v rámci celého měřeného území je pro potřeby
interpolace DTM vhodné zachovávat řádově
stejnou hustotu referenčních bodů,
(5) použité splinové funkce, kriging a metoda
přirozeného souseda poskytují srovnatelné
výsledky primárních terénních charakteristik,
zásadně se odlišují pouze výsledky získané
metodou IDW,
(6) splinové funkce se ukázaly jako velmi vhodné
pro takové typy terénů, u nichž převažuje
homogenní ráz jejich morfologie a terén se
tedy mění spojitě,
(7) metoda IDW vykazuje poměrně velkou citlivost
na prostorové uspořádání referenčních bodů
a v členitém terénu v kombinaci s rostoucí
hodnotou parametru r navíc roste pravděpodobnost výskytu nežádoucího efektu bulls
eyes,
(8) linie rozvodnic odvozených na modelech
terénu generovaných odlišnými interpolačními
Obr. 6. Modely rozvodnice pro DTM generované interpolačními technikami IDW (vlevo nahoře), regutechnikami mají srovnatelné průběhy – vyjma
larizovaný spline (vpravo nahoře), kriging (vlevo dole), přirozený soused (vpravo dole)
oblasti jižního okraje povodí, kde se v případě
splinů a krigingu projevuje okrajový efekt.
Ani teď si nemůžeme být jisti, že známe přesnou polohu rozvodnice experimentálního povodí, avšak čím více modelů
vytvoříme, tím více je minimalizována možná chyba modelu.
[10] Heritage, GL., Milan, DJ., Large, ARL., and Fuller, IC. (2009) Influence of survey
Dále je plánováno tento postup aplikovat:
strategy and interpolation model on DEM quality. Geomorphology, 112, 334–344.
(1) na jiném povodí,
[11] Hofierka, J., Parajka, J., Mitášová, H., and Mitáš, L. (2002) Multivariate interpolation
(2) v jiném měřítku,
of precipitation using regularized spline with tension. Transactions in GIS, 6 (2),
(3) s odlišnou hustotou vstupních referenčních bodů, z nichž je digitální
135–150.
model terénu interpolován,
[12] Chaplot, V., Darboux, F., Bourennane, H., Leguédois, S., Silvera, N., and Phachomphon, K.
a následně analyzovat:
(2006) Accuracy of interpolation techniques for the derivation of digital elevation models
(4) vliv hustoty referenčních bodů vstupujících do interpolace DTM na
in relation to landform types and data density. Geomorphology, 77, 126–141.
kvalitu výsledného modelu,
[13] Ježek, J. (2002) Výuka statistiky pro nestatistiky: Využití programu MATLAB při výuce
(5) vliv výsledného rozlišení DTM na jeho kvalitu – s ohledem na účel
geostatistiky. UK AMVT, PřF UK. Praha : Matfyzpress, s. 48–56.
využití generovaného modelu.
[14] Ježek, J. et al. (2008) Geostatistika: metody prostorových interpolací, Kriging. UAMVT,
PřF UK Praha, učební texty, nepublikováno.
Děkuji všem členům měřického týmu, kter ý se podílel na zaměření
[15] Li, Z., Zhu, Q., and Gold, C. (2005) Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology.
terénu experimentálního povodí Modrava 2, a katedře biotechnických
Boca Raton (USA) : CRC Press. ISBN: 0-415-32462-9.
úprav krajiny Fakulty životního prostředí ČZU v Praze za laskavé zapůjčení
[16] Lu, GY. and Wong, DW. (2008) An adaptive inverse-distance weighting spatial intertotální stanice.
polation technique. Computers & Geosciences, 34, 1044–1055.
[17] Miller, C. and LaFlamme, RA. (1958) The digital terrain modeling – theory and appliLiteratura
cation. Photogrammetric Engineering, 24 (3), 433–442.
[18] Mitáš, L. and Mitášová, H. (1988) General variational approach to the interpolation
[1]
Bartier, PM. and Keller, CP. (1996) Multivariate interpolation to incorporate thematic
problem. Comput. Math. Applic. 16 (12), 983–992.
surface data using inverse distance weighting (IDW). Computers & Geosciences, 22
[19] Mitášová, H. and Hofierka, J. (1993) Interpolation by regularized spline with tension I.
(7), 795–799.
Application to terrain modeling and surface geometry analysis. Mathematical Geology,
[2]
Beven, KJ. (1997) Topmodel: A Critique. Hydrological Processes, 11, 1069–1085.
25 (6), 641–655.
[3]
Burrough, P. and McDonnell, R. (1998) Principles of Geographical Information Systems.
[20] Mitášová, H. and Mitáš, L. (1993) Interpolation by regularized spline with tension. I.
New York (USA) : Oxford Univ. Press, 336 p., ISBN 0-19-823365-5.
Theory and implementation. Mathematical Geology, 25 (6), 657–669.
[4]
Collins, SH. and Moon, GC. (1981) Algorithms for dense digital terrain models.
[21] Mitášová, H., Mitáš, L., and Harmon, RS. (2005) Simultaneous spline approximation
Photogram. Engineering and Remote Sensing, 47, 71–76.
and topographic analysis for LIDAR elevation data in open source gis. Geoscience
[5]
CostaCabral, MC. and Burges, SJ. (1994) Digital elevation model networks (DEMON):
and Remote Sensing Letters.
A model of flow over hillslopes for computation of contributing and dispersal areas.
[22] Moore, ID., Grayson, RB., and Ladson, AR. (1991) Digital terrain modeling: A review of
Water Resources Research, 30 (6), 1681–1692.
hydrological, geomorphological, and ecological applications. Hydrological Processes,
[6]
El-Sheimy, N., Valeo, C., and Habib, A. (2005) Digital terrain modeling: acquisition,
5, 3–30.
manipulation, and application. Artech House remote sensing library. Norwood : Artech
[23] O‘Callaghan, JF. and Mark, DM. (1984) The extraction of drainage networks from digital
House. ISBN 1-58053-921-1.
elevation data. Computer Vision, Graphics and Image Processing, 28, 323–344.
[7]
Fairfield, J. and Leymarie, P. (1991) Drainage network from grid digital elevation
[24] Quinn, P., Beven, K., Chevallier, P., and Planchon, O. (1991) The prediction of hillmodels. Water Resources Research, 27 (5), 709–717.
slope flow paths for distributed hydrological modelling using digital terrain models.
[8]
Goovaerts, P. (1997) Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Applied GeoHydrological Processes, 5, 59–79.
statistics. New York (USA) : Oxford University Press. ISBN 978-0-19-511538-3.
[25] Sarangi, A., Madramootoo, CA., and Enright, P. (2006) Comparison of spatial variability
[9]
Hengl, T., Gruber, S., and Shrestha, DP. (2003) Digital terrain analysis in ILWIS: lecture
techniques for runoff estimation from a Canadian watershed. Biosystems Engineering,
notes and user guide. Department of Earth Systems Analysis, Internat. Institute for
95 (2), 295–308.
Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), Enschede, Netherlands.

19

[26]

Forest. Its area is only 17 ha, the average altitude is 1260 m above
sea level and the local relief is not too bumpy. The data collection took
place between 2007 and 2009, resulting in a dataset of more than 3100
irregularly spaced reference points with a recorded height. Regular grids,
representing a terrain model, were generated using four interpolation
methods: inverse distance weighting (IDW), spline functions (regularized spline and spline with tension), ordinary kriging (using five types
of theoretical semivariograms) and natural neighbor. Each method was
applied with various combinations of available parameters affecting the
interpolated terrain model. DTM was generated in the form of a regular
grid with a resolution of 5 m. The verification of predicted DTM was
carried out by comparing the predicted values with measured values
(in a sample of points that were not involved in the interpolation process) and the model with the lowest error RMSE was chosen for each
interpolation method. Selected hydrological algorithms were applied to
these models, resulting in maps of slope, flow directions and aspect,
contributing areas, and finally, watersheds. Results showed that all the
interpolation methods provide comparable results. It was showed that
in case of high-quality input data similar results are provided by most
interpolation methods. Rated according to RMSE values, the most successful method was regularized spline (RMSE = 0.39 m). Watersheds
differ only in detail, and the final watershed line can be obtained by
their composition.
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Watershed and Primary Terrain Characteristics Modelling of the
Experimental Modrava 2 river basin (Bašta, P.)
Keywords
digital terrain model – interpolation – inverse distance weighting – spline
– ordinary kriging – flow direction algorithm – primary terrain characteristics – watershed
The study describes a digital terrain model (DTM) creation via four
interpolation methods, the success analysis of these methods, the primary terrain characteristics estimation, and the watershed delineation
of the small mountain basin Modrava 2 using ESRI software product
ArcGIS 9.2. The basin is located in the central part of the Bohemian

ŘEŠENÍ NEUSTÁLENÉHO PROUDĚNÍ
VODY V NASYCENÉ PŮDNÍ ZÓNĚ
POMOCÍ SEPARACE ČASOVÝCH
A PROSTOROVÝCH PROMĚNNÝCH

(3),
kde K je nasycená hydraulická vodivost, d – ekvivalentní hloubka půdy
pod úrovní drénů, μ – aktivní pórovitost a L – vzdálenost nebo rozchod
drénů.
De Zeeuw a Hellinga (1958) uvádějí jednoduchý vzorec pro výpočet fluktuace maximální výšky hladiny mezi drény pro konstantní hodnotu přítoku
na hladinu R v daném intervalu, ve tvaru:

Jiří Pavlásek
Klíčová slova
drenáž – hladina podzemní vody – faktor tvaru hladiny

(4).
Tento vzorec byl odvozen opět pro půdy, kde je výška hladiny nad drény
velice malá v porovnání k hloubce nepropustného podloží pod úrovní
drénů.
Při odvození vztahů pro půdy, kdy leží recipient na nepropustném podloží,
je nutné vzít v úvahu fluktuaci hladiny. Glover (1973) odvodil vzorec poklesu
hladiny pro případ, kdy drény leží na nepropustné vrstvě, ve tvaru:

Souhrn
V článku jsou prezentovány možné úpravy rovnic pro neustálené
proudění vody v nasyceném půdním prostředí odvozené pro Darcyovské
proudění na horizontální nepropustné rovině za předpokladu platnosti
Dupuitových postulátů. Úprava rovnic je provedena pro proudění mezi
dvěma odvodňovacími příkopy se shodnou úrovní hladiny v izotropním
homogenním prostředí. Základem řešení je separace časových a prostorových proměnných, při které se předpokládá konstantní tvar depresní
křivky podzemní vody při zadané maximální výšce hladiny v polovině
vzdálenosti mezi odvodňovacími příkopy. Pokles hladiny podzemní vody
a výpočet odtoku z drenážní soustavy pomocí odvozených rovnic je porovnán s rovnicemi odvozenými pro situace, kdy drény leží na nepropustném
podloží, i pro situace, kdy je nepropustné podloží pod úrovní drénů.

(5).
Guyon (1980) použil pro řešení předpoklad, který nastínil Boussinesq,
že tvar depresní křivky pro horizontální proudění je konstantní, a lze tedy
provést separaci proměnných ve tvaru:
(6),
kde h je výška hladiny podzemní vody v bodě x, H – maximální výška
hladiny podzemní vody, W – bezrozměrná funkce tvaru hladiny, X – bezrozměrná osa x (X = x/L).
Tento předpoklad dále využili Lesaffre a Zimmer (1988) při sestavování
modelu SIDRA, který použili pro modelování fluktuace hladiny podzemní
vody a změn odtoku z drenážní soustavy na půdách, kde drény leží na
nepropustném podloží. Vzhledem k symetrii půdního prostředí mezi dvěma paralelními drény řeší model pouze jeho polovinu. Předpokladem pro
odvození rovnic bylo uložení drénů v úrovni nepropustného podloží. Úpravou
rovnice (1) získali rovnici pro výpočet fluktuace maximální výšky hladiny
podzemní vody ve tvaru:

Úvod
Pro řešení proudění podzemní vody jsou často používány diferenciální
rovnice získané kombinací Darcyho zákona a rovnice kontinuity. Rovnice
pro neustálené proudění podzemní vody na horizontálním nepropustném
proudění se nazývá Boussinesqova rovnice a lze ji psát ve tvaru:
(1).
Při úpravách těchto rovnic jsou využívány Dupuitovy postuláty, které
vycházejí z předpokladu, že sklon hladiny podzemní vody je velice malý
a proudnice jsou téměř rovnoběžné s horizontálním nepropustným podložím
(Koopmans, 2000). Rovnice upravené pro řešení proudění podzemní vody
na základě Dupuitových postulátů jsou využívány pro navrhování drenážních
soustav, rozchodu drénů nebo odvodňovacích příkopů.
Aplikace rovnic pro neustálené proudění vody byly původně odvozeny pro
půdy, kde nepropustná vrstva leží hluboko pod úrovní drénů a lze zanedbat
změny hladiny podzemní vody vzhledem k mocnosti nasycené zóny. Do
vzorců se dosazuje pouze střední výška hladiny nebo výška drénů nad
nepropustným podložím. Jednoduchý vztah pro výpočet poklesu hladiny
podzemní vody mezi drény pro půdy, kde nepropustná vrstva leží hluboko
pod úrovní drénů, odvodil Dumm (1960) ve tvaru:

(7),
kde C je druhý faktor tvaru hladiny, a dále rovnici pro průtok na jednotku
plochy hydraulického systému ve tvaru:

(8),
kde Q je průtok na jednotku plochy hydraulického systému a B – první
faktor tvaru hladiny.
Hodnoty faktorů tvaru hladiny odvozené Guyonem (1980) jsou B = 7/9
a C = 8/9. Hartani, Zimmer a Lesaffre (2001) uvádějí hodnoty faktorů
odvozených na základě integrace vypočtených hodnot hladiny podzemní
vody jako B = 0,7853 a C = 0,9041.
V tomto článku je představena možná úprava Boussinesqovy rovnice
(1) pomocí separace časových a prostorových proměnných pro odvodnění

(2),
kde Ht je maximální výška hladiny mezi drény, která je funkcí času, H0
– počáteční výška hladiny mezi drény, t – čas od počátku drenáže (konce
srážkové události nebo zavlažování) a α – reakční faktor:
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zvodnělého prostředí ležícího na horizontální nepropustné vrstvě pomocí
odvodňovacího příkopu nebo vodního toku, kde výška hladiny v odvodňovacím příkopu není shodná s úrovní nepropustného podloží.

Odvození rovnic pro proudění mezi příkopy
Výše uvedené vzorce byly odvozeny pro případy proudění mezi drény.
Vzorce (7) a (8) byly odvozeny pro případ, kdy drény leží na nepropustné
vrstvě a funkce tvaru hladiny W(X) z rovnice (6) je konstantní.
Pokud je ale odvodnění prováděno pomocí odvodňovacích příkopů nebo
se na konci nasycené zóny nachází vodní tok s určitou výškou hladiny
nad nepropustným podložím, nelze funkci tvaru hladiny W(X) pokládat za
konstantní. Při odvození vztahů pro neustálené proudění na horizontální
nepropustné rovině v hydraulickém systému, znázorněném na obr. 1, byly
předpokládány tyto charakteristiky hydraulického systému:
1) Hydraulický potenciál φ je konstantní v rovině kolmé na nepropustné
podloží a je závislý pouze na výšce hladiny podzemní vody (platí Dupuitovy
postuláty):
(9).
Obr. 1. Hydraulický systém pro odvození rovnic neustáleného proudění na
horizontální nepropustné vrstvě

2) Tvar depresní křivky podzemní vody je konstantní pro definovanou
maximální výšku hladiny podzemní vody. Lze tedy provést následující
separaci proměnných:
(10),

Kombinací rovnic (16) a (19) získáme rovnici pro výpočet fluktuace
maximální výšky hladiny podzemní vody ve tvaru:

kde h je výška hladiny v bodě x v čase t, H – maximální výška hladiny
v x = 0 v čase t, W – bezrozměrná funkce tvaru hladiny, X – bezrozměrná
osa x (X = x/S).
3) Půdní materiál je homogenní.

(20).

Rovnici kontinuity pro průtok na jednotku šířky drenážního systému qx
můžeme napsat ve tvaru:

Rovnice pro průtok na jednotku plochy hydraulického systému má tvar:

(11).

(21).

Rovnici kontinuity (11) můžeme upravit – za předpokladu 2, že lze provést
separaci proměnných (10), na následující tvar:

Hodnoty prvního a druhého faktoru tvaru hladiny je zapotřebí stanovit pro
každou hodnotu maximální výšky z rovnic pro ustálené proudění podzemní
vody. Pro případ, že výška hladiny v příkopu se blíží nulové hodnotě, blíží
se hodnoty faktorů tvaru hladiny B a C hodnotám, které vypočetli Hartani,
Zimmer a Lesaffre (2001).

(12),
kde q je specifický průtok, R – přítok na hladinu, μ – aktivní pórovitost,
H – maximální výška hladiny v x = 0, S – délka systému nebo polovina
vzdálenosti mezi příkopy při symetrické drenážní soustavě, W – bezrozměrná
funkce tvaru hladiny, X – bezrozměrná osa x (X = x/L).
Při integraci rovnice (12) od x = 0 do x = x1 získáme tvar:

Metodika
Rovnice (20) byla řešena pomocí metody Runge-Kutta čtvrtého řádu.
Výpočet byl proveden v programu Scilab 4.1.2. Charakteristiky drenážní
soustavy pro porovnání rovnic byly následující: vzdálenost mezi drény
L = 50 m, počáteční maximální výška hladiny H = 1,5 m, nasycená hydraulická vodivost K = 0,001 m.s-1, aktivní pórovitost μ = 0,1. Simulace byla
prováděna pro časový úsek 200 hodin v časovém kroku 1 hodina.
Pro výpočet parametrů tvaru hladiny B a C byl modelován tvar hladiny při
ustáleném proudění pro danou maximální výšku hladiny H na modelovém
území, kdy hodnoty výšky hladiny byly vypočítávány ve sto uzlech pravidelně
rozmístěných na ose x a pro výpočet změny hladiny se změnou maximální
výšky v rovnicích (15) a (17) byl měněn vstupní parametr přítoku na hladinu
podzemí vody R v řádu 1∙10-5 m.s-1.
Pro porovnání výsledků simulace poklesu hladiny podzemní vody byly
provedeny výpočty také pomocí rovnic (2), (4), (5) a (7) pro shodnou
drenážní soustavu, kdy byla pro všechny výpočty uvažována nulová výška
hladiny nad nepropustným podložím v úrovni drénů. U rovnic (2) a (4) byla
pro výpočet parametru α dosazena také výška drénů nad nepropustným
podložím d. Pro výpočet byly postupně dosazeny hodnoty d = 0,2 m, 0,5 m
a 1 m. Výsledky simulací byly porovnány pomocí průměrné odchylky (ME),
odmocniny střední kvadratické chyby (RMSE) a koeficientu determinace
– Nash-Sutcliffe (NSKD). Jako základ pro tyto výpočty byly brány výsledky
simulace pomocí odvozené rovnice (20). Dále byly simulovány poklesy
hladiny pro různou úroveň hladiny v odvodňovacím příkopu hL.
Pro výpočet změn maximální výšky hladiny jako reakce na přítok na hladinu podzemní vody byla použita srážková data v hodinovém časovém kroku
s celkovou dobou trvání 68 h, srážkovým úhrnem 27,4 mm a průměrnou
intenzitou 0,4 mm.h‑1. Pro porovnání byly použity simulace změn hladiny
vypočtených pomocí rovnic (4) a (7), které byly opět porovnány pomocí
kritérií ME, RMSE, NSKD. Simulace pomocí odvozených rovnic byly dále
prováděny také pro podmínky, kdy výška hladiny na konci drenážní soustavy
– v úrovni odvodňovacího příkopu není nulová, tedy situace, pro kterou byly
speciálně odvozeny rovnice (20) a (21). Do výpočtů byly postupně dosazeny
hodnoty hL = 0,5 m a 1 m.

(13).
Úpravou této rovnice pro podmínku x1 = S získáme rovnici pro průtok na
jednotku plochy hydraulického systému, kterou můžeme psát:
(14),
kde Q je průtok na jednotku plochy Q = qx/S a B(H) – první faktor tvaru
hladiny:
(15).
Druhou integrací rovnice kontinuity – integrací rovnice (13) od x = 0 do
x = S získáme tuto rovnici:

(16),
kde C(H) je druhý faktor tvaru hladiny:
(17).
Rovnici pro specifický průtok na jednotku šířky drenážního systému lze
– za předpokladu 1 rovnice (9), že hydraulický potenciál φ je konstantní
v rovině kolmé na nepropustné podloží a je závislý pouze na výšce hladiny
podzemní vody, upravit na tvar:
(18).

Výsledky

Integrací rovnice (18) od x = 0 do x = S dostaneme vztah:

Výsledky porovnání simulace poklesu hladiny modelové drenážní soustavy rovnicemi (5), (7) a (20) jsou uvedeny v tabulce 1. Při simulaci byla
ověřena platnost odvozených rovnic pro podmínky, kdy úroveň hladiny
na konci drenážní soustavy hL je minimální. Z porovnání je patrné, že

(19).
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Tabulka 1. Výsledky porovnání simulací pomocí rovnice (20) s rovnicemi
Glovera (1973) a Lesaffre a Zimmera (1988) pomocí srovnávacích kritérií
průměrné odchylky (ME), odmocniny střední kvadratické chyby (RMSE)
a koeficientu determinace – Nash-Sutcliffe (NSKD)
Glover

Lesaffre a Zimmer

ME

0,003

0,002

RMSE

0,004

0,002

NSKD

1,000

1,000

Tabulka 2. Výsledky porovnání simulací pomocí rovnice (20) s rovnicí
Dumma (1960) pomocí srovnávacích kritérií průměrné odchylky (ME),
odmocniny střední kvadratické chyby (RMSE) a koeficientu determinace
– Nash-Sutcliffe (NSKD); při simulacích byly voleny různé výšky drénů nad
nepropustným podložím d

Tabulka 3. Výsledky porovnání simulací pomocí rovnice (20) s rovnicí De
Zeeuwa a Hellingy (1958) pomocí srovnávacích kritérií průměrné odchylky
(ME), odmocniny střední kvadratické chyby (RMSE) a koeficientu determinace – Nash-Sutcliffe (NSKD); při simulacích byly voleny různé výšky drénů
nad nepropustným podložím d

Dumm
(d = 0,1)

Dumm
(d = 0,2 m)

Dumm
(d = 0,5 m)

Dumm
(d = 1 m)

ME

-0,340

-0,068

0,114

0,175

RMSE

0,423

0,206

0,145

0,207

NSKD

0,112

0,762

0,786

0,246

Tabulka 4. Výsledky porovnání simulace změn hladiny podzemní vody
pomocí rovnic (20), (4) a (7) pomocí srovnávacích kritérií průměrné
odchylky (ME), odmocniny střední kvadratické chyby (RMSE) a koeficientu
determinace – Nash-Sutcliffe (NSKD)

Zeeuw a Hellinga Zeeuw a Hellinga Zeeuw a Hellinga Zeeuw a Hellinga
(d = 0,1)
(d = 0,2 m)
(d = 0,5 m)
(d = 1 m)

Zeeuw a Hellinga
(d = 0,5 m)

Zeeuw a Hellinga
(d = 1 m)

Lesaffre a Zimmer

ME

-0,260

-0,026

0,132

0,184

ME

-0,153

0,261

0,002

RMSE

0,326

0,143

0,145

0,215

RMSE

0,033

0,007

0,000

NSKD

0,288

0,846

0,713

-0,091

NSKD

0,807

0,784

1,000

Obr. 2. Výsledky simulace poklesu hladiny podzemní vody pomocí rovnic
(20), (2) a (4): H_Du – simulace podle Dumma (1960), H_ZH simulace
podle De Zeeuwa a Hellingy (1958), poslední dvojčíslí vyjadřuje výšku drénů nad nepropustným podložím v decimetrech (např. H_ZH_05 znamená
simulace podle De Zeeuwa a Hellingy pro výšku drénů nad nepropustným
podložím d = 50 cm)

Obr. 3. Simulace poklesu hladiny podzemní vody pomocí rovnice (20) pro
různé výšky hladiny v odvodňovacím příkopu (např. H_flH_05 znamená
simulace pro výšku vody v odvodňovacím příkopu hL = 50 cm)

Obr. 4. Simulace změn hladiny podzemní vody pomocí rovnic (20) – H_flH
a (7) – H_ZH; u rovnice (7) byly simulace prováděny pro dvě různé úrovně
umístění drénů nad nepropustným podložím (H_ZH_05 – výška drénů nad
nepropustným podložím je 50 cm, H_ZH_10 je 1 m)

Obr. 5. Simulace změn hladiny podzemní vody pomocí rovnice (20) pro různé
výšky hladiny v odvodňovacím příkopu hL (H_flH – hL = 0 cm, H_flH_05 – hL
= 50 cm, H_flH_10 – hL = 100 cm)
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výsledky jsou téměř shodné v porovnání s dosud používanými rovnicemi
pro drenážní soustavy.
Výsledky porovnání poklesu hladiny vypočtené podle rovnice (20) a rovnice (2) pro různé výšky drénů nad nepropustným podložím jsou uvedeny
v tabulce 2. V tabulce 3 jsou uvedena porovnání s rovnicí (4). Z výsledků je
patrná nižší shoda v simulovaných výsledcích. Tyto rozdíly jsou způsobeny
především použitím rovnic pro jiný charakter drenážní soustavy, kdy drény
neleží na nepropustném podloží. Grafické znázornění poklesu hladiny
simulované podle rovnic (20), (2) a (4) je zobrazeno na obr. 2.
Grafické znázornění výsledků simulace poklesu hladiny podzemní vody pří
různých úrovních hladiny v odvodňovacím příkopu je znázorněno na obr. 3.
Výsledky simulace fluktuace hladiny podzemní vody, jako reakce na
zadanou srážkovou událost pomocí rovnice (20), byly porovnány s výsledky
z rovnic (4) a (7). Hodnoty srovnávacích kritérií jsou uvedeny v tabulce 4.
Grafické zobrazení simulací změn hladiny pomocí rovnic (4) pro dvě různé
úrovně umístění drénů nad nepropustným podložím (0,5 a 1 m) a rovnice
(20) je uvedeno na obr. 4.
Změny hladiny jako reakce na změny přítoku vody na hladinu podzemní
vody byly následně prováděny pro různé výšky hladiny v odvodňovacích
příkopech (obr. 5).
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Závěr

Solution of unsteady groundwater flow with help of separation time
and space variables (Pavlásek, J.)

Pomocí separace časových a prostorových proměnných byla řešena
Boussinesqova rovnice. Výsledkem jsou rovnice pro výpočet fluktuace
hladiny podzemní vody a jejího odtoku mezi odvodňovacími příkopy, kde lze
zahrnout vliv výšky hladiny v odvodňovacím příkopu. Tyto rovnice lze také
použít pro modelování hladiny podzemní vody v blízkosti vodního toku. Platnost rovnic byla ověřena na modelové drenážní soustavě, kdy byly výsledky
porovnány s běžně užívanými rovnicemi pro drenážní soustavy.

Key words
drainage – groundwater table – factors of groundwater tables
In the article, possible modifications of equations for unsteady groundwater flow derived for Darcian flow on horizontal impermeable layer with
acceptance of Dupuit’s assumptions are presented. Modification of equations was realized for flow between two parallel drain ditches with the
same groundwater level in isotropic homogenous soils. Solution was based
on separation of time and space variables, when it is possible to assume
constant shape of groundwater depression for given maximal level of groundwater table in the middle of the ditches. Results of groundwater drawdown
and its fluctuation with help of derived equations were compared with the
equations derived for conditions when drains are situated on an impermeable
layer and for conditions when impermeable layer is below the drains.
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VYUŽITÍ STOUPACÍCH ZKOUŠEK
K VYHODNOCENÍ ÚČINKU
REGENERACE VRTŮ

čerpání a negativního snížení ze zavedeného imaginárního vsakovacího
vrtu [8] (obr. 1).
Zbytkové snížení během stoupací zkoušky pro zvodnělou vrstvu s napjatou hladinou můžeme vyjádřit použitím Theisovy rovnice [10]

Pavel Pech

kde s (m) je výsledné snížení naměřené ve vrtu během stoupací zkoušky;
s (m) – snížení z „pokračující čerpací zkoušky“; sst (m) – zvýšení hladiny ve
vrtu v průběhu stoupací zkoušky.
Pro výsledné snížení ve vrtu můžeme psát [6]

(1),
*

Klíčová slova
vrt – stoupací zkoušky – dodatečné odpory – regenerace – skin faktor

Souhrn

(2),

V příspěvku je ukázána možnost využití stoupacích zkoušek (počáteční
části) pro vyhodnocování účinku regeneračního zásahu na reálném vrtu.
V úvodu je probrána teorie vyhodnocování hydraulických parametrů
pomocí stoupacích zkoušek prováděných na ideálních vrtech ve zvodnělé
vrstvě s volnou i napjatou hladinou. Při vyhodnocování stoupací zkoušky
je uvažována předchozí čerpací zkouška, včetně stupňovité čerpací
zkoušky s různými velikostmi odčerpávaného množství. V druhé části
příspěvku je uvedeno rozšíření na reálné vrty, tj. případ, kdy uvažujeme
na vrtu a jeho blízkém okolí existenci dodatečných odporů. Pojem dodatečné odpory (skin effect) poprvé zavedli v roce 1953 van Everdingen
[15] a Hurst [7] v oblasti vyhodnocování naftových vrtů. K určení vlivu
dodatečných odporů je použit sumární koeficient dodatečných odporů
– tzv. skin faktor, W.
Popsaný postup určení efektu regeneračního zásahu je aplikován na
vyhodnocení efektu regenerace spouštěné studny S3 v prameništi Pracejovice, která byla provedena Vodními zdroji Praha v roce 1982 [6].

kde parametr Theisovy studňové funkce u pro čerpací zkoušku je dán
např. v [10]
(3),
kde r (m) je radiální vzdálenost od osy odčerpávaného vrtu; S (-) – koeficient storativity; T (m2.s-1) – koeficient transmisivity (průtočnosti); t (s)
– čas měřený od počátku čerpání
a pro imaginární vsakovací vrt
(4),
kde ust je parametr Theisovy studňové funkce pro stoupací zkoušku; t*(s)
– čas měřený od okamžiku zastavení čerpání.
Pro parametr Theisovy studňové funkce u, resp. ust menší než 0,05 se
Theisova rovnice (2) může zjednodušit podle [2]

Teorie
Stoupací zkoušky

(5).

Jestliže je čerpání na vrtu přerušeno, teoreticky platí, že hladina ve
zvodnělé vrstvě (kolektoru) se vrací na úroveň před začátkem čerpání.
Přítok vody ze zvodnělé vrstvy během stoupací zkoušky můžeme simulovat
pomocí imaginárního vsakovacího vrtu do zvodnělé vrstvy (se vsakovaným
množstvím vody stejné velikosti, jako bylo odčerpávané množství, ale se
záporným znaménkem). Zbytkové snížení během stoupací zkoušky lze
určit použitím principu superpozice, jako součet snížení při pokračování

Po úpravě dostáváme pro výsledné snížení během stoupací zkoušky
vztah
(6).
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V případě, že stoupací zkoušce předcházelo
čerpání z vrtu s různou velikostí odčerpávaného
množství vody Qi (obr. 2), nemůžeme u stoupací
zkoušky použít aritmetický průměr všech čerpaných množství vody před stoupací zkouškou, ale
musí se použít poslední čerpané množství před
ukončením čerpání a zároveň je nutné provést
korekci času [10]
(7),
kde (s) je celkový korigovaný čas; ti (s) – čas
čerpání daného Qi; Qk (m3.s-1) – poslední čerpané
množství před ukončením čerpání.

Dodatečné odpory
Teorii a aplikaci vyhodnocování dodatečných
odporů na odčerpávaných vrtech se věnovala celá Obr. 1. Princip superpozice použitý pro simulování Obr. 2. Schéma průběhu snížení při stoupací zkoušřada příspěvků, zejména v naftové oblasti, např. [1, stoupací zkoušky
ce, která následuje po stupňovité čerpací zkoušce
5, 9, 11, 13]. Snížení hladiny vody ve „skutečném“
vrtu (tj. případ, kdy uvažujeme existenci dodateč• ucpáváním (sI) – zachycováním částic horniny nebo obsypu v otvorech
ných odporů na odčerpávaném vrtu a jeho blízkém okolí) závisí na odporu
filtru, kam přiřazujeme také chemickou inkrustaci a ucpávání otvorů
porézního prostředí nasyceného vodou, viskozitě a na tzv. dodatečných
filtru působením mikroorganismů a bakterií,
ztrátách vznikajících ve vrtu, na jeho stěnách a blízkém okolí. Pod pojmem
• třením (sT) vody o stěny vrtu a jejím vnitřním třením (do této skupiny
dodatečné odpory rozumíme souhrn jevů, jejichž vlivem dochází k odchýlení
zařazujeme i dodatečné odpory vznikající turbulencí uvnitř vrtu),
naměřených hodnot snížení vody na „skutečném“ vrtu, oproti teoretickému
• turbulentním režimem proudění (sTP) ve zvodnělé vrstvě, zejména v blízsnížení získanému za předpokladu „ideálního“ modelu proudění vody k úplkosti odběrového vrtu,
nému vrtu. Snížení hladiny vody (resp. zvýšení) naměřené na odběrovém
• dalšími druhy dodatečných odporů (sO).
vrtu (resp. nálevovém) je potom větší než výpočtové snížení (resp. zvýšení)
Celkové snížení připadající na působení dodatečných odporů vyjádříme
hladiny vody ve vrtu, které by vyvolal daný hydraulický zásah prostřednictvím
hydrodynamicky dokonalého vrtu bez těchto dodatečných odporů. Některé
(8),
druhy dodatečných odporů mohou vzniknout již při zhotovování vrtu a jejich
zdrojem jsou nedostatky a nedokonalosti techniky a technologie hloubení
kde sW je snížení ve vrtu způsobené dodatečnými odpory.
a zejména vystrojení odběrových vr tů (například snížení propustnosti
Separace jednotlivých složek dodatečných odporů je velmi problemav bezprostředním okolí vrtu vlivem vniknutí výplachu do porézního prostředí
tická, a proto je k charakteristice dodatečných odporů užito sumárního
nasyceného vodou při rotačním způsobu vrtání, důsledkem čehož je vznik
bezrozměrného koeficientu dodatečných odporů, W (v anglosaské literatuře
tzv. „kalové kůry“, nebo při nárazovém vrtání, kdy dochází ke zhutnění
označovaném jako skin faktor) – podle van Everdingena [15].
porézního prostředí v blízkosti vrtu, a tím ke snížení propustnosti). Dalšími
Celkové snížení hladiny vody naměřené v odběrovém vrtu během přítopříčinami vzniku dodatečných odporů na vrtu jsou různé hydromechanické,
kové zkoušky lze vyjádřit vztahem (obr. 3)
chemické, biologické aj. jevy, které se mohou vyskytnout na vrtu a jeho
(9),
okolí v průběhu využívání vrtu. Znalost velikosti dodatečných odporů, resp.
dodatečného snížení připadajícího na působnost dodatečných odporů, je
kde sV (m) je celkové snížení na čerpaném vrtu; sTE (m) – teoretické
nezbytná při stanovení storativity z údajů o snížení hladiny naměřených na
snížení hladiny vody na „ideálním“ vrtu (nulové dodatečné odpory); sW (m)
odběrovém vrtu za nestacionárního režimu proudění při stanovení koeficientu
– dodatečné snížení vody ve vrtu způsobené vlivem dodatečných odporů.
hydraulické vodivosti za stacionárního režimu.
Při zanedbání části snížení, které připadá na působení nelineárních odpoČást snížení připadající na působení dodatečných odporů je možné
rů sT a sTP je velikost dodatečného snížení závislá na odebírané vydatnosti
rozdělit na část snížení způsobenou
Q podle lineárního vztahu [15]
• kolmatací vrtu (sK) – tj. ucpáváním pórů např. jemným materiálem, čímž
dochází ke snížení průtočnosti porézního prostředí, nebo narušením původní
(10),
vnitřní struktury porézního prostředí v těsném okolí odběrového vrtu při
jeho hloubení a vystrojování (jde o snížení propustnosti porézního prostředí
kde W je bezrozměrný koeficient dodatečných odporů (skin faktor).
vlivem vniknutí výplachu do zvodnělé vrstvy – při rotačním způsobu vrtání,
jehož důsledkem je tzv. kalová kůra, nebo případ, kdy při nárazovém vrtání
Vliv dodatečných odporů zahrneme do celkového snížení na „skutečném“
dojde ke zhutnění porézního prostředí, a tím ke snížení propustnosti),
vrtu při proudění s napjatou hladinou následovně:
• zmenšením aktivního průřezu stěny vrtu pro přítok vody (sF) tam, kde je
• při stacionárním režimu proudění
stěna vrtu tvořena filtrem, perforovanou pažnicí apod.,
• neúplným průnikem (sP) – neúplným otevřením mocnosti zvodnělé vrstvy
(11),
vrtem (tzv. neúplné vrty),
kde r v (m) je poloměr čerpaného vrtu; R (m) – dosah depresního kuželu;
• při nestacionárním režimu proudění
a) dosazením do Theisovy rovnice
(12),
b) pro bezrozměrný čas tD > 25 podle Jacobovy aproximace [3] se rovnice
(12) zjednoduší na tvar

(13).
Koeficient dodatečných odporů vyjádříme z rovnice (13)
(14).
A po úpravě dostaneme
(15).

Obr. 3. Proudění k úplnému vrtu s napjatou hladinou (nenulové dodatečné
odpory)
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Závěr

Dále upravíme rovnici (15) pro čas počátku stoupací zkoušky, tj. v čase
t* = 0, jestliže stoupací zkoušce předcházela stupňovitá čerpací zkouška. Po
dosazení za t = tpc a Q = Qk dostaneme rovnici pro skin faktor ve tvaru

K vyhodnocení regeneračního zásahu na spouštěné studni S3 v prameništi
Pracejovice u Českých Budějovic byly použity stoupací zkoušky před a po
regeneračním zásahu. Výpočtem bylo zjištěno, že velikost skinového faktoru
se snížila z hodnoty 1,91 před regenerací na 0,79 po provedené regeneraci,
což odpovídá zlepšení o cca 140 %. Velikost snížení způsobeného dodatečnými odpory na studni S3 před regenerací při celkovém snížení 1,77 m byla
0,79 m a po regeneraci při snížení na studni S3 2,0 m činilo toto snížení
způsobené dodatečnými odpory 0,33 m. Vyhodnocení regenerace na studni
S3 ukazuje, že postup vyhodnocení regenerace pomocí stoupací zkoušky při
srovnání s vyhodnocením regenerace pomocí čerpacích zkoušek [6] vykazuje
rozdíl ve vypočtených hodnotách cca do 10 %, což je velmi dobrý výsledek.
Lze konstatovat, že využití stoupacích zkoušek k vyhodnocení regeneračního
zásahu na vrtu je adekvátní vyhodnocení z čerpacích zkoušek.
V příspěvku uvedený postup vyhodnocení regenerace je vhodný pro
použití tam, kde máme k dispozici čerpací zkoušky s krátkou dobou
čerpání (nebylo dosaženo přímkového úseku vyhodnotitelného Jacobovou
semilogaritmickou aproximací) nebo pokud je prováděna stupňovitá čerpací
zkouška před stoupací zkouškou.

(16),
kde Qk (m3.s-1) je poslední čerpané množství před zastavením čerpání;
(s) – korekce celkového času čerpání podle (7).

Regenerace vrtu S3 v prameništi Pracejovice
Spouštěná studna S3 byla vyhloubena v roce 1961. Studna má průměr
4 m a celková hloubka od krycí desky byla po vybudování 17,3 m. Mezi
1,6–11,0 m je plášť studny perforován 432 vtokovými otvory s průměrem
80 mm. V průběhu exploatace studny docházelo k zanášení studny při nadměrném snížení hladiny ve studni. V důsledku vysokých vtokových rychlostí
docházelo k vplavování jemných částic do studny a zároveň ke kolmataci
vtokových otvorů i horninového prostředí v nejbližším okolí studny. Před
regenerací byla celková hloubka studny od krycí desky 13,3 m. Ve studni
bylo cca 4 m nánosu.
V rámci regenerace bylo vybudováno sedm vibrátorových vrtů vystrojených ocelovými zárubnicemi o průměru 89 mm s celkovou hloubkou 11 m.
Čerpací zkouška před regenerací trvala 15 hodin. Následná stoupací zkouška trvala 8 hodin. Nejprve byla provedena regenerace tlakovým vzduchem
pozorovacími vrty, které byly umístěny v blízkém okolí studny, následovalo
mechanické čištění vtokových otvorů a odkalení dna. Čerpací zkouška po
regeneraci trvala 15 hodin a následná stoupací zkouška 24 hodin.
Ze studny S3 bylo kalovým čerpadlem KDFU-125 čerpáno 0,02 m3.s-1.
Podařilo se snížit hladinu na 10 m od krycí vrstvy. V této úrovni bylo postaveno lešení. Z lešení bylo následně provedeno ruční čištění vtokových otvorů
studny S3. Většina vtokových otvorů byla zaplněna písčitým jílem. K čištění
byl použit nástroj z ocelové kulatiny průměru 12 mm a ocelové trubky Js
1/2 “, s délkou 2 m, do kterého byl přiváděn tlakový vzduch. Podařilo se
vyčistit vtokové otvory i blízké okolí studny tak, že voda vtékala do studny
plným profilem otvorů. Následovalo odkalení dna mamutkou. Ze dna bylo
odčerpáno přibližně 38 m3 nánosu.
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Evaluation of the Well Rehabilitation from the Recovery Tests
(Pech, P.)
Key words
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Tabulka 1. Čerpaná množství a časy stupňovité čerpací zkoušky před
a po regeneraci
Před regenerací

The paper deals with application of recovery (build-up) tests on evaluation of the well rehabilitation. First of all the theory for evaluation
of hydraulic parameters of porous media at an ideal well is described
(recovery test is taken into account). For “real” well, the effect of additional resistances is significant. The additional resistance and finite
volume of a wellbore are the two main factors which influence pumping
test data measured at a well. The drawdown caused by additional resist
ance (the skin effect) was noted for the first time by van Everdingen
[15] and Hurst [7]. The recovery analysis at the real well can be used
to calculate „skin factor“ with reasonable accuracy when the pumping
rate was not kept constant during the test. Application of this procedure
is presented on a practical evaluation of the well S3 rehabilitation at
Pracejovice spring area (near České Budejovice). This rehabilitation was
done by Water Resources company, Prague in 1982.

Po regeneraci
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Q1 = 0,0095 m s

t1 = 22 500 s

Q1 = 0,011 m s

t1 = 21 600 s

Q2 = 0,0122 m3s-1

t2 = 54 800 s

Q2 = 0,0172 m3s-1

t2 = 54 000 s

3 -1

Tabulka 2. Výsledky výpočtů před a po regeneraci
Parametr

Před regenerací

Po regeneraci

72 320

67 940

W (-)
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0,79

sw (m)

0,60

0,33

sv (m)

1,77

2,00

t*ps (s)
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VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO MODELU
PRO POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
V LUKÁCH U PŘÍCHOVIC

na levém i pravém břehu. Pro opevnění celé konstrukce bude použito těžkého kamenného záhozu a kamenné rovnaniny. Současně budou zpevněny
břehy toku pod i nad ponořeným prahem.

Objekt SO-04 Ochranná hráz
Ochranná hráz se vybuduje v určené poloze v parametrech lichoběžníkového profilu v km 0,0–0,5, kde bude sloužit jako příjezd do zahrádkář
ské kolonie a současně plnit funkci cyklostezky. Bude mít šířku v koruně
4 m a průměrná výška bude nad 0,7 m. Sklony svahů budou do luk 1 : 3
a směrem k zahrádkám 12 % pro sjezd. V km 0,5–1,215 na pravém břehu
bude mít hráz šířku v koruně 2,5 m a sklony obou svahů budou ploché
1 : 4,5–5. Výška hráze bude 1,2–1,5 m.
Svahy budou osety s ohumusováním na vrstvě ornice. Těleso hráze
bude tvořeno hutněnými násypy výkopové zeminy získané při budování
inundačních koryt, popř. při prohlubování koryta Úhlavy. Čelo hráze v km
1,195–1,215 bude v celém obvodu líce opevněno kamennou rovnaninou
na sucho.

Marie Lávičková, Radek Roub
Klíčová slova
povodně – protipovodňová ochrana – matematický model – Hec-Ras

Souhrn
Zájmové území se nachází na části vodního toku Úhlavy v lukách
u Příchovic v blízkosti města Přeštice. Návrh protipovodňových opa
tření je součástí dokumentace k územnímu řízení: Přeštice – Inundační
průlehové koryto v lukách u Příchovic. Posuzovaná dokumentace byla
zhotovena na základě hydrotechnických výpočtů a zkušeností z povodně
v srpnu 2002.
Matematický model je prakticky využit ve studii posouzení navržených
protipovodňových opatření na vodním toku Úhlavy ve městě Přeštice.
Posouzení je založeno na matematickém modelování odtokového a hladinového režimu na vodním toku Úhlavy. K vlastní simulaci je použit
nekomerční software Hec-Ras, verze 3.1.1. Z provedeného posouzení
navržených protipovodňových opatření by mělo být zřejmé, zda jsou
navržena efektivně. Matematický model připravený pomocí uvedeného
softwaru je možné využít jako podklad pro poskytnutí podpory při realizaci
navržených protipovodňových opatření na vodním toku Úhlavy v lukách
u Příchovic v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi II“ v gesci Ministerstva zemědělství.

Hydrotechnické posouzení návrhu
Software HEC-RAS (River Analysis System) je jedním z produktů, které
v oblasti hydrologie a hydrauliky vyvinul Hydrologic Engineering Center US
Army Corps of Engineers. Jde o jednorozměrný model (1D), který umožňuje
řešení proudění v otevřených korytech včetně analýzy vlivu nejrůznějších
typů objektů (jezy, mosty, propustky, splavy). Modelované území je popsáno
soustavou příčných profilů a popřípadě objektů, přičemž se předpokládá,
že proudění se děje ve směru spojnic mezi jednotlivými profily [2].
Matematický model byl využit pro posouzení návrhu protipovodňových
opatření v zájmovém území. Pomocí modelu bylo stanoveno, jak ovlivní danou
lokalitu vybudování protipovodňových opatření při průchodu jednotlivých
N‑letých průtoků (Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a návrhové Q) posuzovaným

Úvod
Město Přeštice se nachází v Plzeňském kraji
asi 15 km jižně od Plzně v údolní nivě vodního
toku Úhlavy. Řeka zde protéká asi 600 m širokým
údolím, které je tvořeno převážně lučními pozemky a pastvinami.
Vodní tok Úhlavy v Přešticích způsobuje záplavy již
při dvouleté povodni. Protipovodňová opatření byla
navržena s ohledem na realizované úpravy v letech
2005 a 2006 u silničního mostu na Nepomuk přes
Úhlavu v ř. km 31,336. Úpravy byly provedeny za
účelem zkapacitnění inundačních polí níže pod
mostem. Jednalo se o snížení terénu na nejvyšší
možnou výšku světlosti mostních otvorů.

Návrh protipovodňových opatření
Navrhovaná opatření jsou situována v úseku
ř. km cca 31,3–33,3. Cílem navržených protipovodňových opatření by měla být ochrana spodní
části Přeštic před účinky velkých vod. Návrh protipovodňových opatření je založen na odvedení hlavního proudu aktivní inundace mimo město do luk, Obr. 1. Návrh protipovodňových opatření
což by mělo zmírnit následky při zvýšení hladiny
za povodní. Efekt spočívá v rozdělení průtoků za
povodně, která protéká v inundaci luk [1]. Návrh protipovodňových opatření
se skládá ze čtyř stavebních objektů, jak je znázorněno na obr. 1.

Objekt SO-01 Inundační koryto I
Koryto I bude vytvořeno v délce 502 m v úseku od chodníku pro pěší
do Příchovic až do konklávního břehu prvního meandru v lukách. Koryto
bude mít šířku 60–75 m a bude ploché, s hloubkou do 40 cm. Plochý tvar
bude opevněn ohumusováním a podloženou protierozní rohoží. Koryto bude
ústit do toku v rozvinutí do šířky 60 cm, kde se provede opevnění nátoku
a břehů kamennou patkou a rovnaninou z lomového kamene.

Objekt SO-02 Inundační koryto II
Koryto II bude vytvořeno v délce 75 m na již existujícím meandru toku
nad korytem objektu SO-01. Koryto bude mít šířku 50–20 m. Dno koryta
bude ploché, s hloubkou do 40 cm. Koryto bude ústit do toku v rozvinutí
do šířky 60 cm, kde se také provede opevnění nátoku a břehů kamennou
patkou a rovnaninou z lomového kamene.

Objekt SO-03 Ponořený prah v ř. km 33,133
Ponořený prah bude umístěn napříč tokem v jeho směrovém ohybu do
úrovně 60 cm pod současnou hladinu danou výší koruny jezu. Jeho konstrukce v toku, která bude plně zatopena, bude z těžkého záhozu z lomového kamene. Celý objekt bude mít zúženou vstupní šířku ze současné
šířky vodní hladiny 19 m na 15 m. Ohraničení bude provedeno ocelovými
štětovými stěnami, které budou dostatečně zavázány do ochranných hrázek

Obr. 2. Grafické znázornění rozdělení průtoku v Úhlavě pro variantu A
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územím. Pro posouzení návrhu protipovodňových
opatření byly vypočítány dvě varianty.
Varianta A je založena na rozdělení průtoků
v zájmovém území (obr. 2 a 3). Průtoky do inundačních koryt byly zadány podle návrhu, který předpokládá, že průtok do inundačního koryta SO-01
by měl být 30,24 m3.s-1 a průtok do inundačního
koryta SO-02 by měl být 18,30 m3.s-1. Uvedené
průtoky do inundačních koryt jsou předpokládány
při průchodu kapacitního průtoku korytem.
Varianta B je odlišná ve způsobu schematizace
zájmového území, zadávání geometrických dat
a okrajových podmínek, především co se týká
rozdělení průtoků.
V modelu varianty B byla provedena schematizace pouze hlavního toku Úhlavy. Okolní posuzovaná oblast nebyla přímo rozdělena na jednotlivé
objekty (obr. 4). Nadmořské výšky okolní oblasti
podél Úhlavy zůstaly zachované podle návrhu,
to znamená, že geometrická data byla shodná
s variantou A.
Okrajové podmínky varianty B byly opět nastaveny pro osm různých N-letých průtoků. V tomto
řešení, kde byla provedena zjednodušená schematizace návrhu, již nebylo uvažováno rozdělení
průtoků do inundačních kor yt v posuzované
lokalitě, a proto byl volen jen počáteční průtok na
toku Úhlavy pro jednotlivé N-leté průtoky. V tomto
řešení také došlo k rozšíření posuzované přilehlé
oblasti podél vodního toku Úhlavy.

Obr. 3. Varianta A – znázornění příčných profilů v zájmovém území

Výsledky a diskuse
Hydrotechnické posouzení navržených protipovodňových opatření bylo provedeno při průchodu
N-letých průtoků (tabulka 1) zájmovým územím
vodního toku Úhlavy v lukách u Příchovic.
Výsledkem posouzení jsou záplavové čáry po
realizaci protipovodňových opatření, a tím vytyčení
záplavových území pro jednotlivé N-leté průtoky.

Výstupy varianty A
Výstupem řešení varianty A je znázornění
celkového pohledu rozlivu při průchodu povodní
posuzovaným územím (obr. 5).
Výsledky matematického modelu ukázaly, že
v případě průběhu jednotlivých N-letých průtoků
posuzovaným územím a za předpokladu rozdělení
průtoků podle návrhu by protipovodňová opatření
byla účinná. Voda by byla zadržena v inundačním
území prostřednictvím koryt a ochrannou hrází.
K rozlivu vody do území by docházelo v přilehlé
oblasti koryta Úhlavy. Za této situace by nedošlo
po celé délce ochranné hráze k přelití vody zpět
do vodního toku Úhlavy.
Dalším ukazatelem účinnosti protipovodňových
opatření je stav a výška hladiny vody při průběhu
N-letých povodní na objektu SO-04, na ponořeném
prahu. Kóta koruny hráze ponořeného prahu
je navrhována ve výšce 353,00 m n.m. Tímto
profilem je možné propustit při hladině průtoku
N‑leté povodně do koryta pod tento prah pouze
množství cca 72 m3.s-1. Toto množství vody je
schopen převést přes pevnou korunu jez v ř. km
32,495 bez následků pro vlastní město.
Z výstupu modelu je patrné, že dojde k překročení maximálního možného průtočného
množství na objektu při Q100 a vyšším, a tím dojde
pravděpodobně k vylití vody z břehů na dolním
jezu v ř. km 32,495 a k ohrožení nejbližší okolní
části města.

Obr. 4. Varianta B – znázornění příčných profilů v zájmovém území

Výstupy varianty B
Výsledky z modelu varianty B mají upřesnit Obr. 5. Rozliv povodně po realizaci protipovodňových opatření
a doplnit výsledky z varianty A. Jde především
o výšky hladin vody při průchodu jednotlivých
povodňových vln posuzovaným územím. Tato varianta dává přesnější
Tabulka 1. Hodnoty průtočných objemů odpovídající N-letým průtokům
údaje o stavu a výšce hladiny vody při povodni. Je to způsobeno tím, že
a pro návrhové Q
řešení povodní není založeno na přímém rozdělení průtoků do inundačních
koryt.
N-leté průtoky [m3.s-1]
Z výstupů této varianty vyplývá, že v případě průchodu průtočného
N
1
2
5
10
20
50
100
návrh
objemu Q1, Q2, Q5 a Q10 by nemělo dojít k vylití vody z břehů inundačních
Průtok
38,3
57,1
86,6
112
141
183
219
250
koryt. V případě průběhu průtočného množství Q20 by mělo dojít k vylití vody
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z břehů inundačních koryt do přilehlé oblasti, ale
neměla by nastat situace zpětného přelití vody
přes ochrannou hráz do vodního toku Úhlavy
po celé její délce. Během průběhu vyšších průtočných množství, než je Q20, dojde v zájmovém
území k vylití vody z břehů inundačních kor yt
a nastane i přelití přes ochrannou hráz zpět do
toku Úhlavy, což způsobí zaplavení okolní přilehlé
oblasti a ohrožení města.
Varianta B též poskytla údaje o stavu a výšce hladiny vody při průběhu N-letých povodní
na ponořeném prahu na vodním toku Úhlavy.
Z výstupu modelu je patrné, že dojde k překročení
maximálního možného průtočného množství na
objektu při Q20 a vyšším, a tím dojde pravděpodobně k vylití vody z břehů na dolním jezu v ř. km
32,495 a k ohrožení nejbližší okolní části města.
Stav hladiny při průběhu průtočného množství Q100
bude překročen téměř o 1,2 m, než je navrhovaná kóta koruny hráze objektu. Výška hladiny na
ponořeném prahu s předchozí variantou výsledku
se liší o 1,1 m.

Shrnutí

Na základě výsledků matematických modelů Obr. 6. Záplavové území po realizaci protipovodňových opatření
v programu HEC-RAS byly vytvořeny mapy záplavového území pro jednotlivé N-leté průtoky (obr. 6).
[2]
US ARMY CORPS OF ENGINEERS, Hydrologic Engineering Center: HEC-RAS User‘s
Podle výsledků lze konstatovat, že navržená protipovodňová opatření by
Manual [online]. USA. [cit. 17. 12. 2008]. Dostupné z: http://www.hec.usace.army.
měla být účinná proti Q20. Povodně většího průtočného objemu vody než
mil/software/hec-ras/hecras-document.html.
Q20 budou způsobovat záplavy a povodňové škody v přilehlých oblastech
[3]
Koncepce ochrany vod – Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje. Plzeň,
toku Úhlavy a v dolní okrajové části města Přeštice. Dále záplavové čáry,
Portál Plzeňského kraje [cit. 19. 7. 2004]. Dostupné z http://www.plzensky-kraj.
především pro Q50 a Q100, by po realizaci navržených protipovodňových
cz/article.asp?itm=13712.
opatření byly posunuty blíže k vodnímu toku Úhlavy, a tím by došlo ke
zmenšení záplavových území.
Ing. Marie Lávičková, Ing. Radek Roub, Ph.D.
Závěr
KVHEM, FŽP,ČZU
Současný stav ochrany před povodněmi je do jisté míry v České republice
tel.: 224 382 153, e-mail: roub@fzp.czu.cz
ovlivněn skutečností, že před rokem 1997 nebylo naše území poměrně dlouPříspěvek prošel lektorským řízením.
ho postiženo povodní se skutečně katastrofálními následky na větší části
území republiky. Tím došlo k podcenění nebezpečí vyplývajícího z možných
The use of mathematical model for analysis of proposed floodpovodní a toto podvědomí vedlo jednak ke zvýšení rizika škod při využívání
protection measures in meadows by Příchovice (Lávičková, M.;
území v údolních nivách a jednak k oslabení významu budování dalších
Roub, R.)
preventivních opatření na ochranu před povodněmi. Prakticky úplně byly
potlačeny možnosti využít netechnická preventivní opatření.
K největším nedostatkům v preventivní ochraně před povodněmi patří
Keywords
skutečnost, že záplavová území byla stanovena pouze podél malé části délky
flood – flood-protection measures – mathematical model – Hec-Ras
významných vodních toků. Podobně i komplexní systémový přístup k návrhům
a realizaci preventivních technických a netechnických opatření nebyl prakThe place of interest is situated on the Úhlava River in meadows
ticky uplatňován. Z tohoto důvodu jsou od roku 1998 za výrazné zahraniční
by Příchovice near the town Přeštice. The proposal of flood-protection
spolupráce a pomoci zaváděny moderní metody matematického modelování
measures is contained in Territorial control documentation. The docupovodňových vln a jejich průběhu s možností ověřovat nejen rozsah záplav,
mentation was elaborated on the basis of hydraulic calculations and
ale rovněž posuzovat účinnost uvažovaných opatření na ochranu.
experiences from the flood in August 2002.
S ohledem na zavádění moderních metod v hydrologii bylo potřeba
The mathematical model is practically used in the study of analysis of
provést posouzení navržených protipovodňových opatření také matemaproposed flood-protection measures. The analysis is based on mathematitickým modelem.
cal simulation of water outflow and water level on the Úhlava River. It
Pomocí matematických modelů lze provádět řadu simulací proudící vody
is possible to use the non-commercial software Hec-Ras, version 3.1.1.,
v průběhu povodní s kulminačními průtoky odpovídajícími N-letým vodám.
for the simulation itself. One of the points of view of the possibility of
Dále dokážou vyhodnotit odtokové a hladinové poměry posuzované oblasti,
using proposed flood-protection measures is total efficiency. The mathnapř. průběh hladin, hloubek a velikost rychlostí proudící vody. Modely
ematical model is posssible to use as a basis of support for realization
poskytují přehledné informace o charakteristickém proudění v libovolném
of proposed flood-protection measures on the Úhlava River in meadows
místě modelové oblasti a umožňují provedení kvalifikované analýzy hydroby Příchovice within the grant programme “Program prevence před
logických poměrů v inundačním území při povodňových situacích.
povodněmi II” under the control of the Ministry of Agriculture.
Na základě výsledků je možné doporučit matematický model jako vhodný nástroj pro posouzení protipovodňových opatření na vodních tocích.
Protipovodňová opatření jsou navržena podle posouzení proti průtočnému
objemu vody Q20.
Stupeň povodňové ochrany navržených protipovodňových opatření podle
hydraulického posouzení je v souladu s Koncepcí ochrany vod Plzeňského
kraje vzhledem k tomu, že navržená protipovodňová opatření v lukách
u Příchovic mají za cíl ochránit spodní část města Přeštice, kde se nachází
rozptýlená zástavba a zahrádkářská kolonie určená pro rekreační účely.
Dalším důvodem pro realizaci navržených protipovodňových opatření je
zařazení města Přeštice a obce Příchovice do I. kategorie priorit realizace
protipovodňových opatření v rámci Plzeňského kraje [3].
Zvýšení stupně protipovodňové ochrany je převážně veřejným zájmem.
Zvolená míra zabezpečení nebude nikdy absolutní a souvisí nejen s technicko-ekonomickým hodnocením navržených opatření, ale i přípustnou
mírou ovlivnění životního prostředí.

Literatura
[1]

Studie proveditelnosti. Přeštice, inundační průlehové koryto v lukách u Příchovic
a úpravy koryta Úhlavy ve městě Přeštice. Město Přeštice, 2008.

28

POROVNÁNÍ CHEMISMU SRÁŽEK
NA VOLNÉ PLOŠE A POD KORUNAMI
STROMŮ

o opadavé dřeviny (tedy jejich asimilační orgány pokrývají korunu dřeviny
jen přibližně 7–8 měsíců v roce).
Cílem této práce je vyhodnocení vlivu lesní vegetace na koloběh
vybraných prvků v experimentálním povodí Lesního potoka ve středních
Čechách. Byly vybrány prvky s rozdílným chemickým charakterem – Fe,
Mn, Rb, S (S-SO42-), které zastupují všechny čtyři výše uvedené skupiny
prvků, a porovnávány jejich látkové toky ve srážkách na volné ploše a pod
korunami buku, resp. smrku za účelem ověření předpokládaného chování
v různých typech atmosférické depozice.

Petra Kubínová
Klíčová slova
atmosférická depozice – chemismus – železo – mangan – rubidium – síra
– throughfall

Metodika
Vzorky atmosférické depozice byly odebírány na experimentálních lokalitách ve středních Čechách, přibližně 30 km jihovýchodně od Prahy. Vzorky
srážek pod korunami stromů byly odebírány přímo v experimentálním povodí
Lesního potoka, které leží v NPR Voděradské bučiny. Jelikož je povodí zcela
zalesněno, byly vzorky srážek na volné ploše odebírány cca 6 km SV směrem
od povodí, na experimentální stanici FLD ČZU Truba a v arboretu ČZU.
Experimentální povodí má rozlohu 0,765 km2, jeho jižní hranice leží
ve výšce 500 m n.m. a uzávěrný profil v severní části povodí se nachází
ve výšce 406 m n.m. Průměrný roční úhrn srážek je 696 mm (Navrátil et
al., 2003), přičemž průměrný úhrn podkorunových srážek na sledovaných
lokalitách pro období let 1997–2009 je 409 mm v porostu buku a 437 mm
v porostu smrku. Průměrná roční teplota je +9 0C (Navrátil et al., 2007).
Vzorky srážek byly odebírány v pravidelných měsíčních inter valech,
a zahrnují tedy jak kapalnou, tak tuhou složku depozice. Podrobný popis
odběru a zpracování vzorků popisuje Skřivan et al. (2000). Vzorky srážek
byly analyzovány v laboratořích Geologického ústavu AV ČR metodou
atomové absorpční spektrometrie (Varian SpectrAA 300), s plamennou
atomizací (Mn) a elektrotermickou atomizací (Rb). Koncentrace Fe a S byly
stanovovány metodou emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES (Thermo Elemental, Intrepid Duo).
Pro porovnání chemismu srážek na volné ploše a srážek pod korunami
stromů byly na místo koncentrací jednotlivých prvků ve vzorku porovnávány jejich látkové toky (vyjádřené v μg.m-2.rok-1), jelikož tím je omezen vliv
evapotranspirace. Pro korelační analýzu byla použita data od roku 1997
(v případě Fe a Mn), resp. od roku 2005 (v případě Rb, S).

Souhrn
V experimentálním povodí Lesního potoka ve středních Čechách
byl sledován obsah vybraných prvků ve vzorcích srážek na volné ploše
a pod korunami stromů (throughfall). Oba tyto typy atmosférické depozice se významně liší, neboť po kontaktu s nadzemní částí vegetace
dochází zpravidla k obohacování chemického složení dopadajících srážek.
Koncentrace většiny chemických komponent ve vzorcích srážek odebíraných pod korunami stromů je tedy zpravidla vyšší než ve srážkách na
volné ploše. Ovšem záleží i na chemickém charakteru daného prvku a na
jeho roli v metabolismu dřevin. Pro studii tohoto vlivu vegetace na chemické složení atmosférické depozice byly vybrány prvky železo, mangan,
rubidium a síra. Podle očekávání bylo potvrzeno zvýšení koncentrace
Mn, Rb i S ve vzorcích srážek pod korunami stromů, zatímco látkové
toky Fe se v jednotlivých druzích atmosférické depozice významně neliší.
Mangan a rubidium jsou součástí metabolické výměny vegetace. Vyšší
látkové toky síry ve throughfallu jsou způsobeny intenzivnější depozicí
plynných forem. Na druhou stranu, původ železa v terigenním prachu
ovlivňuje jeho obsah i ve srážkách na volné ploše.

Úvod
Atmosférická depozice představuje hlavní vstup látek do ekosystému.
V rámci monitorovacích projektů jsou obvykle rozlišovány dva typy padající
kapalné depozice – jednak srážky na volné ploše a jednak srážky odebírané
pod korunami stromů (throughfall), přičemž chemismus obou těchto typů je
výrazně odlišný. Vzorky throughfallu jsou obohacovány po kontaktu vertikální
depozice s nadzemní částí vegetace. Obecně lze říct, že dochází především
k intenzifikaci depozičních procesů v lesním porostu – a to jednak aktivně,
kdy dochází k vyluhování rozpustných metabolitů, a jednak pasivně, kdy
se projevuje mechanický vliv koruny (Fišák et al., 2006). Dále jsou vzorky
podkorunových srážek zahušťovány procesem evapotranspirace (Skřivan
et al., 2004). Na druhou stranu však může docházet i k ochuzování vzorků
podkorunových srážek o některé prvky, jež jsou přijímány asimilačními
orgány a následně translokovány do dalších částí dřevin (Hagemeyer and
Lohrie, 1995).
Lesní vegetace tedy významným způsobem ovlivňuje chemické složení
atmosférických srážek. Způsob a míra interakcí závisí i na chemickém
charakteru prvku a na jeho roli v metabolismu dřevin. Podle charakteru
prvku lze rozlišit čtyři následující skupiny:
• prvky biogenní či esenciální (např. Ca, K, Mg, Mn), jež jsou důležité pro
některé metabolické funkce dřeviny (Skřivan et al., 2004);
• prvky neesenciální a přesto rostlinami přijímané a metabolizované (např.
Ba, Rb, Sr), což je pravděpodobně způsobeno substitucí esenciálních
prvků těmito jejich chemickými homology (Kabata-Pendias and Pendias,
2000);
• prvky vyskytující se převážně v plynné formě (např. Cl, F, Ntot, SO4),
adsorbované na povrchu asimilačních orgánů dřevin, srážkou smyté
(Rea et al., 2001);
• prvky vyskytující se ve formách málo rozpustných a prvky toxické (např.
Al, Be, Cd, Fe, Pb, Zn), rovněž jsou zachyceny na povrchu asimilačních
orgánů, ovšem na zem se dostávají až s opadem (Fišák et al., 2006).
První tři skupiny prvků obohacují vzorky srážek
pod korunami stromů aktivními či pasivními
pochody, tedy loužením produktů metabolismu,
resp. procesem rozpouštění zachycených plynných látek. Naopak skupina chemických prvků
vyskytujících se převážně v málo rozpustné formě
vzorky throughfallu neobohacuje.
Je však nutné si uvědomit, že chemismus
podkorunových srážek je dále ovlivněn i typem
porostu. Jehličnaté porosty obvykle vykazují vyšší
obohacení zejména biogenními, resp. esenciálními prvky. Na druhé straně listnaté porosty vykazují
mírně nižší úroveň obohacení atmosférické depozice, jelikož relativní povrch jejich asimilačních
orgánů je nižší než u jehličnatých stromů a jde

Výsledky a diskuse
Látkové toky ve sledovaných typech atmosférické depozice
Mangan je významným esenciálním prvkem, a je tedy důležitou součástí vnitřního koloběhu látek v dřevinách. Látkový tok Mn smrkovým
throughfallem je přibližně 7x vyšší než jeho látkový tok srážkami na volné
ploše (obr. 1). Tato zjištění již dříve popisovali Heinrichs a Mayer (1980).
Pravděpodobně jde o souvislost s rolí Mn v metabolismu uhlovodíků
a fotolýze vody (Fišák et al., 2006).
Naopak látkový tok Fe ve smrkovém throughfallu a ve srážkách na volné
ploše není výrazně odlišný (obr. 1). Vzorky srážek na volné ploše obsahují
více Fe než Mn, protože velké množství železa se vyskytuje i v terigenním
prachu – ve formách jen málo rozpustných (Berg and Steinnes, 1997). Nižší
hodnoty obsahu Fe ve vzorcích throughfallu jsou způsobeny zachytáváním
prašných částic Fe na povrchu asimilačních orgánů. Tato nemetabolická
část Fe je následně usazována s opadem asimilačních orgánů.
Za povšimnutí stojí i to, že obsah Fe v bukovém throughfallu je výrazně
nižší než jeho obsah ve smrkovém throughfallu. Toto zjištění potvrzuje
fakt, že Fe je rovněž do určité míry metabolického původu. Patrně může
být rozdíl látkových toků Fe způsoben i rozdílnou mírou vyčesávání tuhého
aerosolu oběma typy porostu.
Podobně jako v případě Mn, i Rb a SO42- vykazují vyšší látkové toky
v podkorunových srážkách (obr. 2). Rubidium jakožto chemický homolog
K je vegetací současně s ním přijímán (Kabata-Pendias and Pendias, 2000)
a následně s dalšími produkty metabolismu přednostně vylučován, čímž
dochází k výraznému obohacování srážek pod korunami dřevin.

Obr. 1. Průměrné roční látkové toky (mg.m-2.r-1)
Mn a Fe ve vzorcích různých typů atmosférické
depozice
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Obr. 2. Průměrné roční látkové toky Rb (mg.m-2.r-1)
a SO42- (g. m-2.r-1) ve vzorcích různých typů atmosférické depozice

Obr. 3. Sezonní trend látkových toků Mn v experimentálním povodí LP
(průměrná data z období let 1997–2009)

Obr. 4. Sezonní trend látkových toků K (plná linka) a Rb (čárkovaná linka)
v experimentálním povodí LP (průměrná data z období let 2000–2009)

Síra (vyjádřená jako S-SO4) vykazuje rovněž obohacení ve vzorcích
throughfallu (obr. 2). To je dáno převažujícím výskytem S v ovzduší ve
formě plynného SO2, jenž v prostředí relativně snadno oxiduje na SO3,
resp. SO42-. Plynný SO2 se preferenčně sorbuje na povrch asimilačních
orgánů dřevin. Látkový tok S pod korunami smrku je téměř dvojnásobný
v porovnání s látkovým tokem srážek pod korunami buku. Tento rozdíl je
pravděpodobně způsobený větším specifickým povrchem asimilačních
orgánů smrku anebo rozdílnou mírou vyčesávání korunami různých druhů
porostů (jako je tomu v případě Fe).

žádný významný zdroj S (Vach et al., 2009), v oblasti se vyskytuje jen
menší množství drobných zdrojů emitujících znečišťující látky (včetně S),
bez převažujícího směru původu. Tento fakt může vysvětlovat podobnost
depozičních látkových toků S v experimentálním povodí Lesního potoka.
Zjištěná souvislost mezi látkovými toky S na volné ploše a pod korunami
lesního porostu je velmi pravděpodobně ovlivněna charakterem receptorů
plynných forem S. Jak již bylo řečeno, síra se v ovzduší vyskytuje převážně
v plynné formě, jež má schopnost sorpce na pevný materiál. Srážky v lesním
porostu jsou tedy smýváním těchto forem obohacovány, avšak pozitivní
korelace naznačuje, že sezonní trendy látkových toků S jsou v obou typech
atmosférické depozice srovnatelné. Je však nutné dodat, že s ohledem
na nízký počet korelovaných párů by bylo vhodnější posuzovat souvislost
látkových toků korelováním většího množství dat.
Dále byla nalezena silná korelace mezi látkovými toky Fe obou typů
throughfallu. Toto zjištění potvrzuje předpoklad, že Fe přítomné v tuhém
aerosolu je do jisté míry srovnatelně zachycováno různými druhy porostu.
Vztah mezi látkovými toky Fe srážkami na volné ploše a oběma typy throughfallu je rovněž evidentní. Je to pravděpodobně způsobeno již zmíněným
terigenním původem Fe ve vzorcích srážek. Je tedy zřejmé, že atmosférická
depozice Fe je metabolismem dřevin ovlivněna jen nepatrně.

Korelační analýza

Předpoklady o signifikantním rozdílu v chemismu srážek na volné ploše
a pod korunami dřevin byly rovněž testovány korelační analýzou časových
řad, porovnávající jednotlivě srážky na volné ploše (BULK), srážky pod
korunami smrku (THS) a srážky pod korunami buku (THB). Pro vyhodnocení
závislosti jednotlivých látkových toků byla použita pouze data z vegetačního
období. Data ze zimního období byla vyloučena, aby byl eliminován rozdíl
v chemismu throughfallu opadavých a stálezelených dřevin.
V případě Mn nebyl nalezen žádný vztah nebo souvislost mezi látkovými
toky jednotlivých typů atmosférické depozice (tabulka 1). Toto zjištění
naznačuje výrazný vliv metabolismu stromů na depozici Mn. Příjem Mn
rostlinami je metabolicky kontrolovaný a jeho obsah v rostlinných tkáních je
Závěr
druhově specifický. Obecně lze říct, že vyšší koncentrace Mn vykazují mladé
Na základě porovnání chemického složení srážek na volné ploše a pod
asimilační orgány než starší tkáně (Kabata-Pendias and Pendias, 2000).
korunami lesního porostu bylo ověřeno předpokládané obohacení vzorků
Mechanismus vyluhování metabolitů Mn u jehličnatých porostů je v průběhu
throughfallu v případě látkových toků Mn, Rb a SO42-. Mangan jakožto
roku více monotónní, zatímco příjem a vylučování Mn u opadavých porostů
esenciální prvek je vegetací hojně využíván. Látkové toky Mn ve vzorse v průběhu vegetačního období výrazně mění (obr. 3).
cích podkorunových srážek jsou tedy významným způsobem obohaceny.
Rozdílný stupeň obohacení látkových toků Mn popisuje řada autorů
Mezi jednotlivými typy atmosférické depozice Mn nebyla nalezena žádná
(Navrátil et al., 2007; Heinrichs and Mayer, 1980). Navrátil et al. (2007)
závislost, což je velice pravděpodobně způsobeno odlišným načasováním
navíc konstatuje, že ve smrkovém porostu dochází v průběhu roku k výrazfenologických fází v porostech buku a smrku.
nému zvýšení látkových toků Mn pod korunami smrku v období březnového
V případě Rb je rovněž patrné významné obohacení podkorunových
nárůstu nových asimilačních orgánů a v červnu, kdy jehličnany kvetou.
srážek, ovšem mezi jednotlivými látkovými toky různých druhů atmosférické
V průběhu vegetačního období je pak ve zmíněné studii patrný souvislý
depozice byla nalezena závislost. To je dáno preferenčním vylučováním Rb
vzestupný trend látkových toků Mn v bukovém throughfallu.
dřevinami a jeho výskytem v aerosolu organického původu, který může
Korelační analýza jednotlivých depozičních toků Rb naopak vypovídá
ovlivnit chemismus srážek i na volné ploše. Různá organická rezidua včetně
o závislosti látkového toku srážek na volné ploše a pod korunami smrpylu se totiž snadno dostávají i do větších vzdáleností od porostu a mohou
ku i buku. Závislost mezi těmito dvěma typy atmosférické depozice je
tak ovlivnit chemismus srážek na volné ploše.
pravděpodobně dána velmi podobnými sezonními trendy v obsahu Rb
Obohacení ve vzorcích throughfallu vykazují rovněž látkové toky S,
v různých typech atmosférické depozice, kdy s nadcházejícím vegetačním
poněvadž se vyskytuje v ovzduší převážně v plynné formě jako SO2, který
obdobím vzrůstá obdobně koncentrace ve všech typech srážek (obr. 4).
se adsorbuje na povrchu asimilačních orgánů dřevin. Zjištěná souvislost
V grafu je na ose y (hodnoty látkového toku) použito logaritmického
mezi jednotlivými typy atmosférické depozice je zapříčiněna směrově
měřítka pro výstižnější postihnutí podobností mezi jednotlivými látkovými
nespecifickým charakterem zdroje S ve sledovaném území.
toky Rb a K.
Naopak v případě Fe bylo potvrzeno, že loužení metabolitů není tím
Rubidium v atmosférické depozici je terigenního původu (výskyt převážně
nejdůležitějším faktorem, jenž by ovlivňoval chemismus atmosférické
v K-živcích), většinou přirozeného charakteru (Atteia, 1994), ovšem obsah
depozice. Dominance terigenního charakteru zdroje Fe velmi podobně
Rb je výrazně ovlivňován aerosolem organického původu (pyl, organická
ovlivňuje chemické složení jak srážek na volné ploše, tak i srážek pod
rezidua, gutace), resp. vyššími rostlinami, jež K ve velké míře metabolizují
korunami lesních porostů.
(Berg and Steinnes, 1997), což potvrzuje i vzestup obsahu Rb ve vzorcích
atmosférické depozice s nástupem vegetačního období. Uvedená zjištění
odpovídají i obdobným výsledkům pozorovaným u K (nepublikovaná data).
Draslík je jedním ze základních nutrientů a stejně
jako jeho homolog Rb je významně metabolizován
Tabulka 1. Korelační analýza různých druhů atmosférické depozice pro Mn, Rb, SO42- a Fe (n – počet
vegetací a jako součást polétavého organického
korelovaných párů)
materiálu se pravděpodobně relativně snadno
dostává i do vzorků srážek na volné ploše.
Mn
Rb
SO4
Fe
THB
THS
THB
THS
THB
THS
THB
THS
Relativně silná závislost byla nalezena rovněž
BULK
-0,21
0,17
BULK
0,72
0,64
BULK
0,85
0,84
bulk
0,51
0,55
mezi jednotlivými typy atmosférické depozice v přín = 38 n = 38
n = 18 n = 18
n = 10 n = 10
n = 38 n = 38
padě SO42- (tabulka 1). Hlavním zdrojem síry je
0,95
0,93
THB
1
0,06
THB
1
THB
1
0,76
thb
1
antropogenní činnost (Migliavacca et al., 2004).
n
=
38
n
=
18
n
=
10
n
= 38
V blízkosti experimentálního území se nevyskytuje
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The comparison of bulk precipitation and throughfall chemistry
(Kubínová, P.)
Keywords
atmospheric deposition – chemistry – iron – manganese – rubidium – sulfur
– throughfall
Monitoring of the element content in the samples of bulk precipitation
and below tree canopies (throughfall) was carried out in an experimental
catchment in central Bohemia. The chemistry of these two types of
atmospheric deposition significantly differs, whereas contact with the
above-ground parts of the forest stand generally enriches the falling
precipitation. Content of the chemical components in the throughfall
samples is usually higher than their content in the samples of bulk
precipitation. However, important determining agent is also chemical
character of the element and its role in the metabolism of woody plants.
The presented study is focused on the comparison of the element fluxes
of Fe, Mn, Rb and S. As was expected, enriched throughfall element
fluxes were found in the case of Mn, Rb and also S. Manganese and
Rb are the components of vegetation metabolic exchange. Higher element fluxes of S in throughfall are caused by more intense deposition
of its gaseous forms. On the other hand, origin of Fe in terrigennic
dust influences its content in bulk precipitation. The difference among
individual types of atmospheric deposition is therefore not so evident
in the case of Fe.

Konference HYDROMODE 2010

V této studii je prezentována systematická analýza změn sezonních
a ročních srážkových extrémů o době trvání od jednoho do třiceti dní na
základě výstupů řádově desítky regionálních klimatických modelů pro ČR
pro období 1961–2099. Srážkové extrémy jsou modelovány pomocí zobecněného rozdělení extrémních hodnot s časově proměnnými parametry.
Pravděpodobnost detekce změn srážkových extrémů v případě jednotlivých
grid boxů je malá, proto je využito regionální analýzy, jež předpokládá, že
nejvíce nejisté parametry rozdělení extrémů jsou v určité oblasti prostorově
konstantní. Podobně předpokládáme, že změny jednotlivých parametrů jsou
v dané oblasti konstantní. Nejistoty jsou odhadovány pomocí resamplingu
metodou bootstrap.
Kromě dlouhých dob trvání v kombinaci s krátkými dobami opakování
v letním období srážkové extrémy rostou mezi obdobími let 1961–1990
a 2070–2099 pro všechna roční období. V létě a v zimě je nárůst nižší pro
delší doby opakování. Pro jaro a podzim jsou změny komplexnější. Nejistoty
odhadů změn srážkových extrémů jsou nicméně značné.

Ve dnech 14. a 15. září pořádala katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU studentskou konferenci HYDROMODE
2010. Konference se konala v prostorách vinařského střediska ČZU
v Chloumku u Mělníka. Odborným garantem konference byl prof. Ing.
Pavel Pech, CSc.
Účastníky konference byli studenti doktorských studijních programů
a mladí vědečtí pracovníci. Na konferenci měla zastoupení Fakulta životního
prostředí a Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Ústav nových technologií a aplikované informatiky TU v Liberci a Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy.
Odborná náplň konferenčních příspěvků přednesených první den byla věnována monitoringu hydrologických a hydraulických procesů v měřítku malých
povodí, modelování proudění v půdním a horninovém prostředí. Hlavním řečníkem prvního dne konání byl Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., který vedl přednášku
na téma „Monitoring hydrologických procesů v malých povodích“.
Druhý den byl tematicky věnován modelování atmosférických a hydrologických procesů a jejich regionalizaci. Hlavním řečníkem tohoto dne byl
s přednáškou „‚Ensemble‘ a predikce hydrologických procesů“ Ing. Petr
Máca, Ph.D.
Vzhledem k projevenému zájmu si dovolujeme upozornit na další ročník
konference, který se bude konat na podzim roku 2011. Podrobnější informace bude možné nalézt na webových stránkách www.kvhem.cz.
Na závěr uvádíme několik vybraných souhrnů příspěvků, které byly prezentovány účastníky.

Fractured network fluid flow – the influence of
mechanical stress on the hydraulic properties
Jiří Havlíček, Milan Hokr
The paper deals with issues including the effect of mechanical stress
in the calculation of the flow in fractured rock. Calculations are performed
on a model 2D discrete fracture network defined in the framework of the
international project Decovalex-2011. This task is in hydraulic point of view
very inhomogeneous and dominant fractures provide the vast majority of
the flow. Under the hypothesis the active stress on a fracture will reduce
its aperture and the hydraulic conductivity drop. In suitably oriented fractures due to external stress the aperture along with hydraulic conductivity
increases. This gives rise to even greater inhomogeneity in the hydraulic
characteristics of the task.
The method used is based on analytical calculation of stress and strain
for individual fractures, including the influence of the geometric location
of fractures to external stress, non-linear stress-deformation relation for
fractures and mechanical properties of the surrounding rock. In the normal
direction it means a nonlinear hyperbolic dependence of aperture changes
on the pressure. In the tangential direction it is the elasto-perfectly plastic
model with Mohr-Coulomb strength condition, causing the aperture opening
in the normal direction (dilation) due to plastic tangential displacement.
Influence of stress is evaluated in terms of equivalent hydraulic conductivity of rock blocks in the form of flux distribution along the border.
The results for different variations of material parameters and defined

Změny srážkových extrémů na území ČR podle
ensemblu regionálních klimatických modelů
Martin Hanel
V posledních letech byla publikována řada studií zabývajících se změnami
srážkového režimu v důsledku změn klimatu. Bylo to umožněno zejména
obecně dobrou dostupností výstupů regionálních klimatických modelů.
Většina těchto studií se zabývala změnami průměrných srážek, nicméně
v současnosti existuje i řada analýz vyhodnocujících změny srážkových
extrémů, jež jsou často relevantnější pro plánování v oblasti vodního hospodářství. Publikované studie naznačují, že změny srážkových extrémů by
mohly být značně odlišné od změn průměrných srážkových úhrnů, navíc jsou
změny různé v různých ročních obdobích a pro různé doby trvání. Je rovněž
známo, že modelování klimatu je zatíženo značnou nejistotou, z toho důvodu
je nezbytné uvažovat větší množství regionálních klimatických modelů.
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a number of external mechanical stress are compared. The results provided
clear confirmation of the increase in hydraulic conductivity in the direction
of stronger mechanical loads. Moreover, it appears that the method of
calculating the mechanical load we used in the calculation of flow gives
results comparable with more complex methods.

vyhodnocování a určování derivací), kterou zajišťuje knihovna GiNaC.
Pozornost byla věnována také pozorovaným a modelovaným veličinám,
byla navržena vhodná třída pro uchovávání jejich hodnot a efektivní manipulaci s nimi.
Funkčnost Chimery byla průběžně ověřována na teoretických a praktických příkladech, zaměřených na jednotlivé vlastnosti prostředí. Správnost
řešení byla ve většině případů kontrolována srovnáním s analytickým
řešením, zvláště pak pro zjišťování citlivosti modelu.
Použitelnost prostředí lze výrazně zvýšit rozhraními, která usnadňují
zadání vstupů, zpracování výstupů a jejich zobrazení. Proto byla pro Chimeru
vytvořena rozhraní využívající možnosti jazyků vyšší úrovně – jednak skriptovací konzole pro jazyk Lua, jednak propojení se statistickým prostředím
R (s využitím knihovny Rcpp)
Chimera a její rozhraní byly vyvíjeny jako otevřený a multiplatformní
software s možností dalšího rozšiřování a úprav. Softwarové balíčky jsou
k dispozici na webových stránkách projektu, kde se nachází i podrobný
manuál a množství příkladů.

Porovnání laboratorních metod měření retenčních křivek
půdy
Martina Vlčková, Veronika Benešová, Jiří Pavlásek, Pavel Pražák
Hydraulické charakteristiky půdy, jako jsou retenční křivky, jsou velmi
důležitými veličinami pro informaci o přístupnosti vody pro rostliny a jsou rovněž
důležitými vstupními hodnotami pro modelování pohybu vody v půdě. Dosud
nejznámější a nejvíce používanou laboratorní metodou měření retenčních
křivek je gravimetrická odtoková metoda podle Richardse a Weavera, která je
rovněž součástí mezinárodní normy ISO 11274 Soil quality – Determination
of the water retention characteristic – Laboratory methods. Tato metoda se
doposud považuje za nejpřesnější, její nevýhodou je však celkem zdlouhavé
získávání rovnovážných vlhkostí půd při daném sacím tlaku. Takové měření při
dostatečném počtu tlakových kroků může trvat půl roku i více. V roce 1968
byla vyvinuta další metoda měření retenčních křivek, a to výparná.
Výparná metoda oproti odtokové vyžaduje pro získání výsledků mnohem
kratší čas, řádově týdny, nevýhodou je však omezení sacích tlaků do max.
5 bar, bod vadnutí se pak dopočítává např. podle rovnice van Genuchtena.
V naší práci jsme porovnali výsledky obou těchto metod při použití pískových
boxů a přetlakových extraktorů pro odtokovou metodu, a ku-pF přístroje od
firmy UGT GmBh z Münchebergu pro metodu výparnou. Výsledky měření
byly porovnány u 80 vzorků půdy ze 4 lokalit ČR.

Comparative analysis of CALPUFF modeling and
traditional simulation techniques for air pollution
assessment
Duong Van Minh
The technical report demonstrates an inter-comparison of three global
used atmospheric dispersion simulations, ISCST3, AERMOD, and CALMET/
CALPUFF, in order to provide a reasonable evaluation of the model abilities
and disadvantages. Initially, the ISC model is applied to estimate the local
emission effects, where AERMOD is used for a better determination of
potential dispersion in the 20 km scale.
For long-range transport, when the domain is decided to extend at least
100 km from the emission source, CALPUFF is proposed to investigate
other significant instantaneous sources. Sensitivity analysis considers
the shor t-term and annual ambient air predictions for NO2, SO2, and
PM10, providing actual feedback to minimize the pollutant impacts complying the National Ambient Air Quality Standard system. The animation
sequence is discussed against conventional illustration of contoured
maximum ground level concentrations to provide a more public convincing
demonstration.
In further objective, the CALPUFF ability to use input data from CALMET
processor in the refined mode, which produces a gridded 3-dimensional
flow fields, as well to incorporate with ISCST3 meteorological fields is
investigated for a better complex meteorology handling. A comparative
analysis in predictions from the different simulation is addressed in order to
illustrate the advantages of a puff dispersion approach in the complex condition. The results of CALPUFF have been shown to be similar to AERMOD
and better and ISCST3. However, the use of CALPUFF as a single model for
dispersion estimating is recommended, regarding to its significant effects,
include more realistic dispersion representation, reduce overestimation,
and better performance of air pollutant impacts.

Vývoj Chimery, prostředí pro konceptuální hydrologické
modelování
Stanislav Horáček
Hydrologické modely jsou pro použití přichystány ve formě softwarových
aplikací, které však zpravidla zahrnují pouze určitý model (případně jeho
varianty). Porovnání různých modelů pomocí více aplikací je nejen pracné, ale
kvůli nejednotnosti použitých postupů (numerické řešení, optimalizační algoritmus) také problematické. Efektivními nástroji pro vzájemné srovnání jsou
proto prostředí pro hydrologické modelování, která umožňují provést výpočty
různými modely v rámci jedné aplikace a za použití jednotných postupů.
Mezi prostředí zaměřená na konceptuální hydrologické modelování
patří Chimera, ucelený koncept vytvořený Paulem Torfsem z Wageningen
University v Nizozemsku. V tomto prostředí je model určen konfigurací
a vlastnostmi prvků, z nichž základními jsou toky a nádrže. Na definici
výrazů charakterizujících jednotlivé prvky jsou kladena minimální omezení,
proto je možno sestavit široké spektrum modelů zahrnující většinu tradičně
používaných. Dále Chimeru odlišuje od ostatních prostředí ryze analytický
způsob výpočtu citlivosti výstupů na parametry modelu.
Příspěvek se zabývá převodem konceptu Chimery do podoby softwarové
aplikace. Chimera byla napsána v programovacím jazyku C++ s využitím
standardních knihoven. Nízkoúrovňové vlastnosti tohoto jazyka zajišťují
dostatečnou výpočetní efektivitu, zatímco objektově orientovaný přístup
je vhodný z hlediska reprezentace dílčích prvků i celých modelů. Klíčovou
vlastností je schopnost práce se symbolickými algebraickými výrazy (jejich
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