Šedesát let. A co dál?
Prosincové číslo, které nyní držíte v ruce, završuje šedesátý
rok existence časopisu Vodní hospodářství. Dosud vyšlé ročníky
zaujímají v mé knihovně řadu zvící odhadem skoro pět metrů.
Když listuji starými čísly, zjišťuji, že témata otiskovaná v průběhu
let v časopise se měnila a silně korelují s tím, co se odehrávalo
v praxi. Po formální stránce byly otiskovány články spíše praktické, ale i velice odborné (snad nikoho v tento čas na konci roku
neurazím, když prozradím, že někdy o nich s úsměvem říkám, že
jsou tak odborné, až se mohou zdát být odporné). Tyto články, byť
pro mnohé z nás nesrozumitelné, nakonec ovlivňují i praxi. Takže
doufám, že i nadále budou výraznou součástí časopisu.
Při listování jsem si uvědomil, že se v náplni časopisu dá vystopovat, jak obor doznával asi jednou za dvacet let výrazných změn.
Pokusím se o důkaz této mé teze skrz krátký historický exkurz.
Upozorňuji předem, že zmiňuji tendence a to, co se jevilo jako
zásadní, byť se rozvíjely i ostatní oblasti oboru. Vraťme se ještě do
doby, kdy časopis nevycházel, do c. k. mocnářství. Jsme v 90. let
19. století, kdy se staví ČOV v Praze a vznikají ve městech i první
kanalizace. O 20 let později se staví zejména v severním pohraničí přehrady. V třicátých letech začal vycházet časopis Voda,
předchůdce Vodního hospodářství, vodní toky se regulují, Baťa
sní o dopravní cestě Dunaj‑Odra-Labe. Stát vytváří účelové fondy
pro podporu vododružstev. Přejde 20 let a jsou tu padesátá léta,
je třeba zásobit vodou těžký průmysl, je třeba elektřina. Vznikají
a připravují se soustavy přehrad. Sedmdesátá léta jsou charakterizována snahou po vyšším zásobování obyvatelstva pitnou vodou
a melioracemi, které byly reakcí na plán zajistit soběstačnost
tehdejší ČSSR v oblasti potravin, a rozhodnutím za každý hektar
odebrané zemědělské půdy jeden hektar meliorovat. Za výstavbu
Temelína se zmeliorovala a regulovala Stropnice…
V devadesátých letech začíná být leaderem oboru čistírenství.
Dvacet let uběhne jako voda a jsme v současnosti. Ta je charakterizována přesunem těžiště zájmu do – jak jsem si to nazval – vodokrajinářství, hledajícího odpověď, co s eutrofizací, a snažícího se vodu
v krajině zadržet k eliminaci nejen povodní, nýbrž i sucha. Jak se
společnost stává bohatší, klade důraz i na zachování biodiverzity,
krajinné pestrosti, zkrátka takových funkcí vody, které do nedávna
mnozí považovali za zbytnou.
A co bude za dvacet let? Jestli se projeví klimatická změna způsobem očekávaným většinou scénářů, tak, ať má na to kdokoliv
jakýkoliv názor, dojde k výstavbě nových nádrží k akumulaci vod
a rozvoji závlahářství. A hlavně, nemělo by se plánovat v delších
časových horizontech? Co vy na to?
Přeji všem pohodové Vánoce, kdy si najdete čas i na rozjímání.
A těším se na Vás v novém roce.

Ing. Václav Stránský

vodní 12/2010
hospodářství
®
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Integrované výrobky hrubého předčištění firmy Fontana R
Soustřeďování a spojování technologických procesů více různých výrobků do jednoho celku je již historicky opakovaná realita, která u progresivních zařízení určených do čistíren odpadních vod zaznamenává stále větší rozmach. Firma Fontana R,
s.r.o. v tomto ohledu nezůstala pozadu a vyvinula a přivedla na trh řadu integrovaných výrobků, převážně v oblasti hrubého
předčištění.
Přínosy integrovaných systémů, kdy jsou dva nebo několik výrobků seskupeny do jedné ocelové nádoby, spočívají především:
• v úspoře stavebních nákladů, protože odpadá výstavba spojovacích kanálů a jejich hrazení
• v úspoře místa, jelikož usazení integrovaného výrobku
vyžaduje pouze betonovou desku
• v rychlosti realizace, zejména při stavbě a rekonstrukci menších a středních ČOV, neboť montáž integrovaného výrobku
je pouze několikadenní záležitostí
• v dokonalé přípravě finální montáže, kdy již dílenská montáž před expedicí prověří ustavení a propojení jednotlivých
výrobků ocelové nádoby, takže jsou vyloučeny dosti časté
neshody při montáži strojní technologie do stavební části
• ve zjednodušení a zkrácení silnoproudých a slaboproudých
kabelových rozvodů, neboť řízení chodu integrované jednotky hrubého předčištění je provedeno řídicím rozváděčem
z jednoho místa

IHP – ČOV Elektrenai (Litva)

Nabídka firmy Fontana R zahrnuje tři úrovně velikostí podle množství přiváděných odpadních vod a několik úrovní výbav
těchto výrobků, jejichž technologické funkce spočívají v:
• zachycování, propírání, resp. praní, odvodňování lisováním a dopravě
shrabků
• zachycování, propírání, provzdušňování a dopravě písku
• zachycování a dopravě tuků
• separaci uvedených komponent vyjmutých z odpadní vody a jejich dopravě do kontejnerů

Fontana R, s.r.o.

IHP – ČOV Třeboň

Příkop 4, 602 00 BRNO
Tel.: 545 175 853; 545 175 851
Tel./fax: 545 175 852
e-mail: fontanar@fontanar.cz

Dosavadní dodávky integrovaných výrobků vykazují vysokou spolehlivost, neboť byly sestaveny z individuálních výrobků
ověřených mnohaletým provozováním. Průběžné sledování zpětných vazeb z provozů čistíren je samozřejmostí pro neustálé
zdokonalování těchto výrobků jak po stránce konstrukční a dílenské, tak po stránce materiálové.

IHPE – ČOV Radslavice
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IHPES – ČOV Dambořice
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Delta Hybrid –
Innovation from tomorrow’s world!
Aerzen prezentuje první kompresor se stočenými
rotačními písty
Díky mnohaletým zkušenostem při navrhování a výrobě rotačních
dmychadel od roku 1868 a šroubových kompresorů od roku 1943,
Aerzen neustále nastavuje nové standardy kvality a invenčnosti objemových zařízení s dvěma rotačními písty. Aerzener Maschinenfabrik
patří mezi průkopníky na poli kompresorových technologií a je dnes
v této oblasti jedním z předních výrobců na celém světě.
Tato unikátní kombinace zkušeností ze světa objemových dmychadel a šroubových kompresorů vytvořila základ pro vývoj průkopnické,
do budoucna orientované technologie s názvem Delta Hybrid – byla
vyvinuta první série kompresorů se stočenými rotačními písty!
Delta Hybrid, průkopnický kompresor se stočenými písty, je výsledkem synergie mezi technologiemi objemových dmychadel a šroubových kompresorů a nabízí zcela nové možnosti pro výrobu stlačeného
vzduchu nebo vakua kombinací výhod obou konceptů.
Celkem 7 patentů nebo patentových podání řadí v současnosti Delta
Hybrid mezi jeden z nejinovativnějších produktů v kompresorové
technologii. Zatímco aplikace s nízkými přetlaky vyžadují Rootsův
princip izochorické komprese, šroubové kompresory s interní kompresí jsou preferovanou volbou pro svoji energetickou účinnost ve
vyšších tlakových rozsazích. Design kompaktního agregátu je postaven
na osvědčené a úspěšné platformě Aerzen Delta (Delta Blower a Delta
Screw), která je systematicky zdokonalována.

Po desetiletém provozu představují náklady na energii až 90 % z celkových nákladů na provoz kompresoru – Lyfe Cycle Costs (LCC). S tímto
vědomím byl Delta Hybrid vyvinut. Je proto orientován na zvyšování
energetické účinnosti, dosažení významných úspor nákladů za energie
a v neposlední řadě na snižování produkce skleníkových plynů.
Ideálním spojením technologií objemových dmychadel a šroubových kompresorů vznikl Delta Hybrid – do budoucna orientované
invence, která má úsporu energie až o 15 % ve srovnání s běžnými
kompresory.
Stočené rotory s profilem 3+3 jsou používány pro nízké tlaky do
800 mbar, zatímco rotory s profilem 3+4 jsou používány pro přetlaky až do 1500 mbar: proto pro požadované tlakové rozsahy může
být zvolen typ s optimální účinností. Optimalizovaný design na
sání a výtlaku poskytuje ideální podmínky pro proudění a redukci
turbulencí. Vzduch nasávaný z chladné strany agregátu a izolace
výtlačného tlumiče pomáhají zajistit nízké sací teploty a tím zvýšení
účinnosti komprese. Kromě toho, Delta Hybrid s řemenovým převodem nabízí významnou výhodu při bližším dimenzování stroje:
největší výhoda přichází v podobě energie, kterou není nutné použít.
Jinými slovy – 5% nárůst objemového průtoku odpovídá 5% nárůstu
použité energie.
Proto je nový Delta Hybrid energeticky zcela srovnatelný s turbo
kompresory a navíc nabízí klíčovou výhodu objemových dmychadel,
kterou je významná adaptace na měnící se provozní podmínky:
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• Zvlášť příznivý poměr cena/výkon, významně snížené investiční
náklady, náklady na energii a na údržbu jsou srovnatelné s turbonebo šroubovým kompresorem.
• Velmi široký rozsah regulace od 25 % do 100 % a nejvyšší energetická účinnost i při částečném zatížení.
• Kolísání výkonu i při měnících se vstupních teplotách (provoz léto /
/ zima) je minimální a srovnatelné s turbo kompresory.
• Robustní design ložisek (Lh10 = 60 000 provozních hodin i při
maximálním zatížení).
• Nízké teploty na výstupu díky excelentnímu uspořádání stroje,
kompaktnímu designu, možnosti instalace vedle sebe (side-by-side),
automatickému napínání klínových řemenů pomocí motorové
kolébky, provoz a údržba se provádí pouze z přední strany, kontrola oleje z vnější strany i během provozu zařízení, nízká hlučnost,
vhodnost pro instalaci do venkovního prostředí.

Podobně jako předchozí generace zařízení, i Delta Hybrid vyniká
vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Po hloubkové analýze
společnost Aerzener Maschinenfabrik vyvinula nové řešení utěsnění
hnacího hřídele a pracovního prostoru, se současným minimalizováním přirozeného opotřebení. Nový ložiskový systém Aerzen, který
byl patentován, má prodlouženou životnost Lh10 na více než 60 000
provozních hodin (při přetlaku 1000 mbar).
Jako předchozí generace zařízení, i Delta Hybrid používá čistě
reaktivní výtlačné tlumiče bez absorpčního materiálu. Protože se
každý absorpční materiál po čase poškodí, Aerzen jej úplně odstranil
ze svých zařízení pro vyloučení kontaminace potrubí a technologie.
Z tohoto důvodu lze Delta Hybrid použít při pneumatické dopravě
v potravinářském průmyslu a zároveň je tímto způsobem možné snížit
náklady na čištění a přerušování výrobního procesu.
Mezi další výhody nového kompresoru Delta Hybrid patří možnost
jeho certifikace ve smyslu směrnice ATEX a možnost použití ventilátoru pro chlazení protihlukového krytu poháněného hnacím hřídelem
nebo elektrickým motorem. Navíc jsou standardně pro pohon agregátu
Delta Hybrid používány pouze motory s vysokou účinností třídy
EFF1/IE2 a nový speciální mazací olej Delta Lube, který umožňuje
prodloužení výměnných intervalů až na 16 000 provozních hodin.
Dále je možné kompresor se stočenými písty vybavit novým modulárním řídicím systémem AERtronic, který umožňuje jeho konfiguraci
šitou na míru každé aplikace individuálně. Také je možné provedení
tzv. „vše v jednom“ s integrovaným frekvenčním měničem a elektrorozvaděčem. Takové provedení je pak ihned připraveno po napojení
k elektrické síti a výtlačnému potrubí na trvalý provoz.
Ing. Michal Ottinger
Aerzen CZ s.r.o.
Web: www.aerzen.cz
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Jak (a co) dál v oboru
vodovodů a kanalizací
v České republice
Petr Dovolil, Pavel Válek, Miroslav Vykydal, Tim Young
Klíčová slova
koncepce oboru vodovodů a kanalizací – financování obnovy – solidární cena – integrace vlastníků – regulace

Souhrn

Končí období masivních evropských dotací do rozvoje vodohospodářské infrastruktury („období rozvoje“) a postupně začíná období
zvyšování tlaku na vytváření zdrojů v rámci ceny vody („období
obnovy“, udržování VaK v řádném stavu). Blíží se druhá etapa plánování dalších opatření na povodích, která mají zajistit dosažení
dobrého stavu vod (zatím však existuje pouze „provizorní“ definice
tohoto pojmu). Jsme na prahu období nezbytných změn v oboru VaK.
Následující roky 2011–2015 se musí stát obdobím přípravy na tyto
zásadní změny. Cílem je zvýšení integrace vlastníků, posílení principu solidární ceny, příprava na finanční udržitelnost oboru VaK.
u

Veřejná diskuse a veřejný zájem
Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních
dvou desetiletích zásadními organizačními, regulatorními i ekonomickými změnami. Tyto změny sice přinesly mnoho pozitivního,
současně však mnoho otázek zůstalo nedořešených, a to nejen v oboru
vodovodů a kanalizací, ale i v odvětví vodního hospodářství jako celku. Končí platnost „Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva
zemědělství ČR pro období po vstupu do Evropské unie na léta 2004
až 2010“ schválené usnesením vlády ČR č. 617 ze dne 16. 4. 2004
(dále jen „Koncepce MZe 2004–2010“- [3]). S velkým znepokojením
sledujeme, že doposud nebyla zahájena žádná zásadní veřejná diskuse
k vyhodnocení této Koncepce MZe, jakož i diskuse nad nastavením
dalšího směřování oboru. Je nepochybné, že obor vodovodů a kanalizací je trvale předmětem veřejného zájmu, proto je veřejná odborná
diskuse nedílnou součástí přípravy (a vyhodnocení) každé oborové
koncepce nebo strategie. Vždyť i základní princip oboru VaK, který
je vyjádřen přímo v § 1 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích,
zní „Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují
ve veřejném zájmu.“
Většina veřejných diskusí se zatím soustřeďuje na důležitá dílčí
témata (zajištění náležité obnovy, cenotvorba v oboru atd.). V tomto
článku prezentujeme náš názor, jakožto příspěvek k odborné diskusi,
o tom, kam by měl obor vodovodů a kanalizací v České republice dále
směřovat, respektive kam bude muset směřovat vlivem unijní politiky
a legislativy. Dalším limitujícím koncepčním faktorem je současný
technický stav vodovodních a kanalizačních sítí v ČR s ohledem na
dlouhodobě zanedbávanou obnovu. Nezabýváme se všemi aspekty
celého vodního hospodářství, zaměřujeme se pouze na určité priority
v oboru vodovodů a kanalizací.

Vyhodnocení Koncepce MZe 2004–2010
Základní strategický cíl oboru dle Koncepce MZe 2004–2010 [3]
je definován takto: „Strategickými cíli oboru vodovodů a kanalizací
je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel nezávadnou
a kvalitní pitnou vodou a efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné ceny“.
Zdánlivě byl tento cíl splněn, nebyly zaznamenány žádné mimořádné
kritické stavy v zásobování pitnou vodou nebo při odvádění odpadních vod. Tento cíl je v totožné podobě uveden také v nové oborové
koncepci do roku 2015 [12]. Plnění takto specifikovaného cíle však
nelze posuzovat jen v časovém horizontu několika let, ale je nutné
zabývat se především otázkou, zda jsou vytvořeny podmínky pro
dlouhodobé udržení tohoto stavu. Proto by bylo vhodné cíl doplnit
o novou základní prioritu, kterou je zajištění podmínek pro odpovídající úroveň obnovy, a to především vodovodních a kanalizačních
sítí. Novelizované znění základního oborového cíle by tedy mohlo
znít: „Strategickým cílem oboru vodovodů a kanalizací je zabezpečení
bezproblémového zásobování obyvatel nezávadnou a kvalitní pitnou
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vodou a efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na
životní prostředí, a to prioritně vytvořením podmínek zaručujících
odpovídající obnovu vodovodních a kanalizačních sítí při zachování
sociálně únosné ceny.“
Na kritickou situaci v oblasti obnovy již opakovaně veřejně upozorňuje oborové sdružení vlastníků a provozovatelů VaK (SOVAK), viz např.
[11]: „Vycházíme-li z předpokladu, že obnova vodárenského majetku
má podle průměru jednotlivých odpisových skupin majetku probíhat
zhruba 35 let, znamená to, že ročně má na obnovu vodárenská společnost nebo jiný vlastník, to jsou převážně města a obce, zajistit zdroje ve
výši zhruba tří procent hodnoty tohoto majetku. Převedeme-li tento
požadavek na celý vodárenský majetek v České republice, dostáváme se
k částce 25 miliard korun ročně. Tedy 25 miliard musí zajistit vlastníci
vodárenského majetku ročně pro to, aby mohli řádně obnovovat majetek
a udržovat ho tak v technologicky dobrém a ekonomicky provozuschopném stavu. Částka 25 miliard představuje pouze obnovu, nikoliv další
rozvoj. V roce 2006 bylo na vodném a stočném vybráno v tuzemsku
22,5 miliardy korun. Více než polovina z této částky šla na provozování vodárenského majetku, to je na výrobu a čištění vody a opravy.
Podstatný díl z těchto prostředků odebírá stát formou poplatků a daní,
část tvoří zisky vlastníků a provozovatelů. Je patrné, že na investice
mnoho zdrojů nezbývá. Z uvedeného je zřejmé, že za současného stavu
a s disponibilními zdroji není možné dostatečně plnit plán obnovy
vodárenského majetku… Samozřejmě si všichni přejeme, aby cena
vodného a stočného byla co nejnižší. Nemůžeme však přitom ignorovat
potřebu udržovat sítě a zařízení v dobré provozuschopné kvalitě
a přitom i zajišťovat další rozvoj vodárenské infrastruktury. Každý další
rok otálení v zajišťování investičních zdrojů bude mít v budoucnosti
krutý dopad na vlastníky, provozovatele i spotřebitele. Čím déle budeme
odkládat získání investičních zdrojů z vodného a stočného, tím strmější
a razantnější bude později nárůst ceny vody. Přitom je jasné, že hlavní
roli při stanovení ceny vody mají vlastníci vodárenského majetku. Ti
musejí zajistit, a spotřebitelům samozřejmě vysvětlit, že hlavní nárůst
ceny vody je z důvodů získání investičních zdrojů na obnovu majetku,
že většina vybraných peněz za vodné a stočné se bude vracet zpět do
obnovy sítí a zařízení. Představy o tom, že bude nadále platit solidarita většího s menším a vše vyřeší státní nebo evropské dotace, jsou
mylné. Výroba kvalitní pitné vody a její dodávka kdykoliv z kohoutku
a následné odkanalizovaní, vyčištění a navrácení do přírody je drahá,
je to služba, za kterou je třeba platit. Je to služba, v jejíž ceně musí být
i část na její zachování, to je na investiční zdroje.“
Ukazuje se, že je nutné zpracovat národní strategii obnovy VaK,
což se uvádí také v závěru nedávného zamyšlení jednoho z bývalých
předsedů sdružení SOVAK [15]: Zpracovat skutečnou strategii obnovy vodohospodářské infrastruktury za účasti všech partnerů, kterých
se tento úkol týká – státu, krajů, vlastníků, ve spolupráci s odbornou
veřejností.“ Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že obnova VaK se
musí stát základní oborovou prioritou.
Je patrné, že období let 2011–2015 bude charakteristické masivní
investiční výstavbou stovek projektů spolufinancovaných zejména
z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), avšak
toto období musí být také využito pro analýzu a přípravu koncepčních
změn s cílem zajištění dostatečných zdrojů pro obnovu pro období
následující (rok 2016 a dále).
Koncepce MZe 2004–2010 [3] také představuje dílčí konkrétní cíle,
ke kterým uvádíme stručný hodnotící komentář.
Cíl: Zvýšení počtu obyvatel připojených na veřejný vodovod na
úroveň 91 % do konce roku 2010 s přihlédnutím k závazkům České
republiky podle Protokolu o vodě a zdraví [16].
Tento cíl byl splněn již v roce 2004, kdy bylo připojeno 91,6 %
obyvatel, v roce 2008 to bylo již 92,7 % obyvatel [4], avšak v zásadním
dokumentu pro oblast pitné vody [16] se přepokládá (očekávaný vývoj),
že v roce 2010 bude dosaženo vysokého podílu 93,2 % obyvatel. Podle
nové koncepce MZe do roku 2015 [12] se v roce 2015 očekává další
zvýšení, a to až na 94,6 %, tj. 9,873 mil. obyvatel (tj. zvýšení oproti
roku 2008 o více než 200 tisíc nově napojených obyvatel na vodovod).
Tyto cíle je vhodné verifikovat a případně přehodnotit, neboť současně
se v nové koncepci MZe do roku 2015 [12] uvádí řada omezujících
podmínek pro výstavbu nových vodovodů (vyřazení obcí o velikosti
50–100 obyvatel, limit pro náklady na připojení jednoho obyvatele ve
výši 70 tis. Kč). Chybí podrobná analýza situace v menších obcích,
které zpravidla nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Tuto analýzu
bude nutné zpracovat v období 2011–2014 v rámci přípravy nových
plánů rozvoje VaK na úrovni krajů pro období po roce 2015.
Cíl: Výstavba chybějící vodohospodářské infrastruktury (čistíren
odpadních vod a kanalizačních systémů) a zlepšení technologií
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čištění odpadních vod ke splnění požadavků směrnice 91/271/EHS
do konce roku 2010.
Podle poslední informace ze srpna 2010 je situace kritická pouze
u 11 z celkového počtu 253 sledovaných aglomerací. Ve zprávě pro
Vládu ČR ze srpna 2010 se uvádí: „Evidujeme 11 problematických
aglomerací, ve kterých podle zjištění není v současnosti zajištěná dostatečná investorská příprava, tj. na akci není vydáno územní rozhodnutí
a není požádáno o dotaci. Odhadované náklady v těchto 11 problematických aglomeracích jsou 1,0 mld. Kč. V těchto 11 aglomeracích je
produkováno znečištění odpovídající cca: 61 tis. EO, což představuje
0,6 % z cca 9,8 mil. EO v ČR, kterých se týká povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod do konce roku 2010. V této souvislosti
je nutné uvést, že ve většině těchto aglomerací již existuje určitý stupeň
likvidace odpadních vod, tzn. nejedná se o aglomerace, které živelně
vypouští všechny produkované odpadní vody do životního prostředí.“
Nejasná situace zůstává z hlediska hodnocení EK v případě ústřední
ČOV Praha, kde bylo těsně před komunálními volbami 2010 vypsáno
společné výběrové řízení na projektanta DSP, zhotovitele a provozovatele zkušebního provozu tzv. „nové vodní linky“, avšak s podmínkou,
že bude získána dotace z OPŽP na tuto investici.
Cíl: Podpořit výstavbu kanalizačních systémů a čištění odpadních vod v malých sídlech pod 2 000 ekvivalentních obyvatel,
kde buď existuje kanalizace, nebo kde dosud sběrný kanalizační
systém nemají.
V Koncepci MZe 2004–2010 se neuvádí analýza výchozího stavu, tj.
není zřejmé, o kolik obcí se mělo jednat, a je obtížné tento cíl objektivně hodnotit. Ze schválených projektů z OPŽP a dotačních titulů MZe
lze však dovodit, že k částečné výstavbě či dostavbě kanalizačních
systémů a ČOV v těchto aglomeracích došlo. V rámci pravidelné
informace o stavu oboru VaK, kterou vydává každý rok Ministerstvo
zemědělství ČR, se hodnocení jednotlivých cílů z Koncepce MZe
2004-2010 neuvádí. Situaci v obcích pod 2 000 EO bude nutné důsledně analyzovat v rámci přípravy nových plánů rozvoje VaK na úrovni
jednotlivých krajů. Současně bude nutné také analyzovat postavení
obcí pod 2 000 EO bez kanalizace (nebo bez ČOV či s nevyhovující
ČOV) z hlediska jejich skutečného vlivu na dosažení dobrého stavu
vod v rámci přípravy programů opatření pro druhou fázi realizace
Rámcové směrnice o vodách [14]. Jedním z limitujících faktorů může
být i názor o „příliš vysokých nákladech“, který je zmíněn ve vládním
dokumentu ze srpna 2010, kde se uvádí hranice 100 tis. Kč na jednoho
připojeného obyvatele.
Cíl: Zkvalitnit technologie úpravy vody a systémy přepravy
pitné vody pro zásobování obyvatelstva v souladu s požadavky
směrnice 98/83/ES a realizovat plány zlepšování jakosti povrchové vody určené pro odběr pitné vody podle požadavků směrnice
75/440/EHS.
Výsledky plánů ke zlepšení jakosti povrchové vody určené pro odběr
pitné vody nebyly publikovány, jedná se však o dlouhodobý proces
s řadou obtížně krátkodobě ovlivnitelných faktorů. Došlo k rekonstrukci celé řady úpraven vody, několik klíčových úpraven však nemá
dosud zajištěno financování pro svoji modernizaci (např. ÚV Želivka,
ÚV Plzeň, ÚV v severních Čechách). Méně nadějná je však situace
v oblasti rekonstrukcí zásadních částí vodárenských soustav.
Cíl: Motivovat a podporovat integraci municipálních vlastníků
vodohospodářské infrastruktury a optimalizovat proces dokončení
transformace oboru.
Podrobněji byl cíl vymezen – viz [3]: „Cílem integrace je především
vytvoření předpokladů pro zlepšení kvality a kvantity služeb v oboru
vodovodů a kanalizací a vytvoření vhodnějších podmínek pro financování jeho rozvoje a péče o majetek vodovodů a kanalizací i jeho
obnovy při zachování sociálně únosné ceny služby. Současně s tím
bude možné zavést postupné odbourání masivních dotací ze státního
rozpočtu určených na výstavbu a obnovu infrastrukturálního majetku
vodovodů a kanalizací (počínaje od roku 2010). Velmi významným
důsledkem vzniku větších vlastnických celků je jejich předpokládaná
vyšší schopnost splnit předpoklady pro čerpání podpor z fondů Evropské unie ve vztahu k výši limitů. Neopominutelná je i vyšší kredibilita ve
vztahu k případným komerčním půjčkám. Integrace vlastníků zároveň
vede k podpoře integrace provozování“.
Proces integrace vlastníků zatím neprobíhá, naopak počet vlastníků
se zvyšuje (od roku 2004 téměř o 900). Ještě více negativním jevem je
však klesající vliv principu solidárnosti. Solidární cena v rámci větších
územních celků byla určitým stabilizujícím prvkem od počátku transformace oboru VaK. Nyní jsou patrné tendence k negativnímu postoji
„větších“ vlastníků, znovu se objevují úvahy o „doplácení na slabší“.
Neexistují žádné účinné mechanismy, které by podporovaly integraci
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vlastníků. Vytvoření jiného regulačního prostředí vůči vlastníkům VaK
musí být jedním z cílů období 2011–2015.
Cíl: Vytvořit Koncepci rozvoje vodovodů a kanalizací České
republiky jako součást plánování v oblasti vod.
Byly zpracovány a publikovány zásadní strategické dokumenty
jednak pro plánování v rámci jednotlivých povodí [13] a také pro obor
vodovodů a kanalizací [12], došlo ke schválení zásadních dokumentů
pro realizaci první fáze v rámci postupů podle Rámcové směrnice
o vodách [14]. Pro další období máme k dispozici nový oborový
koncepční dokument [12], neboť se v něm uvádí: „Tento první Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky představuje dlouhodobou koncepci oboru vodovodů a kanalizací s výhledem do roku
2015.“ Bude nutné dosáhnout souladu mezi Plánem rozvoje VaK ČR
a plánováním (programy opatření) v rámci plnění Rámcové směrnice
o vodách. Podstatná část Plánu rozvoje VaK ČR se snaží řešit problematiku obnovy VaK. Výsledná bilance finančních potřeb pro obnovu
se pohybuje v rozmezí 2 až 4 miliardy ročně (celkem pro VaK), což je
méně než 1 % z hodnoty majetku VaK vyjádřené v cenách dle majetkové evidence MZe. To odporuje zásadě MZe (publikované ve stejném
dokumentu [12]) o obnově vodovodních sítí v rozsahu nejméně ve
výši 1,5 % až 2 % ročně (SOVAK prezentuje hodnotu 3 % – viz [11]). Je
nutné zahájit širokou odbornou rozpravu o způsobu hodnocení stavu
VaK a stanovení nutných zdrojů pro financování obnovy.
Cíl: Vytvářet a podporovat příslušné finanční zdroje pro rozvoj
a obnovu vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací
a čistíren odpadních vod.
Tento cíl je formulovaný natolik obecně, že o něm lze prohlásit, že
je splněný (zdroje existují), ale také, že není splněný (zdroje nejsou
„dostatečné“, neboť nevytváří „dostatečné“ podmínky pro obnovu
VaK). Oborový regulátor (MZe) nestanovil žádnou minimální hranici
pro objem zdrojů pro obnovu. Tím se pozitivní princip – povinnost
vlastníka VaK sestavit a realizovat plán financování obnovy – změnil
ve formální záležitost. Navíc ještě neexistuje legislativní povinnost
tyto plány (a jejich plnění) financování obnovy předávat na MZe,
takže nelze jejich úroveň prakticky ani vyhodnotit. Tato skutečnost
představuje vysoké oborové riziko.
Cíl: Zřídit institut pro uplatnění regulace a kontroly k zabezpečení veřejného zájmu v oblasti vodohospodářských služeb oboru
vodovodů a kanalizací.
V [3] byl i uveden důvod pro zřízení oborového regulátora: „Cílem
je dohled na zajištění vodohospodářských služeb v dostatečné kvalitě
i kvantitě, s přiměřenou cenou, se žádoucí péčí o hmotný majetek vodovodů a kanalizací a vhodným a koncepčním investováním.“
Je otázkou, zda lze považovat provedenou novelu zákona o vodovodech a kanalizacích za „zřízení institutu regulace“. Regulátorem
oboru VaK se stalo MZe, které ale současně plní roli koncepčního
orgánu. Tedy tatáž instituce určuje koncepci vývoje oboru a současně
reguluje obor VaK. To odporuje obvyklému primárnímu požadavku
– nezávislosti regulátora. Ve srovnávací studii o regulaci v oboru VaK
[10] jsou uvedeny základní principy regulace: „Z provedeného výzkumu vyplývají následující klíčová sdělení: (i) regulace musí vyvažovat tři
„vrcholy trojúhelníku“ – závazky spojené s veřejnými službami, kvalitu
poskytovaných služeb a tarify; (ii) stále větší počet zemí si čím dál více
uvědomuje výhody autonomní a dokonce nezávislé regulace sektoru, pokud jde o celkové zlepšování sociálního blaha a důvěryhodnosti
procesu, jeho transparentnosti a zodpovědnosti; (iii) regulátoři by měli
mít přiměřené pravomoci k sestavování pravidel, dozoru a vymáhání;
(iv) regulační rámec musí obsahovat podmínky, mechanismy pro veřejné
diskuse, zveřejňování informací a výzvy na posilování zodpovědnosti
regulátora; (v) regulační proces by měl být jasný a transparentní pro
všechny zúčastněné strany a informace by měly být široce dostupné;
(vi) v rozvinutých zemích, v rámci závazků spojených s veřejnými
službami, by měl být zajištěn zejména univerzální přístup ke službám,
a to při zajištění ekonomické efektivnosti prostřednictvím plného pokrytí
nákladů, minimalizace křížových dotací a propagace zásady „uživatel
platí“ a „znečišťovatel platí“; (vii) požadované úrovně služeb by měly být
definovány ze zákona nebo pomocí regulace a měly by být pravidelně
posuzovány na základě veřejných konzultací a zveřejňovány; (viii)
používání benchmarkingu by mělo být propagováno a pobídky k výkonnosti by měly být jádrem ekonomické regulace.“ Česká republika není
v této studii [10] prezentována, příčinou byl možná náš vícerozměrný
regulační prostor a absence veřejně dostupných informací o regulaci.

Proč jen období do roku 2015?
Tento diskusní příspěvek vztahujeme k horizontu roku 2015, a to
z těchto důvodů:
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a) do roku 2015 má být v rámci členských zemí EU dokončen první cyklus dle Rámcové směrnice o vodní politice [14] a má být
dosaženo tzv. dobrého stavu vod (pro ČR nesplnitelný cíl v r. 2015),
od roku 2016 bude probíhat druhý cyklus realizace opatření (schválených v r. 2015) k dosažení dobrého stavu vod;
b) do roku 2015 bude s ohledem na pravidlo N+2 ukončeno čerpání
dotací fondů EU v programovacím období 2007–2013;
c) do roku 2015 mají obce povinnost dle stavebního zákona upravit
své územní plány schválené před 1. 1. 2007;
d) nejpozději do 31. 12. 2014 mají být přijaty nové krajské a národní
plány rozvoje vodovodů a kanalizací na další období až 10 let;
e) v rámci Evropské unie by měl být v roce 2012 vydán tzv. „Plán na
zachování vodních zdrojů EU“ (angl. „Blueprint to safeguard EU
waters“) a revize implementace dle Rámcové směrnice o vodní
politice [14], na které budou nepochybně navazovat další úpravy
politiky a legislativy EU v oblasti vody;
f) do roku 2015 lze očekávat zásadní změny v přístupu k zajištění
kvality pitné vody, již dlouho se připravuje koncepční revize dosud
platné směrnice 98/83/ES o kvalitě pitné vody.
Je zřejmé, že období do roku 2015 bude v mnoha ohledech přelomové a zásadní pro další směrování oboru vodovodů a kanalizací,
a to jak pro stát, vlastníky a provozovatele infrastruktury vodovodů a kanalizací, tak i kraje, obce a odběratele. Obecně to bude čas
k nastavení větší hospodárnosti v oboru, a to nejen na straně provozovatelů, ale i vlastníků. Existují i názory, že současné provozní
náklady v některých (i významných) lokalitách neumožňují ani
běžné „standardní“ provozování (viz [9]). Období po roce 2015 bude,
co se týče vnějších podmínek a výzev, zřejmě v mnoha ohledech jiné
a „tvrdší“, než je tomu nyní. Kvalitní koncepce oboru do roku 2015
a její realizace s politickou podporou je tedy šancí, kterou je nutné
využít. Bez jasného směřování můžeme nabrat v důležitých oblastech
oboru další časové ztráty (např. v otázce zajištění minimální obnovy
infrastruktury a její účinné realizace, pravidel řádné cenotvorby ve
vodním hospodářství, skutečného plnění cílů dle nastavených plánů
oblastí povodí atd.). Bez zásadních strukturálních změn a jasného
pojmenování problémů to nepůjde.

Výzvy oboru vyplývající z členství ČR v EU
Podpora dosažení unijních strategií musí být nutnou součástí nové
koncepce oboru do roku 2015. Je zřejmé, že Česká republika nežije
v izolaci a že nutně musí reagovat i na témata, která nejsou zatím
bezprostředně (ale možná jen zdánlivě) tak významným problémem
v České republice, např. politika EU v oblasti sucha a nedostatku vody.
Viz sedm prioritních politických cílů EU v této oblasti dle Sdělení
Komise Evropskému Parlamentu a Radě o řešení problému nedostatku
vody a sucha v Evropské unii (SEK(2007) 993)(SEK(2007) 996): „(i)
Zavedení vhodných poplatků za vodu; (ii) Racionálnější příděl vody
a finančních prostředků vztahujících se k vodě; (iii) Zlepšení systému
řízení rizik sucha; (iv) Zvážit vytvoření dodatečné infrastruktury pro
zásobování vodou; (v) Podpora technologií a postupů umožňujících
racionální využívání vody; (vi) Vytvoření návyků zaměřených na úsporu vody v Evropě; (vii) Lepší znalosti a shromažďování údajů“.
Současně by Česká republika měla mít efektivní systém zajištění
souladu s pravidly veřejné podpory EU v oblasti ekonomických vztahů
mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury, prioritně pro poskytovatele dotací z veřejných rozpočtů do oboru VaK.
Obor VaK v současnosti je a v následujících několika letech i bude
závislý na poskytovaných dotacích zejména pro zajištění investic
prioritně v oblasti obnovy (viz závěry z první fáze plánování na povodích – viz např. [1], [2], [5], [7], [8]). Tato dotační politika je nezbytná
k zajištění sociálně únosných cen za poskytování vodohospodářských
služeb v legislativním prostředí, které kontinuálně zvyšuje nároky na
standard zajištění ochrany životního prostředí a kvality poskytování
služeb. Pravidla veřejné podpory EU pro služby obecného hospodářského zájmu, mezi něž patří i obor VaK, jsou založena na splnění
čtyř podmínek soudního rozsudku Altmark [17], mezi které se řadí
i požadavek na zamezení nadměrné kompenzace, tj. neoprávněného
zisku provozovatelů (bez ohledu na „provozní model“). Čím dříve se
pravidla veřejné podpory EU a kontrolní mechanismy k jejich zajištění
v České republice efektivně nastaví, tím méně bude mít do budoucna
Česká republika problémy s poskytováním podpor do oboru VaK. Jiná
legální cesta existuje jen změnou právních norem EU, což je v zásadě
v praxi neproveditelné opatření. Vše ostatní je jen „placebo“, kterým se
jen dočasně uklidňujeme ve stylu „nás se to netýká“, a prodlužování
v zásadě právně neudržitelného stavu.
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Návrh hlavních cílů oboru do roku 2015
Hlavní cíle oboru by bylo možné strukturovat nejrůznějšími způsoby. Domníváme se však, že stanovení těchto cílů by mělo být co
nejméně kasuistické a mělo by vycházet co nejvíce z povahy výstupu
oboru, což jsou služby poskytované prostřednictvím infrastruktury
vodovodů a kanalizací (dále jen „vodohospodářské služby“). Na
základě tohoto „servisního“ přístupu jsme identifikovali tyto stálé
a téměř univerzální kategorie pro nastavení cílů (zejména z hlediska
jejich měřitelnosti) pro obor VaK do roku 2015:
1. dostupnost vodohospodářských služeb – stát by měl prostřednictvím koncepce stanovit základní cílový stav dostupnosti
vodohospodářských služeb, a to jak z hlediska existence technické
infrastruktury, její náležité obnovy, tak i z hlediska dostupnosti
cenové (včetně daňových a účetních podmínek, zaměření dotačních
programů) a dostupnosti kvalitativní (kvalita provozování, kvalita
služeb zákazníkům);
2. finanční udržitelnost vodohospodářských služeb – stát by měl
nastavit základní standard ekonomické udržitelnosti těchto služeb
a následně mít účinné nástroje k jeho zajištění (včetně účinné
dotační politiky, podmínek územního rozvoje atd.);
3. splnění kvalitativních požadavků v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí – stát by si měl být vědom finančního vyjádření
všech požadavků v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí
a mít nástroje (dotační, daňové, účetní, legislativní apod.) a kontrolní mechanismy k monitoringu jejich plnění (prioritně se zaměřit
v druhé fázi plánování na povodí na další zdroje negativně ovlivňující stav vod – nikoliv jen na bodové zdroje městských odpadních
vod).
Následující (podřazené, dílčí) cíle, vyplývající zejména z nutnosti
ukončit závislost oboru na veřejných rozpočtech, představují cestu
(prostředek) k dosažení výše uvedených vrcholových cílů:
1. Integrace vlastníků VaK, solidární regionální ceny pro vodné
a stočné. V současné době existuje přes 4,5 tisíce jednotlivých
vlastníků infrastruktury VaK. Hlavním problémem u menších vlastníků je vysoká cena (nebo vysoce dotovaná cena), která je potřebná
k zajištění finanční udržitelnosti jejich infrastruktury (tato situace
nastává často v takových oblastech, kde je schopnost obyvatelstva
platit tuto „reálnou“ cenu poměrně nízká). Není však úkolem státu,
kraje či obce v tomto případě trvale cenu dotovat. Je potřeba vytvořit podmínky pro provozování dané infrastruktury jako součásti
dostatečně velkého celku, a tím dosáhnout únosnosti výsledné
ceny, která by měla tak, jako to je obvyklé v síťových odvětvích,
být cenou solidární. Pokračující „neřízená“ fragmentace vlastníků
vede střednědobě i dlouhodobě k erozi solidárních cen pro vodné
a stočné.
2. Významný posun směrem k finanční udržitelnosti oboru. Neočekává se, že po skončení OPŽP budou k dispozici další významné
dotační programy pro obor VaK. Cílem je postupně zvýšit (zvyšovat)
tvorbu zdrojů z vodného a stočného tak, aby tyto zdroje stačily
k zajištění obnovy existující infrastruktury a financování jejího
případného rozšiřování nebo zkvalitňování. Daleko větší důraz
bude kladen na obnovu a údržbu a modernizaci stávající infrastruktury než na další masivní investice do rozšiřování infrastruktury.
Vzhledem k nezbytnosti vodohospodářských služeb a jejich monopolnímu charakteru je však vždy potřeba zabezpečit, aby ceny byly
sociálně únosné (a nedošlo k „cenovému skoku“). Měla by existovat
jasná národní metodika sociálně únosných cen vodného a stočného
(včetně lokální specifikace) jako jedno ze sociálních hledisek objektivního nástroje stabilní cenotvorby v oboru (národní implementace
principu dle [6] nebo vytvoření jiného principu).
3. Zefektivnění ekonomické a technické regulace oboru. Dosáhnout
prvních dvou podřazených cílů nebude možné bez dosažení cíle
třetího. Lepší ekonomická regulace oboru také přispěje k tlaku na
zefektivnění provozování, což bude čím dál důležitější při přesunu
k finanční udržitelnosti oboru. Zároveň je potřeba do konce roku
2015 odstranit „dvoukolejnou“ regulaci, kde mnoho požadavků
plynoucích z podmínek dotace OPŽP přesahuje současný platný
rámec oborových předpisů. Obor, který vykazuje objem vodného
a stočného v rozsahu cca 25 miliard ročně, by měl mít koordinovaný
přístup ke svému rozvoji, zajištění hospodárnosti, zamezení vzniku
veřejné podpory EU, získávání dat z oboru, a to obdobně, jako tomu
je v jiných síťových odvětvích (viz telekomunikace, energetika).
Tyto (podřazené, dílčí) cíle navazují plynule na obdobné cíle již
dříve definované v Koncepci MZe 2004–2010.
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Postupy a prostředky k dosažení cílů
Hlavním heslem pro období 2011–2015 by mohlo být „od dotací
k efektivnější regulaci“. V tomto období dojde k postupné realizaci
zřejmě posledního rozsáhlého dotačního programu pro obor VaK
v České republice. Zároveň musí dojít k zefektivnění regulace oboru
– není potřeba více regulace, ale efektivnější regulace.
Efektivnější regulace v praxi znamená zejména:
• důslednější vymáhání splnění stávajících povinností všech vlastníků a provozovatelů VaK;
• posílení věcného usměrňování cen;
• lepší (modernější) zpracování vyúčtování cen, majetkové a provozní evidence, plánů financování obnovy tak, aby údaje sloužily
k posílení soutěžního prostředí prostřednictvím zveřejňovaných
informací o jednotlivých vlastnících a provozovatelích;
• vývoj právního rámce k podpoře cílů takové koncepce.
Existující zákon o VaK již zahrnuje mnoho regulačních prvků,
které lze využít k zefektivnění regulace. Zejména v oblasti sběru dat
a zveřejnění informací o vlastnících a provozovatelích by bylo možné
splnit cíle uvedené v tomto příspěvku beze změn na úrovni zákonů
(úprava vyhlášky k ZoVaK, metodiky). Dále je možné značně posílit
věcné usměrňování cen s využitím stávajících předpisů. Na druhé
straně však nelze všech cílů v tomto příspěvku uvedených dosáhnout
bez legislativních změn.
Ideálním prostředkem ke zlepšení regulace oboru by byl přesun
a soustředění kompetencí v oblasti ekonomické i technické regulace
na nezávislý úřad, obdobně jako je tomu v jiných síťových odvětvích
(viz zejména energetika a telekomunikace). Nejúspornější postup by
zřejmě byl prostřednictvím rozšíření kompetencí stávajícího úřadu
(např. Energetického regulačního úřadu).
Hlavní výhody oproti stávajícímu řešení (kompetence u Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva financí ČR) jsou následující:
• soustředění uceleného pohledu na obor „pod jednou střechou“;
• posun regulace z oblasti politické do oblasti technokratické;
• možnost zajištění „samofinancování“ regulace oboru na základě
zpoplatnění regulovaných subjektů (vlastníků VaK).
Koncepce MZe 2004–2010 zahrnovala stejný záměr, který se však
nepodařilo prosadit. Nová koncepce by se měla postavit k tomuto
bodu jednoznačně: beze změny nejen ve stávajících předpisech, ale
i v institucích nelze cílů uvedených v tomto příspěvku plně dosáhnout. Zřejmě historicky nejrozsáhlejší mezinárodní studie regulace
oboru VaK [10] nedávno také potvrdila cestu nezávislého regulátora
jako nejúčinnější z hlediska splnění různých cílů pro obor; tento závěr
dále potvrzuje podobný vývoj na evropské úrovni v jiných, v mnoha
ohledech podobných síťových odvětvích.
Mezi hlavní funkce takového regulačního úřadu patří:
• ochrana zájmů odběratelů z hlediska kvality vodohospodářských
služeb a jejich cen;
• zajištění finanční udržitelnosti poskytovaných služeb;
• posílení konkurence v monopolním oboru;
a to vše s ohledem na ochranu životního prostředí.
V praxi to znamená sloučení mnoha současných kompetencí Ministerstva zemědělství ČR (technická regulace) a Ministerstva financí ČR
(ekonomická regulace) ve vztahu k oboru VaK. Neznamená to zásah
do kompetencí MZe z hlediska koncepčního plánování, ani zásah do
kompetencí orgánů ochrany životního prostředí a ochrany zdraví.

Hlavní opatření do r. 2015:
• Zřízení nezávislého regulačního úřadu od r. 2014/15.
• Sjednocení ekonomické regulace oboru s využitím následujících
prvků:
o kvantitativní výpočet přiměřeného zisku;
o přesnější metodika pro sestavení plánů obnovy stávající infrastruktury a kontroly jejích plnění;
o „strop“ na výši provozních nákladů;
o explicitní možnost vytvořit zisk z úspor oproti stropu (motivační
mechanismus pro dosažení úspor);
o možnost aplikace zjednodušených postupů u menších cenových kalkulací, ale pouze pro přechodné období;
o zpřísnění pravidel pro vedení regulačních účtů pro jednotlivé
kalkulace;
o povinné prokázání využití zdrojů na obnovu stávající infrastruktury pro tento účel;
o zveřejnění „oficiální“ národní metodiky pro výpočet sociálně
únosné ceny.
• Je třeba zvážit možnost (posílení) tvorby solidárních fondů z ceny
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vody (např. na úrovni krajů) určených pro obnovu infrastruktury,
více zatěžovat vlastníky menších celků než větších, a tím zvyšovat
ochotu k integraci vlastníků.
• Přehodnocení, konsolidace a modernizace stávajícího informačního
systému provozní a majetkové evidence, kalkulací a vyúčtování
cen a plánů financování obnovy VaK (například rozlišováním
mezi distribučními a transmisivními systémy tak, jak je to obvyklé
v jiných síťových odvětvích, např. energetice). Záměrem by mělo
být vystavět moderní informační systém s cílem podpořit komparativní konkurenci v oboru a zároveň i konkurenci „pro trh“
prostřednictvím zveřejňování komplexních informací o vlastnících
a provozovatelích. Tyto informace pomáhají nejenom srovnávat
výkon různých vlastníků a provozovatelů, ale i odbourají překážky
k otevřené a transparentní soutěži.
• Zřízení reálných ekonomických a právních nástrojů k podpoře
konsolidace infrastruktury menších vlastníků do větších. Současná situace, kde existuje více než 4,5 tisíc vlastníků (a zároveň
více než 2 000 provozovatelů), nemůže představovat hospodárnou
organizaci tohoto majetku. Zejména není možné dosáhnout v tomto
uspořádání cíle finanční udržitelnosti. O charakteru opatření v tak
citlivé oblasti je potřeba diskutovat, ale je zřejmé, že ekonomická
opatření by měla mít přednost s cílem najít dobrovolná řešení. Pouze po vyčerpání těchto možností „dobrovolnosti“ a „ekonomických
nástrojů“ by mělo být k dispozici vynucené řešení pro případ selhání vlastnických celků, a i v tomto případě bude potřeba respektovat
ústavní principy při případném odebrání (dočasném) práva nakládání s majetkem.
• Postupné zavedení/navýšení ročních poplatků za licence tak, aby
odrážely plné náklady provozu regulačního úřadu, a tím bylo umožněno jeho financování nezávisle na státním rozpočtu. Tyto poplatky
zároveň budou relativně více zatěžovat ekonomiku vlastnictví
a provozování menších celků než větších, a tím mohou přispět
k dosažení cílů integrace vlastníků.
• Stanovení dlouhodobých daňových a účetních parametrů pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, které by zamezily:
- dalšímu odčerpávání finančních prostředků z oboru,
- zúžení prostoru pro další tvorbu zdrojů na obnovu a rozvoj
infrastruktury v rámci oboru, který nedosahuje plně nákladových cen (např. uvažované sjednocení sazeb DPH směrem
k vyšším sazbám za vodohospodářské služby, problémy vlastníků VaK s budoucí tvorbou zisku apod.).
Obecně lze říct, že posílení regulace se musí týkat prioritně vlastníků (částečně provozovatelů – bez ohledu na „provozní model“),
a to v zájmu uživatele vodohospodářských služeb, tj. konečného
odběratele.

Harmonogram opatření
• 2011: široká diskuse k věcnému obsahu a institucionální formě
zlepšené regulace oboru
• 2012 (1. polovina): příprava věcného záměru legislativních změn
• 2012 (2. polovina) a 2013: příprava zákonů a proces vedoucí k jejich
schválení v parlamentu, a to v návaznosti na revizní procesy v rámci EU (viz výše)
• 2014 (1. polovina): provedení institucionálních změn a začátek
fungování nového úřadu
• 2014 (2. polovina): příprava druhotných předpisů (vyhlášky, metodické postupy apod.)
• 2015: přechodné období, příprava na plné fungování nového systému regulace
• 2016 a dále: plné zavedení
Tento harmonogram navazuje na harmonogram nastavený Rámcovou směrnicí pro vodní politiku [14] v tom smyslu, že první programy
opatření končí v roce 2015. Od r. 2016 začíná nový šestiletý cyklus
a v něm může být nový regulační úřad již plně zapojen včetně dalších
navrhovaných principů. Je třeba mít na paměti, že dotační podmínky
OPŽP mohou ztížit implementaci cíle integrace vlastníků z důvodu
zákazu převedení vlastnictví dotovaného majetku po dobu 5 až 10 let
po ukončení projektu. Proto je žádoucí zavést změny s cílem podpořit
integraci vlastníků postupně.

Závěr
Výše uvedený příspěvek vznikl s cílem aktivně se zapojit svým
názorem do veřejné diskuse o dalším směřování oboru vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu v následujícím pětiletém období.
Období let 2011–2015 se bude v oboru VaK vyznačovat nadprůměrnou
stavební činností v souvislosti s realizací investic dotovaných zejména
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z OPŽP. Je však potřeba využít tohoto času pro přípravu na budoucí
období od r. 2016, kdy se neočekává žádný podstatný příliv dotací do
oboru. Prezentované myšlenky a navržené principy budoucí koncepce
v tomto příspěvku by umožnily další vývoj institucionálního rámce
tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dlouhodobou udržitelnost oboru bez další finanční podpory z veřejných rozpočtů. V době razantního
snížení státních výdajů neexistuje jiná varianta – nepřipravit obor
na finanční nezávislost na veřejných rozpočtech by totiž znamenalo
jeho vážné poškození.
Ottův slovník naučný z roku 1907 (str. 858) ukončuje heslo Vodárenství slovy : „Dnes města států civilisovaných předstihují se v řádném
zásobování vodou a stav vodovodů městských pokládá se za měřítko
vzdělanosti a bohatství jejich obyvatelstva“. Určitě si přejeme, aby to
platilo i pro další století. Zdrojem a podmínkou našeho života, který
jsme dostali a který opatrujeme, je to všechno, co pro dostatek vody
naši předci vybudovali (ale i zanedbávali). Připomíná nám to, že
vody máme stále méně a méně, že ji trvale potřebujeme, a to nás vede
k tomu, že existují věci, které nás (nezávisle na naší vůli) přesahují.
Jsou to věci, které se nedají změřit délkou jednoho lidského života
nebo dokonce délkou jednoho politického funkčního období.
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XXXVII. Vodohospodářská
padesátka 2010
37. ročník oblíbené turistické akce pro pracovníky vodohospodářských organizací se konal 11. září
2010 v Jizerských horách. Pořadatelem letošního
pochodu byl Český hydrometeorologický ústav,
který organizaci převzal na poslední chvíli na
začátku roku, když už se zdálo, že každoroční
tradice pořádání „padesátky“ bude přerušena.
Letošní ročník měl 3 trasy pro pěší (25, 35 a 40
km) a 3 trasy pro cyklisty (50, 75 a 85 km). Všechny trasy začínaly na kolejích Technické university
v Liberci, kde byli účastníci ubytováni. Pro každého tedy cesta začínala výstupem z Liberce na první
kontrolu ve výšce 846 m n. m. na Královce, takže i ty kratší trasy byly
poměrně náročné. Pak se již pochodníci mohli volně rozběhnout po
hřebenech Jizerských hor, navštívit známá místa Novou Louku, Kristiánov nebo Hřebínek, cyklisti se dostali až do osady Jizerka. K tomu jim
přálo pěkné počasí babího léta a vůbec bylo patrné, že akci připravovala
organizace, která se v počasí vyzná.
Na 37. ročník Vodohospodářské padesátky bylo přihlášeno celkem
440 účastníků z různých vodohospodářských organizací celé republiky. Největší zájem o krátkou pěší trasu (více než 250 lidí) signalizoval,
že pochodníci měli přeci jen z Jizerských hor respekt. Cyklistů bylo
zhruba 150 a z toho více než polovina se vydala na delší trasy vedoucí
přes Jizerku.
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Whither the water sector in the Czech Republic? (Dovolil, P.;
Válek, P.; Vykydal, M.; Young, T.)
Key words
strategy for the water supply and sewerage sector – financing asset
renewal – pricing for social solidarity – consolidation of asset ownership – regulation
The era of massive EU grants for the expansion of water supply
and wastewater infrastructure (“the era of growth”) is ending, and
a period in which pressure is increasing for the generation of revenues from tariffs is gradually beginning (“the era of asset renewal”,
characterised by proper maintenance of water and wastewater
infrastructure). The second stage of planning for measures in river
basin management is approaching, with the aim of achieving good
status of waters (even if to date only a provisional definition of this
term exists). We are at the threshold of a period of unavoidable
changes in the water sector. The coming years 2011-2015 must be
used to prepare for these fundamental changes. The aims are to
increase the consolidation of asset ownership, strengthen the principle of pricing for social solidarity, and to move towards financial
sustainability for the sector.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Majíce k dispozici výpočetní techniku, pořadatelé u každého evidovali čas startu a cíle, takže každý účastník měl na svém pamětním listě
napsán dosažený čas. V žádném případě jsme však z toho nechtěli
dělat závod, to není smyslem této akce. Přesto
uvádíme, že nejlepší čas na 40 km pěší trase byl
6 hodin 36 minut, na 85 km cyklo trase 6 hodin
50 minut. Kdo těchto výborných výsledků dosáhl
a nejlepší časy v dalších kategoriích si můžete přečíst na http://www.chmi.cz/hydro/vh5010.html.
Závěrem akce byl tradiční společenský večer
s tancem v kulturním zařízení Lidové sady v Li
berci. Opět se prokázalo, že ani desítky kilometrů
v nohách nejsou na překážku úctyhodným tanečním výkonům na parketu do pozdních nočních
hodin. Pořadatelé s potěšením zaregistrovali
kladné reakce účastníků a ocenění dobré přípravy
celé akce, jakož i souhlasné reakce na rozhodnutí, věnovat z rozpočtu akce 50 000 Kč na pomoc nedávnou povodní postiženému kraji,
v jehož regionu se pochod konal. Účastníci tak neobdrželi obvyklé
upomínkové dárky, například pláštěnky, což vzhledem ke zvládnutému počasí nebylo třeba.
Příští 38. ročník Vodohospodářské padesátky v roce 2011 přislíbila
uspořádat Moravská vodárenská, a.s. Olomouc. Předáváme jim pomyslnou štafetu organizátorů a přejeme mnoho úspěchů.
Jan Kubát
a organizační tým ČHMÚ
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O hospodaření s dešťovou
vodou a cestě k němu, na
které stojíme my i naše zvyky
Jiří Vítek
Klíčová slova
hospodaření s dešťovou vodou – městské odvodnění – investiční
výstavba – koncepce a implementace

Souhrn

Článek přináší souhrn poznatků získaných při implementaci koncepce hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v České republice. Jedná
se o stručnou analýzu prostředí, do kterého jsou principy HDV zaváděny. Praktická aplikace principů HDV s sebou totiž přináší kromě
zřejmých pozitiv i řadu změn a nových pravidel, které je nutné při
návrhu odvodnění respektovat. Špatná interpretace HDV, zjednodušování principů HDV nebo kompromisní řešení HDV mohou způsobit
systémová pochybení a vznik nekvalitních technických předpisů.
V návaznosti příspěvek popisuje praxi běžnou v investiční výstavbě
z pohledu vodního hospodáře a nástin možného řešení.
u

Úvod
Vodohospodáři dnes již mají základní povědomost o tom, v čem
spočívá aktuální požadavek na koncepci odvodnění urbanizovaných
území. Většině je jasné, že zastavěnost krajiny je tak velká, že spolu se
změněnou srážkovou činností nás nutí opustit základní pravidla klasického způsobu odvodnění. Konvence klasického odvodnění, které jsme
dodržovali řadu desetiletí, vzaly za své a je potřeba je částečně nahradit
novými, aby znovu vyhověly potřebám perspektivního řešení.
Je to zejména spontánní odtok srážkových vod ze zastavěných
ploch, pro co již nelze mít pochopení a čemu je nutné účinně zabránit.
Doposud nám konvenční metoda přinášela dost drahá řešení v podobě
stále větších stok, koryt řek a retenčních zdrží. Nyní máme alespoň
argumenty pro to, jak zdůvodnit řešení příčin, nikoliv následků srážkových událostí.
Koncepce hospodaření s dešťovou vodou (HDV) umí příčiny záplav
v urbanizovaných územích a znečišťování řek řešit. HDV respektuje
principy udržitelného rozvoje a má budoucnost. Nedostatkem HDV je
to, že přináší spoustu nových pravidel a změn, které je nutné zavést
a chovat se podle nich. A tady stojí v cestě řada zvyklostí, s nimiž se
musíme vypořádat.
Zjednodušování. K přirozenosti většiny lidí patří tendence si věci
zjednodušovat. Snadněji se člověk pak v tématech orientuje. Bohužel
je to většinou na úkor významu a podstaty věci. Hospodaření s dešťovou vodou je systémová záležitost a zjednodušováním často dochází
ke znehodnocení celé myšlenky, a proto je načase upozornit na problémy, které by mohly takovým přístupem vzniknout.
Kompromisy. Ke kompromisům máme historií ověřené vlohy.
Děláme je tak často a tak rychle, že už ani nevíme, co kompromis ve
skutečnosti je. V souvislosti s HDV děláme kompromisy dříve, než se
dozvíme, kde je možné je udělat. Tím často vznikají řešení, z nichž
se smysl HDV vytratil. Navíc je to bez účasti toho, s nímž může být
dohoda uzavřena. Kompromis je totiž dohoda dosažená vzájemnými
ústupky. To, co běžně děláme, není kompromis, ale jednostranný akt
selhání bez odezvy zainteresované strany, bez účasti toho, který všechno platí – budoucího majitele domu. Je to takové kmotrovské „Učinil
jsem mu nabídku, kterou nemohl odmítnout.“ Je toto kompromis?
Stěží, s osmatřicítkou u hlavy se nedá hovořit o dohodě dosažené
vzájemnými ústupky. Cynicky vzato ovšem. Tato polemika o tom,
co je kompromis, by nebyla ve vodohospodářském časopise, kdyby
cynismus vážně neměnil význam kompromisů a neznehodnocoval
odvodňovací systémy u novostaveb.

Zbavme se včas omylů
Spisovatel Ludvík Souček kdysi napsal knihu Obrazový opravník
obecně oblíbených omylů, kde uváděl na pravou míru řadu zaužívaných
nepravd, které nikdo dostatečně včas nevysvětlil. Za mnoho let si lidé
k různým těmto jevům, věcem nebo zvířatům osvojili deformovaný vztah,
který se v řadě případů neobešel bez nešťastných ztrát a někdy i obětí.
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Nyní zavádíme nový způsob odvodňování, což přinese opravdu
hodně změn. Špatné interpretace HDV, zjednodušování principů HDV
nebo kompromisní řešení HDV, ať úmyslné či z nedbalosti, mohou
způsobit systémová pochybení, zavádění změn bez užitku a nekvalitní technické předpisy. Mylné výklady HDV zplodí nepochopení,
znehodnocené stavby, neštěstí jejich obyvatel a nedůvěru v systém
HDV. K častým omylům patří následující projevy, a čím dřív se jich
zbavíme, tím méně uděláme chyb.
HDV není pouhé zasakování srážkové vody do podloží. Věta:
„Tam se s tím stejně nedá nic dělat, tam se nedá vsakovat“ je z hlediska koncepce HDV lež jako věž. I když je možnost vsaku to první,
co je nutné při návrhu odvodnění stavby prověřit, není to zdaleka
jediné řešení. Když se nedá srážková voda bezpečně zasáknout,
lze její odtok ze stavby téměř vždy zpozdit v objektu, který naplní
smysl udržitelného rozvoje stejně významně, jako když je možné
vodu zasáknout.
Nebyly to ekologické důvod, proč se stalo HDV evropskou prioritou.
Základní důvodem, proč obyvatelé v hospodářsky vyspělých zemích
přijali platbu za odvádění srážkové vody, byla celková ekonomická prospěšnost nového přístupu ke srážkové vodě. Jsem přesvědčený o tom,
že by se HDV tak nerozšířilo, kdyby konvenční odvodnění umělo řešit
současné problémy. Že je transport vody nejdražším transportem na
světě, se ví už hodně dlouho, ale až neschopnost řešit přívaly vody
z nových zastavěných povodí přiměla společnosti hledat nové řešení.
Je velice pozitivní, že na ekonomickou nemohoucnost reagovaly společnosti s pokorou, že jejich odborníci se inspirovali přírodou a vytvořili
prozíravou, ohleduplnou a perspektivní koncepci odvodnění.
HDV je ekonomicky výhodné pro obce, města a stát, protože nemusí
řešit permanentní zvětšování stok, koryt řek nebo výstavby retenčních
zdrží, které je i drahé provozovat. HDV snižuje riziko záplav a náklady
na řešení jejich následků, za což jsou odpovědné obce, města a stát.
HDV je výhodné i pro majitele nemovitostí. Přímo prostřednictvím
poplatků za vodu a nepřímo na daních. Řešit následek soustředěného
odtoku přívalové srážky konvenční metodou představuje většinou
náročné a nákladné investice, jejichž přípravou a realizací se zabývá
mnoho subjektů za mnoho honorářů a platů (státní správa, banky,
inženýrské, projektové a dodavatelské firmy, prodejci pozemků,
pojišťovny atd.), do kterých daňový poplatník nevidí. Na cenu samotné stavby se váží finanční prostředky, protože uskutečnit tyto stavby
je složité i pro bohatá města.
Naproti tomu je řešení stejného problému prostřednictvím objektů
lokální retence podstatně jednodušší a levnější. Každá retence vzniká jako součást odvodňované stavby, její velikost je úměrná rozloze
stavby, přitom její cena tvoří přijatelnou část z celkových investičních
nákladů stavby. Kromě toho se to odehrává v daleko jednodušším
a průhlednějším režimu realizace.
Pro srovnání dvě čísla. Cena stavebních nákladů na zadržení 1 m3
dešťové vody, např. na zahradě u domu, činí zhruba 16 000 Kč. Jeden
krychlový metr zadržené odpadní vody v retenční zdrži, např. na
kmenové stoce za odlehčovací komorou, investičně přijde na cca
35 000 Kč (bez nákladů na větší stoky, na přípravu stavby a na získání
finančních prostředků).
Pro majitele domů a bytů je HDV cenné, protože přitom mohou
částečně nahradit pitnou vodu, kterou si kupují, vodou dešťovou.
Kromě toho by majitelé nemovitostí, kteří s dešťovou vodou budou
hospodařit, měli být po zavedení stočného zvýhodněni.
HDV není alternativou ke konvenčnímu odvodnění. Pro novostavby platí současná legislativa, která HDV poměrně přísně vyžaduje
a neumožňuje odvodnit žádnou stavbu konvenčním způsobem. Netýká se to jen staveb na zelené louce. Vodní zákon předepisuje dodržení
pravidel pro novostavby i při změně funkce stavby.
HDV má zásady, ze kterých nelze slevit. Jestliže má být naplněna
premisa HDV o tom, že je za produkci dešťových vod odpovědný
majitel odvodňované stavby (a jak jinak, když za to bude platit), nelze
zásady z toho vyplývající v žádné fázi přípravy a realizace díla zpochybnit. Jsou to většinou nenápadné „kompromisy“, jejichž důsledky
autoři ignorují. Jedná se zejména o porušení vlastnického principu
HDV. Přestože se zatím na srážkovou vodu nevztahují tržní pravidla,
je nutné jeho zásady implementovat již nyní, aby nebyli majitelé domů
v budoucnu znevýhodněni.

Ukázky HDV, na nichž je vidět jiný přístup ke srážkové
vodě
Na příkladech ze zahraničí lze ukázat, jak aplikace zásad HDV
v reálu vypadá a jak je v těchto zemích priorita vody respektována
ostatními profesemi.
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Na obrázku z Berlína je patrné prostorové a výškové uspořádání
nové ulice přizpůsobené decentralizovanému systému odvodnění.
Zasakovací průleh představuje v ulici nejnižší místo, do kterého steče
srážková voda z celé komunikace.

Ukázka odvodnění domu v Berlíně,
jehož přilehlé pozemky nejsou součástí odvodňované nemovitosti v majetku
majitele domu. Odpad z rýny je sveden do domu, kde je možné kromě
retence zadrženou vodu využívat
k provozu domu.

Ukázka přestavěného konvenčního odvodnění ve stávající
zástavbě na decentralizované.
Obyvatelé a majitelé obytných
domů ve městě Lünen v povodí
řeky Emscher se z ekonomických
důvodů rozhodli s dešťovou
vodou začít hospodařit. Objekty
k zasakování resp. retenci umístili na pozemky mezi domy. (foto
Ing. J. Vítek)

Na těchto schématech ze studie z USA (Adapted from ULI,
1980) je ukázáno nejenom jak,
ale hlavně v jaké fázi projektové
přípravy a kdo optimální způsob
odvodnění řeší. Přístup amerických inženýrů k řešení dopravní
infrastruktury pro novou obytnou
zástavbu by se dal asi nejlépe
charakterizovat pravidlem, které je známo pro řešení domácího
nepořádku. Nejjednodušší způsob, jak neztrácet čas uklízením, je
nedělat nepořádek. Nejlepší způsob, jak zmenšit povrchový odtok, je
nevytvářet ho. Konzervativní rastr příjezdových silnic byl postupnou
redukcí zpevněných povrchů nahrazen systémem komunikací, který
má při zachování stejné obslužnosti o 25 % menší plochu.
Na tomto příkladu si lze uvědomit zásadní rozdíl v přístupu k zadání. Změněné myšlení se projevuje cílevědomou snahou respektovat
prioritní postavení vody. Příklad není uveden jenom pro svou důmyslnost, ale jako ukázka stavu společnosti, která formuluje na taková
řešení zadání.
Ukázka systémového přístupu, v rámci kterého se voda nestává
pouze součástí koncepce, voda je pro koncepci staveb limitním
ukazatelem. Výsledkem je, že v novém pojetí odvodnění staveb se
preference vody promítá do prvotních návrhů rozmístění budov,
ulic, inženýrských sítí, do terénních úprav i do řešení technického
provedení domů a komunikací.

Změna ve stylu práce
Vodohospodáři zabývající se koncepcí odvodnění ji doposud řešili
– protože se jednalo o konvenční odvodnění - převážně na veřejných
pozemcích pro obce, města a správce či majitele vodovodů a kanali-
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zací. Stavby jsou tak projednávány s kvalifikovanými vodohospodářskými odborníky. A tím, že jsou objednateli dokumentací a staveb
budoucí majitelé a provozovatelé, je logický zájem zúčastněných
nevytvořit nebo nedovolit vytvořit nekvalitní dílo, které by nefungovalo správně.
Zásadní změna, kterou HDV přináší, je to, že jsou důležité prvky
odvodnění tvořící koncepci odvodnění přemístěny z obecních parcel
na soukromé. Zároveň jsou nová vodohospodářská díla realizována
v jiném systému výstavby. Klíčoví partneři tohoto systému mají pro
vznik novostaveb jinou motivaci než města nebo správci vodohospodářských děl.
Bylo by smělé tvrdit, že tou motivací není kvalitní a správně fungující dílo. To jistě nelze, a navíc by se to netýkalo asi všech. Nicméně pro
fungování odvodňovacích systémů HDV je veliký rozdíl mezi tím, co je
kvalitní, provozně spolehlivé a prozřetelné dílo, a tím, co je postavené
na neodborném „Co na tom je? Ono to nějak fungovat bude.“
V systému výstavby, v rámci kterého vznikají objekty hospodařící
s dešťovou vodou (nejčastěji decentralizované systémy odvodnění),
mají koncepční vodohospodáři v projektové přípravě stavby jiné
postavení, než tomu bylo u konvenčního odvodnění. Vodohospodář
musí umět získat potřebný prostor pro systémy HDV u odborníků
z jiných profesí.
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Kromě toho vodohospodáři, kteří zatím řešili odvodňovací systémy
mimo pozemky staveb, vstupují do teritoria specialistů na odvodňování staveb (ZTI), pro které je nové odvodnění také zásadní změna.
Doposud nemuseli řešit taková koncepční zadání, jaká HDV přináší.
Změnily se návrhové parametry, technická opatření, průzkumy
a postupy v projektové přípravě. Přístup řešitelů odvodnění se tomu
musí přizpůsobit. Kromě toho současná pozice těchto specialistů
v týmu většinou neodpovídá respektu, který je pro nové odvodnění
staveb potřeba zajistit. Pro řešení odvodnění novostaveb je nutné
získat v týmu postavení, které bude úměrné odpovědnosti za fungování celého systému odvodnění, tzn. i za hranicemi odvodňovaného
pozemku. S touto situací se musí vypořádat vodohospodáři i ostatní
profese.
Jak je vidět, se změnou systému odvodnění přišly i změny procedurální. Takže zajistit v tomto procesu výstavby, aby vznikaly kvalitní,
provozně spolehlivé objekty HDV, nebude vůbec snadné. A to jsme se
ještě nezabývali nejvážnější překážkou na cestě k úspěšnému stavění
odvodňovacích systémů HDV.
Jak dát vodě to, co potřebuje v developerském systému výstavby?
Jelikož jsem dospěl k závěru, že změnit přístup k vodě nepůjde beze
změn systému, rozhodl jsem se tuto Pandořinu skříňku otevřít.

Každá vločka v lavině tvrdí, že je nevinná
V ČR je nejběžnější developerský systém výstavby. Spolu se změnou
vztahu k vodě musíme změnit naše chování v něm. Má-li být proces
změny chování k vodě účinný, musíme změnit praktiky všech, kdo
mají vztah k vodě v popisu práce.
Analýza procesu výstavby se týká staveb, jejichž součástí jsou objekty HDV. Jde zejména o obytné domy a přilehlé komunikace. Systém
výstavby reprezentují tito účastníci vč. prodejce domů:
subjekt
stavebník

funkce
většinou developer

projektant řešitel návrhu

motivace

respektovat respektovat
musí
mohou

výdělek
výdělek

stavitel

dodavatel stavby

státní
správa

schvaluje, povoluje,
kolauduje

naplňování
zákonů

výdělek

stavební
dozor

kontrola na stavbách

výdělek

realitní
makléř

nabízí stavby ke koupi

výdělek

zákony

profesní
čest

Nedostatkem celého procesu výstavby je to, že se ho neúčastní ten,
kdo to vše platí. Přímým (cena nemovitosti) nebo nepřímým (daně)
investorem procesu výstavby a z něj vzniklých staveb je kupec
domu či bytu.
Tuto absenci budoucích majitelů domů a bytů během přípravy
a realizace stavby každý z uvedených subjektů zneužívá tím, že dělá
dobrovolně nebo pod tlakem ústupky z kvality. Když se podíváte do
tabulky k motivaci jednotlivých účastníků procesu, tak jedině představitelé státní správy nejsou motivováni penězi. Čemuž můžeme věřit
stejně, jako odhodlání ostatních účastníků dbát na stavovskou čest,
když každý ví, že se s kupcem domu nebo bytu nikdy nesetká.
Je proto běžné, že jsou výsledkem tohoto procesu stavby, které
svojí kvalitou projevují vůči v oboru nevzdělanému investorovi podle
prahu otrlosti autorů staveb větší či menší pohrdání, bezohlednost
a nezodpovědnost. Beztrestně.
Jak z toho ven? Je reálné, aby jednotliví aktéři změnili chování? Co
by je k tomu mohlo donutit?
Pohnutky jednotlivých účastníků procesu výstavby:
Stavebník/developer se snaží realizovat svoji představu o zisku.
Umí si obstarat finance a pozemky a ve stavebnictví se vyzná. Zadá
projekt s rozpočtem. Snaha mít co největší zisk je legitimní, pokud
jsou ctěny zákony a dobré mravy. Dominantní postavení na trhu mu
zajišťuje poměrně široký manévrovací prostor pro naplnění svých
představ a záleží pouze na jeho uvědomění. Lze po developerech chtít,
aby si uvědomovali svoji zodpovědnost vůči budoucím obyvatelům
jejich staveb?
Projektant (architekt, urbanista, vodohospodář, dopravní specialista atd.) resp. tým projektantů je řešitelem stavby a naplňovatelem
představ stavebníka. Pokud ochota splnit přání developera překročí
hranici serióznosti autorizovaného odborníka, projeví se to na kvalitě
stavby a její bezpečnosti. A je jedno, je-li to projev jeho devótnosti
vůči objednateli, nebo neschopnosti vyřešit zadání. Projektant by
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měl prodávat práci, nikoliv duši. Pokud si to uvědomí, zjistí, že nelze
vyhovět každému?
Státní správa (a DOSS) to díky novým zákonům o HDV nemá
jednoduché, protože jim často zůstává ukrytý smysl a význam nové
legislativy. Návrhy odvodnění, jimž jsou udělována rozhodnutí
a povolení, jsou někdy opravdu bizarní i proto, že jsou někdy podle
norem, které už několik roků neplatí. Není-li správa schopna obhájit
své požadavky, prochází projekty s návrhy odvodnění podle obhajoby
jeho předkladatele. Takže v současnosti nejvíc v dokumentacích chybí
např. včasný a podrobný hydrogeologický průzkum, dodržování principů HDV na pozemcích odvodňovaných staveb a bezpečné vyřešení
bezpečnostních přelivů. Toto jsou všechno velice významné aspekty,
které výrazně ovlivňují bezpečnost a spolehlivost hotových staveb.
Vytopených a čekajících na vytopení stále přibývá. Ze současné
legislativy vyplývá řada povinností, které dostatečně předepisují,
co má být v projektové dokumentaci prokázáno. Z toho vyplývají
postupy, kterými lze kvalitní řešení podle pravidel HDV doložit. Pro
naplňování těchto pravidel oběma stranami je vhodné vypracovat
metodickou příručku, aby bylo jasno jak těm, co dokumentaci předkládají, tak těm, co ji schvalují. Metodika je užitečná nejenom ve fázi
přípravy, ale i při uzavírání smluv např. mezi developerem a městem
o podmínkách předání/převzetí staveb do majetku města, pro dozor
stavby při realizaci, pro stavební úřad při kolaudaci a pro budoucího
provozovatele při prokázání parametrů a provozuschopnosti objektů
odvodnění prostřednictvím dokumentace skutečného provedení
stavby atd. Zkrátka, stavebník může předkládat cokoliv, ale cokoliv
se nesmí odsouhlasit nebo zkolaudovat.
Stavitel (stavební firma) má za úkol postavit dílo podle projektové
dokumentace v kvalitě, která je aspoň stejná, jako se očekává podle
projektu. Kreativita a vynalézavost, s jakou stavitel dělá vše proto,
aby našel své levnější řešení, je někdy obdivuhodná. Bohužel se zcela
výjimečně objeví řešení, které neznamená jenom úsporu ve výdajích
stavitele. Návrhy změn staveb před dokončením převážně neprovází
potřebná znalost problematiky HDV a často zásadně mění smysl
a účinnost odvodnění. A velice často projdou. Nelze stavět méně
kvalitní díla, než jsou v projektu.
Stavební dozor u tohoto systému výstavby je stavebníkův garant
toho, že jeho záměr bude naplněn. Zájmy kupce stavby nikdo neřeší.
Motivace stavebního dozoru je stejná jako projektanta u autorského
dozoru, když se rozhodne nemít problémy, tak je mít nebude.
Realitní kanceláře se všude ve světě živí prodejem realit. U nás
se živí na prodeji realit. Neprodávají je, fungují jako seznamovací
agentury, které nenesou žádnou odpovědnost za kvalitu prodávané/
/kupované nemovitosti. Všechny realitní kanceláře asi takové nejsou,
ale už jenom vědomí, že k něčemu takovému vůbec pod rouškou realitní kanceláře dochází, je zneklidňující. Smluvně se kupec zavazuje
nevyžadovat žádné garance za nemovitost, pouze asi přijít na schůzku. Vyplývá nezvyklá opatrnost realitních makléřů snad ze znalosti
o prodávaných stavbách?

Závěr
Jak zbavit systém výstavby nemravnosti, nevím. Vím ale, co by
mohlo pomoci budoucím majitelům a obyvatelům nemovitostí stavěných na výdělek.
V závěru by se tak vneslo trochu světla do temnoty, kterou článek
nad naší investiční výstavbou obytných domů rozprostřel. Jednak je
nutné sdělit, že se charakteristiky v článku netýkají všech stavebníků, projektantů, úředníků, stavitelů a ostatních účastníků výstavby,
protože všechny neznám a taky proto, že se někteří snaží též obstát
se ctí.
Nepřítomnost kupců bytů a domů při procesu výstavby a jejich
neodbornost by se daly eliminovat informacemi o správné vybavenosti staveb. Když budou mít informace, budou se moci lépe o koupi
rozhodnout. Jednalo by se o informace o vodohospodářských částech
stavby. Stejné mohou vzniknout o jakémkoliv jiném vybavení nebo
konstrukci staveb.
Vodohospodářská problematika popsaná ve Vodohospodářském
desateru z hlediska potřeb budoucího majitele domu nebo bytu by
mohla pomoci se orientovat v nabídce nemovitostí na trhu. Šlo by
o znalosti toho, co lze požadovat v rámci minimální vybavenosti, co
patří k rozumnému standardu a co je luxusní zařízení. Nejednalo by se
o to, který výrobce vodovodních baterií je nejlepší, ale popis toho, jak
by stavba měla správně fungovat z hlediska koncepce a systémových
opatření, které předurčí provozní náklady a bezpečnost stavby. S tím
souvisí i to, jak by měly vypadat doklady, kterými bude deklarovaná
funkce doložena.
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VODOHOSPODÁŘSKÉHO DESATERA
pro budoucí majitele domů a bytů, ale možná i pro pojišťovny a politiky a vůbec ty, kterým to není jedno
Osnova toho, co by měl vědět kupující domu či bytu předtím, než
se upíše k jeho zaplacení:
 O NAPOJENÍ DOMU NA VODOVOD
 O NAPOJENÍ DOMU NA KANALIZACI
 O ROZVODECH KANALIZACE, VODOVODU V DOMĚ
 O HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
 O BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVU PRO DEŠŤOVOU VODU
 O VYUŽÍVÁNÍ DV K PROVOZU DOMU
 O HYDROGEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH STAVEBNÍHO
POZEMKU
 O MĚŘENÍ PITNÉ A DEŠŤOVÉ VODY
 O DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
 O KOLAUDACI
Cesta za HDV bude dlouhá, stejně jako cesta za vlastním poznáním.
Ing. Jiří Vítek
JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
vitek@jvprojektvh.cz
+420 545 423 392
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Analýza vývoje jakosti
povrchových vod
v souvislosti se změnami
využití krajiny v povodí
horní Vltavy
Daniel Žížala, Pavel Novák, Petr Fučík
Klíčová slova
využití krajiny – jakost povrchových vod – GIS – DPZ

Souhrn

Článek pojednává o vlivu historických změn využití krajiny
v souvislosti se změnami zemědělské politiky na vývoj jakosti vod
ve vybraných povodích IV. řádu v oblasti povodí horní Vltavy. Problematika znečištění povrchových vod z plošných zdrojů znečištění
zůstává stále otevřenou, i když dochází k obecnému zlepšování
jakosti vod. Zdrojové oblasti plošného zemědělského znečištění
lze obtížně identifikovat s ohledem na výraznou variabilitu forem
a obsahu nutrientů v půdním prostředí. Analýza vybraných povodí
IV. řádu z hlediska zastoupení jednotlivých druhů pozemků v různých časových obdobích a analýza výsledků monitoringu jakosti
vod dokládá, že podíl zornění respektive nárůst zatravnění v povodí
IV. řádu má výrazný pozitivní vliv na vývoj jakosti vod. Pro řešení
dané problematiky bylo využito dat z analýzy leteckých a družicových snímků a ortofotomap. Pro získání dat jakosti vod bylo využito
měrných profilů ZVHS.
u

Úvod
V zemědělsky využívané krajině se vyskytuje celá řada lokalit, které
jsou z hlediska využívání jako orná půda zcela nevhodné. Tyto lokality
jsou charakterizovány specifickými podmínkami půdy a horninového
prostředí a mají zvýšený význam pro ovlivňování jakosti povrchových
a podzemních vod. Zemědělsky využívané oblasti dosud nebyly
z tohoto hlediska dostatečně analyzovány a problematika zdrojových
oblastí plošného zemědělského znečištění, v návaznosti na způsob
jejich využití, dosud není v praxi zohledňována. Vymezení oblastí,
ve kterých dochází ke střetu zájmů způsobu obhospodařování krajiny
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On the Road to Stormwater Management – On What Is Not
Given Enough Attention (Vítek, J.)
Key words
stormwater management – urban drainage – investment building
– concept and implementation
The paper summarizes knowledge gained during the implementation of stormwater management (SWM) concept in the Czech Republic. It presents a brief analysis of an environment into which SWM
principles are implemented. Apart from evident positive features, the
practical application of SWM principles also brings many changes
and new rules which must be obeyed when designing a drainage
solution. Misinterpretation, simplification and compromise solutions
within SWM might cause system failures and give rise to low-quality
directives. The article also describes common practice in investment
building from the water manager’s perspective, and an outline of
a possible strategy.
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a jakosti povrchových a podzemních vod, je proto cílem řady projektů. V těchto vysoce rizikových lokalitách by se měla zvážit možnost
změny způsobu hospodaření a využití území.
Cílem článku je zhodnotit vývoj jakosti vod ve vybraných povodích
IV. řádu ve vztahu ke změnám ve využití krajiny v nedávné době. Vliv
využití krajiny a jeho změn na jakost vod (zejména obsah dusičnanů)
není v současnosti náležitě objasněn. Většina prací byla dle [1] zaměřena na lokality s jednou kategorií využití půdy či lokality se značnou
atmosferickou depozicí. Řada studií se také zabývá pouze lokálními
problémy (např. [2] – změna kvality vody v souvislosti s rozšiřováním
městské zástavby) či časově omezenými obdobími (např. [1] – koncentrace dusičnanů v době významnějších srážkových událostí). Jak
ukazuje řada výzkumných prací [např. 3, 4], které hodnotily jak cílenou transformaci zemědělsky využívaných ploch, tak přirozený vývoj
těchto území, způsob využití krajiny významně ovlivňuje jakost vody.
V tomto smyslu se práce zabývaly vlivem travních ploch na zmírňování znečištění podzemních vod [5, 6, 7], vlivem různé transformace
zemědělského využití povodí [8], implementací nových zemědělských
praktik [9] či modelováním budoucího vývoje [10, 11].
Po roce 1990 došlo v České republice k výrazným změnám v zemědělství, nejen v produkci potravin, ale i ve využití půdy. V zájmovém
území v okrese Český Krumlov bylo zatravněno množství podhorských
lokalit, kde je pastevní využívání zemědělské půdy vhodnější z hlediska
půdoochranného i vodohospodářského. Dlouhodobý vliv těchto změn
na jakost povrchových vod je diskutován v tomto článku.

Materiál a metody
Pro analýzu historických změn využití krajiny bylo použito celkem
8 povodí IV. řádu v okrese Český Krumlov (viz obr. 1). Tyto lokality
se nacházejí v povodí horní Vltavy v oblasti krystalických hornin
moldanubika.
Prvotním záměrem projektu bylo využití dat z povodí Želivky, kam
se dlouhodobě soustřeďuje výzkumná činnost VÚMOP, v.v.i., nicméně
tato lokalita se jeví pro účely projektu jako nevhodná. Analýza dat
Povodí Vltavy, s. p., ZVHS a předchozích výzkumů [12] prokázala, že
v této oblasti nedošlo od roku 1990 k výrazné změně ve využití území
a poklesu koncentrací sledovaných veličin.
Výběr reprezentativních povodí se soustředil na území s největšími
změnami ve využití půdy s minimálním vlivem bodových zdrojů
znečištění. Pro účely projektu bylo vybráno 45 měrných profilů jakosti
vod ZVHS v okrese Český Krumlov, které jsou umístěny na tocích IV.
řádu s menšími povodími, než je tomu např. u monitorovacích profilů
ČHMÚ v rámci provozu státní sítě sledování jakosti vody v tocích
(SSSJVT), kde jsou monitorovány významné toky. Po vymezení povodí
příslušných měrných profilů a analýze dat bylo pro další analýzu
vybráno 8 závěrových profilů ZVHS, jejichž data poskytovala dostateč-
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ně dlouhou a reprezentativní dobu měření a jejich povodí vyhovovalo
dříve zmiňovaným kritériím výběru (změna land use, bodové zdroje). Vývoj koncentrací v těchto profilech byl sledován od roku 1993
u následujících ukazatelů: dusičnanového dusíku, amoniakálního
dusíku, celkového fosforu a chemické spotřeby kyslíku dichromanem
draselným (CHSKCr), které jsou ukazateli základní klasifikace jakosti
vody podle ČSN 75 7221 [13].
Vyhodnocení dat o jakosti vody bylo vedle popisné statistiky
provedeno analýzou časových řad – zda data vykazují během sledovaného období statisticky průkazný dlouhodobý lineární trend.
Data o jakosti vod byla dále rozdělena do dvou skupin podle období
odběrů v návaznosti na dobu původu leteckých snímků (data starší
1993/1996–1998/2001 a data novější 2001/2004–2006/2009), pro která
byly zjištěny gradienty změn v hodnotách C90 pro všechny čtyři šetřené ukazatele a gradienty v procentuálních zastoupeních jednotlivých
kultur v celé ploše povodí a dále v plochách infiltračně zranitelných
okrsků povodí. Dále bylo posuzováno působení jednotlivých druhů
pozemků (land use) v povodí a v infiltračních zónách na změny
jakosti vod pomocí analýz hlavních komponent (principal component
analysis) a vícenásobných stepwise regresí, vč. zjišťování korektnosti
modelů (autokorelace reziduí, heteroskedasticita). Nulové hypotézy
byly testovány na hladinách významnosti α = 0,05.
Analýza významnosti bodových zdrojů znečištění byla provedena
na základě dat z Registru komunálních zdrojů znečištění (RKZZ)
poskytnutých MZe. Celkem byla zajištěna data z šesti dostupných
komunálních zdrojů znečištění, převážně ČOV, u nichž byla získána
data o celkovém objemu vypouštěných vod a hodnotách znečištění
v tunách za rok. S pomocí dat z monitoringu ZVHS byla provedena
analýza časových řad odnosů látek a zatížení povodí z bodových zdrojů znečištění podle Nesměráka [15]. Metoda je založena na zhodnocení
statistické závislosti velikosti ročního látkového odnosu v zájmovém
profilu na roční bilanci množství vypouštěné látky z evidovaných
bodových zdrojů nad zájmovým profilem. K analýze byly využity
průměrné roční koncentrace látek a průtoků z dat monitoringu ZVHS
(měsíční data), údaje o zatížení z bodových zdrojů (množství látky
v t/rok vypouštěných do recipientu ze všech známých bodových
zdrojů) z dat RKZZ.

Analýza využití území ve vybraných povodích byla provedena
na základě interpretace panchromatických černobílých leteckých
snímků, multispektrálních družicových snímků družice LANDSAT
a dostupných ortofotomap. Data tak byla dostupná pro časové období
let 1987-2009. Současný stav zemědělských pozemků byl hodnocen
z dat databáze LPIS spravované MZe, kde je evidována stávající kultura na tzv. půdních blocích, přičemž tento stav byl ověřen v terénu.
Letecké snímky (z let 1987 a 1996) byly nejdříve ortorektifikovány
s vyžitím ortofotomap a digitálního modelu terénu vytvořeného na
základě dat z databáze ZABAGED a následně byly vizuálně klasifikovány. U družicových snímků (1991, 1993, 1994, 1999 a 2003) byly
nejprve provedeny jasové a geometrické korekce a dále byly podrobeny automatické řízené klasifikaci. Zpracování obou druhů podkladů
bylo provedeno v prostředí softwaru Geomatica 10. Ortofotomapy
z let 2005 a 2008 byly podrobeny vizuální interpretaci v prostředí
programu ArcInfo 9.3.
Syntetické mapy zranitelnosti půdy (relativní infiltrační schopnosti
půdy) byly sestaveny na základě analýzy kódů BPEJ. Podle kódu BPEJ
jsou na základě metody Janglové a kol. [14] hodnocena kritéria hlavní
půdní jednotky, sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy.
Na základě kategorizace těchto kritérií jsou půdy klasifikovány do 5
skupin dle jejich významnosti vzhledem k procesu infiltrace vody do
půdy a na něj vázanou migraci látek půdním profilem.
Dále byl v rámci terénního šetření v roce 2009 a 2010 proveden
monitoring hospodářských objektů a provozoven registrovaných
v databázi LPIS a byly provedeny 4 série kontrolních odběrů vod
v návaznosti na odvodňovací systémy ve všech sledovaných povodích.
Vzorky byly odebírány z 21 míst, které zahrnovaly drenážní šachtice,
pramenné úseky toků a závěrové profily sledovaných povodí.

Výsledky
Z výsledků výzkumu vyplývá, že v okrese Český Krumlov bylo
zatravněno množství podhorských lokalit. Většina zájmového území
spadá do tzv. méně příznivých oblastí pro zemědělství (LFA), kterým
kodifikoval podporu zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Další opatření přijatá později a dotační politika státu měla v těchto oblastech
za následek tlak na převedení značné části pozemků z orné půdy na

Tab. 1. Výsledky analýzy časových řad pro všechny posuzované látky a sledované profily
profil

období
monitoringu

CHSK Cr

PR1

RO1

RY1

SD1

ST1

TR1

ZD1

6/95–3/98
6/95–3/98 +
4/02–4/07
4/02–4/07
6/93–3/98
6/93–3/98 +
4/02–3/06
4/02–3/06
6/95–6/01
6/95–3/08
3/04–3/08
6/93–3/01
6/93–3/01 +
4/06–3/07
4/06–3/07
6/95–6/01
6/95–3/08
3/04–3/08
6/93–4/98
6/93–3/09
3/05–3/09
6/95–3/98
6/95–3/98 +
4/01–4/10
1/06–4/10
6/95–4/98
6/95–4/98 +
4/01–3/08
3/04–3/08

R2

C90

0,2871

0,35

Směrnice
trendu
-

N-NO3

P celk.

19,40

Směrnice
trendu
-0,3492

21,14

-

0,22

-0,0014

0,3639

4,50

-0,0181

0,5055

0,10

-0,0005

0,2341

21,14
18,70

-0,1404

0,18
0,25

-0,0020
-

0,2137

3,25
10,07

-0,0074
-

0,0534

0,08
0,19

-0,0004
-0,0012

0,1117
0,0836

22,00

-

0,42

-

9,82

-0,0244

0,2535

0,18

-

27,94
26,80
27,91
30,11
27,00

-0,4762
-

0,56
0,20
0,17
0,17
0,20

-0,0011

0,2907

6,60
8,68
7,75
5,96
4,40

-0,0415
-0,0182
-0,0314
-0,0067

0,1419
0,1477
0,0851
0,0523

0,11
0,10
0,11
0,15
0,14

-0,0004

0,0558

26,80

-

0,19

-0,0008

0,3479

4,30

-0,0080

0,1691

0,14

-0,0002

0,0517

23,05
33,80
33,90
39,50
20,80
23,90
21,32
35,70

-0,4766

-0,0023
-0,0004
-

3,49
9,73
8,69
6,46
8,54
6,50
3,80
13,25

0,1406
-0,0411
-0,0288
-0,0442
-0,0227
-

0,3358
0,1257
0,3010
0,1863

0,2746

0,09
1,06
0,78
0,45
0,20
0,14
0,09
4,00

0,11
0,21
0,22
0,23
0,11
0,12
0,16
1,16

-0,0012
-

62,80

0,1175

0,0476

4,02

-

12,88

-0,0354

0,2280

2,19

0,0055

0,143

82,00
37,60

-0,3009

0,0857

3,90
1,00

0,0253
-0,0164

10,00
4,86

-

2,30
0,36

-0,0053

0,1513

44,70

0,0496

0,0546

1,10

-

4,90

-0,0082

0,38

0,0003

0,0135

47,25

-

1,32

-

4,11

-

0,40

-

C90
JI1

N-NH4

0,1046

0,0894

R2

0,0338

0,1778

0,0966
0,1838

R2

C90

5,87

Směrnice
trendu
-0,0588

0,2074

C90

0,4625

0,0637

0,13

Směrnice
trendu
-0,0040

0,2981

R2

0,148

Pozn.: pokud není uvedena směrnice trendu jedná se o statisticky nevýznamný trend
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Tab. 2. Změny využití půdy (celé povodí) a hodnot C90 (%)
% C90 z novějších dat vůči hodnotě C90 ze starších dat
Profil C90(CHSKCR) C90(N-NH4)
C90(N-NO3)
C90(P celk.)
JI1
108,97
51,75
55,37
57,74
PR1
149,41
224,26
65,50
60,96
RO1
112,35
84,31
68,63
156,12
RY1
85,37
43,85
79,41
77,86
SD1
116,86
42,11
66,36
108,65
ST1
102,50
46,00
44,50
146,43
TR1
229,69
97,60
75,47
198,28
ZD1
125,66
132,26
84,57
109,39

VODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
-0,01

rozdíl procent (rok 2008 - rok 2000/1996)
LES
OST
PRŮM
OP
OBYT
0,26
0,01
0,00
-4,18
0,11
2,34
0,00
-1,79
-19,41
0,00
1,05
0,00
0,00
-4,10
0,49
0,72
0,01
0,04
-8,46
0,00
1,88
0,30
0,37
-14,22
0,38
-16,17
0,29
3,12
-12,32
6,98
0,23
-0,05
0,36
-8,22
3,27
0,59
0,00
0,34
-13,25
0,20

TTP
3,64
18,84
2,60
8,41
12,76
17,61
4,36
12,13

VODA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

rozdíl procent (rok 2008 - rok 2000/1996)
LES
OST
PRŮM
OP
OBYT
-0,10
0,04
0,00
-21,86
0,08
0,84
0,00
-0,80
-54,55
0,00
-0,19
0,00
0,00
-1,23
1,65
1,34
0,00
0,06
-5,18
0,00
0,63
0,71
0,68
-13,67
0,51
0,21
0,00
0,00
-47,48
0,00
-0,10
-0,19
0,28
-4,26
1,79
0,00
0,00
0,01
-10,30
0,12

TTP
21,81
54,51
-0,23
4,30
11,27
47,65
2,47
10,18

Tab. 3. Změny využití půdy (zóny infiltrace) a hodnot C90 (%)
Profil
JI1
PR1
RO1
RY1
SD1
ST1
TR1
ZD1

% C90 z novějších dat vůči hodnotě C90 ze starších dat
C90(CHSKCR) C90(N-NH4) C90(N-NO3) C90(P celk.)
108,97
51,75
55,37
57,74
149,41
224,26
65,50
60,96
112,35
84,31
68,63
156,12
85,37
43,85
79,41
77,86
116,86
42,11
66,36
108,65
102,50
46,00
44,50
146,43
229,69
97,60
75,47
198,28
125,66
132,26
84,57
109,39

trvalé travní porosty (TTP). V těchto oblastech Tab. 4. Zjištěné modely z vícenásobné stepwise regrese – land use v celém povodí
tedy došlo k návratu historicky tradičního pasUkazatel
Landuse_celé povodí – stará data
Landuse_celé povodí – nová data
tevního využití pozemků. Vývoj zastoupení
Rovnice vícenásobné
Rovnice vícenásobné
R2 R2 adj.
R2 R2 adj.
orné půdy od roku 1987 v zájmových povodí
regrese
regrese
byl charakteristický zejména výrazným pokle35,5745 + 11,5268*VODA
sem rozlohy orné půdy, který byl zapříčiněn
- 0,3921*LES 82,3788 C90(CHSKCR)
98,2
95,9
72,3
67,7
zejména zvyšováním rozlohy trvalých trav2,73871*PRŮM +
1,24794*LES(b)
ních porostů. Ostatní kategorie využití krajiny
1,76159*OBYT(a)
tak dramatické změny nepostihly.
C90(N-NH4) 3,9207 - 0,0795668*LES(a)
76,5
72,6
Dle souhrnných dat ČSÚ za jednotlivá kata6,50484 - 4,55339*VODA +
C90(N-NO3)
82,3
75,2
strální území pro okres Český Krumlov bylo
0,112052*OP(b)
nejvíce pozemků převedeno na trvalé travní
-0,274802 +
2,04718 C90(P celk.)
66,2
60,6
65,3
59,5
porosty mezi roky 1996 a 1998, nicméně na
0,017721*OP(b)
0,0436861*LES(b)
zájmových povodích k této změně kultur
(a) α < 0,01; (b) α < 0,05; – statisticky neprůkazné
docházelo také později, po vstupu ČR do EU
a zavedení agroenvironmentálních opatření
dle Horizontálního plánu rozvoje venkova Tab. 5. Zjištěné modely z vícenásobné stepwise regrese – využití půdy v zónách infiltrace
(HRDP).
Landuse_v infiltraci – stará data
Landuse_v infiltraci – nová data
Výsledky analýzy časových řad jsou uvedeUkazatel
Rovnice vícenásobné
Rovnice vícenásobné
ny v tab. 1 a jako příklad v grafickém proveR2 R2 adj.
R2 R2 adj.
regrese
regrese
dení v případě povodí Třebonínského potoka
50,7045 - 2,06544*LES
se zahrnutím hodnot z kontrolních odběrů
C90(CHSKCR)** + 3,41234*PRUM 93,9
89,3
(profil TR1 – viz obr. 2). Analýza časových
0,325512*OP (a)
řad odhalila přítomnost lineárního trendu nejC90(N-NH4)
častěji u N-NO3, který se vyskytoval u většiny
11,9345 profilů a vyhodnocovaných období a byl vždy
C90(N-NO3)*
53,0
45,1
0,825189*OBYT(b)
klesající. Pro celkový fosfor a CHSKCr nebyly
C90(P celk.)
nalezeny trendy žádné nebo klesající kromě
povodí Třebonínského a Žďárského potoka, Statisticky průkazné modely s přijatelnou hodnotou koef. determinance (R2 adj.) byly zjištěny pouze pro
kde dochází k mírnému nárůstu koncentrací CHSKCr a N-NO3 pro stará data a land use v celých povodích.
obou těchto ukazatelů. N-NH4 nevykazovalo
žádný nebo sestupný dlouhodobý trend
vyšetřovanému faktoru budou mít korelaci negativní. PCA naznačila
s výjimkou povodí Třebonínského potoka. Možné vazby dynamiky
možné vztahy land use a hodnot C90 jednotlivých ukazatelů jakosti
sledovaných ukazatelů jakosti vody na změny využití půdy jsou
vod. Na příkladu N-NO3 sledujeme jasný pozitivní vliv (z hlediska
znázorněny v tab. 2 a 3.
korelace) faktoru zastoupení orné půdy (OP) v povodí na hodnoty C90
Vidíme, že ve všech profilech došlo k výraznému poklesu zastoupení
N-NO3. Negativní vliv je naznačován u faktorů LES a VODA, žádný vliv
orné půdy (v sumě na ploše povodí i na infiltračních plochách), zároveň
nemají faktory PRUM a OBYT, slabý negativní vliv je patrný u faktoru
byly navýšeny výměry TTP a ve všech profilech byly sníženy hodnoty
TTP. Stejná data byla následně analyzována vícenásobnou stepwise
C90 miniálně o 15,5 %. V některých povodích došlo k nárůstu zastouperegresí, kde byly vazby vyšetřeny z hlediska statistické průkaznosti
ní obytných ploch v povodí a zároveň výraznému zvýšení hodnoty C90
a korektnosti modelů, viz tab. 4 a 5.
u celkového fosforu (Třebonínský p., Strážný p.). V případě Práčovského a částečně i Žďárského potoka došlo k nárůstu koncentrací N-NH4.
Diskuse
Možné vlivy využití půdy (land use) na změny koncentrací sledovaných
Uvedené výsledky z osmi sledovaných povodí v okrese Český
látek byly zjišťovány pomocí vícenásobných regresí. Ukázka vzájemKrumlov, v konfrontaci s dalšími odbornými pracemi s obdobným
ných vazeb faktorů land use jako výsledek analýzy hlavních komponent
zaměřením (např. [12]), dokládají výrazný pozitivní vliv změny land
(PCA) je znázorněna na obr. 3. Faktory (přímky), které jsou orientovány
use směrem od zastoupení orné půdy k trvalým travním porostům na
stejným směrem, jsou vzájemně kladně korelovány, faktory nacházejakost vody a to zejména v koncentracích dusičnanů. Ostatní sledojící se v úhlu kolem 90° nemají vliv žádný, faktory situované naproti
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vané veličiny jsou nejspíše značně ovlivněny bodovými a difúzními
zdroji znečištění. Vliv změny land use na vývoj jejich koncentrací
je bez podrobnější analýzy problémový. Prozatím lze konstatovat,
že byly ověřeny prvotní předpoklady, že podíl zornění v povodí má
prokazatelný vliv na hodnoty koncentrací dusičnanů v povrchových
vodách. K podobným výsledkům došli např. Schilling a Spooner [8],
kteří potvrdili významný pozitivní vliv snižování poměru rozlohy
orné půdy vůči travním porostům, či Line [9] který potvrdil pozitivní
vliv zalesňování orné půdy a zvyšování rozlohy neobdělávané půdy.
Prozatím nebyl řešen vliv land use v mikropovodí drenážních systémů, který může představovat výrazný vliv, jak uvádí Kvítek a kol.
[16]. Tento aspekt nebyl zatím v rámci řešení projektu analyzován.
Z analýzy trendů časových řad zjišťujeme, že nejstrmější pokles
byl u N-NO3 zaznamenán v devadesátých letech, kdy docházelo

k nejmasivnějšímu zatravňování. Všechny studované profily kromě
SD1 (Stradovský potok) vykazují v současné době nízké koncentrace
N-NO3 a tato látka se nejeví jako problematická. Jiná situace je u NNH4. Zatímco pro období 90. let byl u některých profilů zaznamenán
pokles, se vzrůstajícím zatravněním je u dvou povodí (Práčovský
a Žďárský p.) zjišťován nárůst koncentrací. Vysoké hodnoty N-NH4
opakovaně potvrdily i kontrolní odběry na Práčovském potoce v bodě
PR2, který je situován nad vesnicí a je tak pravděpodobné, že jakost
vod je negativně ovlivňována pastvou dobytka. Při terénním průzkumu byly v lokalitě zjištěny rozsáhlé plochy pastvin s možností
přístupu zvířat do blízkosti recipientu.
V případě CHSKCr dochází rovněž v řadě povodí k nárůstu koncentrací. Vlivů bude, jak naznačují výsledky vícenásobných regresí, patrně
více; nejzávažnějšími se jeví být bodové zdroje (lidská sídla, ČOV) jako
je tomu v případě Třebonínského potoka, čemuž nasvědčují i výrazně zvýšené koncentrace celkového fosforu a amoniakálního dusíku.
Hodnoty celkového fosforu se jeví být ovlivněny zejména nárůstem
zastoupení sídel v povodí (Strážný a Třebonínský p.). Tento výsledek
je zřejmě ovlivněn metodou a intervalem monitoringu vod.
Výsledky analýzy podílů (příčinků) jednotlivých zdrojů znečištění
(plošné, bodové) metodou dle Nesměráka jsou velmi hrubě zkresleny.

Obr. 1. Přehledná mapa

Obr. 3. Biplot analýzy hlavních komponent pro N-NO3 (land use
v celých povodích, stará data)

Obr. 2. Dlouhodobý průběh a trendy koncentrací CHSKCr, N-NH4, N-NO3 a Pcelk v profilu TR1
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Krásné prožití vánočních svátků
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JUNG PUMPEN CZ s.r.o., Šumavská 26, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 724 755 644, info@jung-pumpen.cz

Příčinou je jednak nedostatek dat popisujících bodové zdroje znečištění (nebyly dostupné informace o kanalizačním systému sídel,
počtu obyvatel, rekreantech, atd.) a dále chybějící údaje o průtocích
ve sledovaných profilech. Rovněž měsíční periodicita vzorkování vod
není schopna zachytit dynamiku koncentrací většiny studovaných
látek, zejména za zvýšených průtoků.
Jak bylo naznačeno, analýza vlivu zdrojů znečištění není ukončena
a bude probíhat v další fázi projektu. Plánován je především sběr
dalších dat, pro zpřesnění vlivu bodových zdrojů znečištění a pro
separace vlivu plošných zdrojů.

[12]
[13]
[14]
[15]

Závěry
Byly analyzovány dlouhodobé řady vývoje jakosti vod ve vybraných
profilech ZVHS v povodí horní Vltavy, tato oblast vyla vybrána jako
reprezentativní území z hlediska výrazných změn využití pozemků,
především zde proběhlo rozsáhlé zatravňování orné půdy. Dalšími
aktivitami výzkumného řešení bude především pokračování odběru
vzorků drenážních a povrchových vod a sběr dalších dat k následné
hlubší analýze trendu vývoje jakosti vod v důsledku zatravňování,
k čemuž poslouží i bližší lokalizace a upřesnění bodových zdrojů znečištění včetně ověřování vlivu pastvy na vývoj jakosti vod. Dále bude
hodnocen vliv krajinné matrice případně její vývoj v důsledku změn
způsobu hospodaření v dané oblasti. V příštím roce projekt NAZV č.
QH 82098 končí a souhrnné výsledky budou dále prezentovány ve
vědecké literatuře.
Poděkování: Výsledky tohoto článku vznikly za podpory projektu MZe
ČR NAZV č. QH 82098 a výzkumného záměru MZE 0002704902.
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Ekologické havárie
na vodních tocích
z pohledu správce povodí
Jindřich Hönig
Klíčová slova
správa vodního toku a povodí – havarijní služba – ekologická havárie
– ropné látky – Bílý potok – Bílina

Souhrn

Ekologické havárie a jejich řešení jsou pro správce povodí,
resp. správce vodního toku dynamicky měnící se problematikou.
Nová éra spolupráce s HZS nabízí možnost zefektivnění a profesionalizace havarijní služby. Mezi nejčastější problémy při řešení
havárií patří jistá forma rafinovanosti původců havárií nebo méně
profesionální přístup zástupců státní správy. Naopak s rozvojem
technologií současný trh nabízí stále větší množství efektivních
havarijních prostředků, stejně jako rozvoj profesionálních služeb
v oblasti zdolávání ekologických havárií. Nejzávažnější událostí
z hlediska dané problematiky v rámci působnosti Povodí Ohře,
státní podnik, byla v roce 2009 havárie na Bílém potoce v předvečer Štědrého dne.
u

Řešení ekologických havárií na vodních tocích je jednou z mnoha
povinností správce povodí. Havárie na vodních tocích nevznikají
příliš často a jsou zcela nepředvídatelné a nahodilé. Kombinace
těchto specifik přináší úskalí spočívající v tom, že správce povodí
musí zřídit a provozovat funkční, akceschopnou a materiálně i personálně vybavenou havarijní službu, která zasahuje poměrně zřídka
či dokonce ojediněle.
Příkladem v rámci státního podniku Povodí Ohře může být jeho
závod Karlovy Vary (rozloha 2 473 km2), v rámci jehož územní
působnosti bylo v roce 2009 evidováno „jen“ devět ekologických
havárií na vodních tocích. Nicméně závod Karlovy Vary, resp. Povodí
Ohře, státní podnik, provozuje havarijní službu zahrnující havarijní
plánování, nepřetržité dispečerské pracoviště, systém havarijních
a pohotovostních techniků, havarijní čety a s tím spojené technické
zázemí a vybavení pro samotný zásah v případě havárie.
Z pohledu správce povodí je v současné době trendem odklon od
budování velmi rozsáhlé a vše řešící havarijní služby směrem k menšímu týmu místně znalých odborníků. Tento přístup vyplývá zejména
z faktu, že správce povodí se na místo havárie dostává později než
zasahující hasičská jednotka, i díky samotné profesionalizaci jednotek
HZS, které v současné době plnohodnotně zasahují při haváriích na
vodních tocích. Havarijní technik podniku Povodí pak na místě plní
funkci spíše poradenskou, za současného zajišťování doprovodných
úkolů (manipulace na vodních dílech, odběr vzorků vod, informování
odběratelů vody, materiální a personální pomoc, popř. obsluha havarijních prostředků po odjezdu hasičských jednotek).
Jako velmi efektivní se jeví smluvní spolupráce mezi správci povodí
a HZS, na základě které mohou být havarijní prostředky, jako například norné stěny či sorbenty v majetku podniku Povodí, skladovány
přímo u hasičských jednotek a být tak použity bez zbytečných prodlev.
Tento přístup navíc umožňuje snazší modernizaci havarijního vybavení proti dřívějším zvyklostem, kdy HZS i správce povodí financovali
každý svůj samostatný a plně vybavený sklad.
Mezi pozitivními trendy v oblasti zvládání ekologických havárií je
rozvoj služeb ze strany odborných firem. Současný trh nabízí společnosti, které jsou schopny kompletně a na profesionální úrovni řešit
havarijní stavy od počáteční analýzy situace až po závěrečné sanační
práce. Podobná situace panuje i u dodavatelských firem, které reagují
na potřeby řešitelů havárií a dodávají havarijní prostředky v jakoukoliv
denní dobu.

jistá forma osobní statečnosti a s tím je spojena obava z ukládání
opatření k nápravě (dle § 42 vodního zákona).
Ojediněle dochází i k situacím, kdy vodoprávní úřad odmítá vyjet
na místo havárie pod všemožnými záminkami, popřípadě se pokouší
své povinnosti delegovat na jiné subjekty. Následkem tohoto jsou prodlevy a právní komplikace při řešení havárií. Již zmíněný nedostatek
rozhodnosti v některých případech může vést k polovičatému řešení
havárie. Příkladem je situace, kdy havarijní technik podniku Povodí
navrhne vodoprávnímu úřadu operativní změnu použitého sorbentu
z důvodu jeho nízké účinnosti, avšak orgán státní správy vzhledem ke
skutečnosti, že původce havárie disponuje ve svém skladu jen jedním
sorbentem, změnu nenařídí a vyhne se tak konfliktu s původcem.
Přesto, a nebo právě proto se havarijní technici státního podniku
Povodí Ohře snaží tvrdě hájit zájmy ochrany vod, ačkoliv veškerými
rozhodujícími pravomocemi disponují vodoprávní úřady a ČIŽP.

Havárie na území pod správou Povodí Ohře
Počet havárií na území spravovaném státním podnikem Povodí
Ohře za poslední roky nevykazuje žádný výrazný trend (viz graf 1).
Průměrně tak podnik Povodí ročně řeší 35 prokázaných havárií
ve smyslu vodního zákona. Zhruba stejný počet epizod každý rok
lze označit za planý poplach. V těchto případech se nejčastěji jedná
o úhyny ryb vlivem nedostatku rozpouštěného kyslíku a napěnění
toku způsobené přírodním pozadím. Z hlediska znečišťujících látek
jednoznačně dominují ropné látky (viz graf 2). Je to dáno jejich širokým využitím a zejména jejich snadnou identifikací (zápach, tvorba
filmu na hladině).
Skutečný počet havárií v daném území není reálně zjistitelný. Je to
dáno zejména faktem, že neplovoucí (rozpuštěné) znečištění je skryté
a zpravidla je možné jej odhalit (nikoliv identifikovat zdroj) pouze
některými doprovodnými efekty jako je například úhyn ryb.
Zkušenost v rámci působnosti Povodí Ohře bohužel přináší i další
faktory negativně ovlivňující proces řešení a šetření havárie. Jedná
se o častou rafinovanost znečišťovatelů, kteří provozní problémy řeší
vypouštěním závadných látek do toků ve večerních hodinách, během
svátků nebo za zvýšených průtoků.
Svým způsobem kuriózním, avšak velmi nebezpečným jevem je
přístup některých velkých znečišťovatelů s vysokou periodicitou
ekologických havárií. Jejich útvary pověřené řešením havárií navenek

Graf 1. Vývoj počtu havárií na území v působnosti Povodí Ohře
v letech 2001 – 2009

Postavení správce povodí při odstraňování havárie
Jisté rezervy státní podnik Povodí Ohře vnímá u vodoprávních
úřadů a České inspekce životního prostředí. Je nutné si uvědomit, že
havárie je zcela mimořádná, stresující situace náročná na rozhodovací
proces v krátkém časovém horizontu. Bohužel v některých případech
úředním osobám, které řídí práce při zneškodňování havárií, chybí
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Graf 2. Přehled
havárií dle charakteru
znečištění na území
v působnosti Povodí
Ohře za rok 2009
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Obr. 2. Sanace kontaminovaných břehů Bílého potoka v blízkosti
zdroje znečištění

Obr. 1. Zachytávání znečištění na Bílém potoce

vystupují velmi vstřícně a horlivě, ale ve skutečnosti, jak bylo následně častokrát prokázáno, v terénu neváhají použít klamavých informací
či odvracení pozornosti týmu řešícího vzniklou situaci.

Únik pyrolyzních benzinů do Bílého potoka
z prosince 2009
Nejzávažnější havárií v roce 2009 v oblasti spravované Povodím
Ohře, státní podnik, byl únik značného množství pyrolyzních benzinů z areálu Unipetrolu RPA dešťovou kanalizací do Bílého potoka
a následně do Bíliny dne 23. prosince 2009. Už samotný způsob zjištění této havárie nebyl příliš šťastný. Oznámení o znečištění vodního
toku nebylo podáno původcem havárie, ale občanem, který znečištění
zaregistroval v Rudolicích u Mostu na Bílině, tj. bezmála o 10 km níže
po toku, kde dotoková doba činí více jak pět hodin. Nezodpovězenou
otázkou zůstává, kde se v době nahlášení nacházelo na řece Bílině
čelo havarijní vlny.
Rozbory vzorků povrchových vod odebraných v průběhu havárie
i při následných sanačních pracích prokázaly vysoké koncentrace
jak obecného ukazatele ropného znečištění C10 – C40, tak celé řady
těkavých organických látek a naftalenu. Druhý den po zjištění havárie
činily hodnoty parametru C10 – C40 v Bílém potoce pod výustí areálové kanalizace 660 mg/l (obecný požadavek pro toky dle přílohy č. 3
k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. činí 0,1 mg/l).
Samotný zásah na obou znečištěných tocích byl komplikován
nejen počasím, ale i povahou uniklých látek, které se do značné míry
rozpouštěly, čímž bylo znemožněno jejich úplné zachycení. Postupně
byla vybudována kaskáda norných stěn a sorpčních rukávců od místa
úniku v Záluží u Litvínova až po Ústí nad Labem. Během zásahu byl
použit zejména „černý“ sorbent na bázi uhlíku, který však vykázal
poměrně nízkou sorpční účinnost (obr. 1).
Celkově tak bylo kontaminováno 1,7 km Bílého potoka a 55 km
Bíliny. Ohrožení Labe bylo jen potenciální, neboť koncentrace ropných
látek v Bílině v Ústí nad Labem byly pouze zbytkové a v Labi došlo
k jejich silnému naředění. Přesto byly v Německu na automatické
měřicí stanici prokázány zvýšené obsahy některých organických látek,
ovšem naměřené hodnoty byly bezpečně pod imisními limity toku.
Po odeznění akutní fáze havárie bylo dne 8. ledna 2010 přistoupeno
k sanaci silně kontaminovaných břehů Bílého potoka a méně kontaminovaných břehů Bíliny (obr. 2). Hasičská jednotka původce havárie po
několik dní prováděla očistu břehů proudnicí vody. Postup se ukázal
jako efektivní, neboť docházelo k masivnímu uvolňování ropných
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Obr. 3. Znečištění Bílého potoka během sanace

Obr. 4. Zachytávání znečištění na soutoku Bílého potoka a Bíliny

látek do toku a jejich následnému zachytávání na sorpčních rukávcích
a norných stěnách na Bílém potoce (obr. 3) a Bílině (obr. 4).
Méně kontaminovaná Bílina byla sanována dne 18. ledna 2010
prostou metodou zvýšeného průtoku, během kterého docházelo
k mírnému vyplavování ulpěných ropných látek, opět zachytávaných
kaskádou havarijních prostředků. Likvidace havárie byla oficiálně
ukončena dne 25. ledna 2010.
V souvislosti nejen s touto závažnou havárií státní podnik Povodí
Ohře původci navrhl opatření, která by do budoucna mohla minimalizovat škody na životním prostředí během havárií, např. změnu skladby
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používaných sorbentů či osazení měřicí techniky na kanalizačních
výustích z areálu. Dle dostupných informací tyto návrhy původce
havárie neakceptoval. Dále Povodí Ohře iniciovalo jednání o zřízení
kontinuální monitorovací stanice a stálého záchytného havarijního
profilu na Bílině v oblasti Záluží, přičemž v současné době už Povodí
Ohře zpracovává zadávací dokumentaci na vybudování zmiňované
monitorovací stanice. Vybudování havarijního profilu bylo Unipetrolu
RPA nařízeno Krajským úřadem Ústeckého kraje formou změny integrovaného povolení.
Původci havárie byla Českou inspekcí životního prostředí udělena
pokuta ve výši 1,75 mil. Kč.
Ing. Jindřich Hönig
havarijní technik
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
e-mail: honig@poh.cz

Ecological disasters on the watercourses from the river basin
administrator‘s perspective (Hönig, J.)

Benchmarkingová databáze
indikátorů Světové banky
pro obor VaK – zhodnocení
jejího významu v českém
kontextu
Lenka Slavíková
Klíčová slova
obor vodovodů a kanalizací – srovnání – indikátory

Souhrn

Článek informuje o účelu a potenciální využitelnosti mezinárodní
srovnávací databáze Světové banky IB-NET, která obsahuje informace o oborech VaK různých států. V rámci článku jsou obsaženy
odkazy na některé již provedené srovnávací analýzy.
u

Od roku 2004 funguje pod gescí Světové banky tzv. „International
Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IB-NET)“
– databáze indikátorů podniků VaK, jejímž cílem je nabídnout možnost
srovnání těchto oborů mezi jednotlivými zeměmi i mezi jednotlivými
podniky (viz http://ib-net.org). Za každou zemi jsou do databáze vkládána data za 20–40 společností VaK, z jejichž průměrů se potom počítají
národní charakteristiky. Jedná se tedy o jiný způsob agregace údajů,
než často využívají národní statistiky. Výhodou tohoto postupu je, že ve
vzorku jsou většinou zastoupeni velcí provozovatelé VaK (takže i malý
vzorek společností pokrývá významný podíl služeb v dané zemi). Nevýhodou jsou možná zkreslení zejména nákladových údajů, vyplývající
ze zahrnutí pouze velkých provozovatelů v situaci, kdy v rámci oboru
VaK v dané zemi ve větším rozsahu působí i lokální podniky.
Požadovaná data se dělí na základní technické údaje o sítích (počet
napojených obyvatel, počet přípojek, délka sítí aj.) a na základní finanční informace o společnostech, které lze částečně získat z jejich rozvahy
a výsledovky, ovšem částečně je nutné si je vyžádat přímo u společností
(např. náklady na zaměstnance, elektrickou energii aj.).
Za období 2000–2005 byla do databáze ve spolupráci se SOVAK
poskytnuta data o českých společnostech VaK, s očekáváním, že tímto
způsobem bude možné provést komparaci situace v ČR a západní
Evropě. Všeobecně se má za to, že obor VaK v ČR dosahuje v evropském kontextu nadprůměrných výsledků (z hlediska kvality poskytovaných služeb, podílu napojených obyvatel apod.), ovšem existuje
málo zdrojů, s pomocí kterých lze toto tvrzení prokázat. Jak se však
ukázalo, databáze IB-NET se (i z podstaty zaměření Světové banky)
soustřeďuje prioritně na rozvojové země. Postkomunistické země
střední a východní Evropy představují specifický zájmový region.
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Klíčová slova
správa vodního toku a povodí – havarijní služba – ekologická havárie
– ropné látky – Bílý potok – Bílina
Ecological disasters and their treatment are issues that are dynamically changing for the river basin administrator or if you like
watercourse administrator. New joint action era with the Fire Rescue
Service of the Czech Republic offers the possibility of streamlining
and professionalizing of the emergency service. The most frequent
issues when solving casualties include astuteness of the causers or
less professional attitude of the state control representatives. On the
contrary due to development of new technologies the market offers
higher volume of efficient emergency means and there is also development of professional services in the area of ecological casualties
solving. The most significant incident, related to the issues that are
in the domain of Povodí Ohře, státní podnik, was the disaster on
23rd December 2009 on the Bílý potok.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
Data za rozvinuté evropské i jiné země jsou v ojedinělých případech zahrnuta (např. Anglie a Wales, Norsko), nicméně rozšiřování
databáze tímto směrem nepatří k prioritám zastřešující instituce.
Z tohoto pohledu tedy fungování databáze nenaplnilo naše očekávání,
nicméně data za ČR mohou i přesto posloužit ke srovnání naší země
se středoevropskými státy nebo jako příklad dobré praxe pro méně
rozvinuté země.
Za tímto účelem byla nejprve v roce 2006 zpracována stručná
zpráva srovnávající 7 ukazatelů mezi ČR, Maďarskem, Rumunskem,
Chorvatskem, Anglií a Norskem (viz Aquilar Bobadilla, Čamrová,
2006). Jednalo se však o období, kdy databáze Světové banky teprve vznikala a údaje nebyly kompletní. I přesto z tohoto srovnání
vyplynuly zajímavé závěry týkající se např. relativně nízkého podílu
personálních nákladů na celkových provozních nákladech poskytování služeb podniků VaK v ČR ve srovnání s Maďarskem, které jinak
vykazuje v řadě dalších ukazatelů podobné výsledky. Po roce 2006
došlo ze strany Světové banky k přerušení spolupráce a české údaje
od této doby nejsou v databázi obsaženy, nicméně jejich doplnění
v blízké budoucnosti je žádoucí. Toto doplnění by umožnilo rozšířit
a aktualizovat srovnání ČR a zemí střední Evropy (i včetně Polska
a Slovenska), ovšem při zachování omezení zmíněných výše.
Z pohledu dalších komparací v budoucnosti zůstává nejbližším
a z hlediska srovnání tedy použitelným region střední a východní
Evropy. V databázi jsou zahrnuty jednak relativně vyspělejší státy
jako Slovensko, Polsko, Maďarsko, resp. Rumunsko a Chorvatsko.
Východní Evropu však reprezentují také země bývalého Sovětského
svazu (např. Kazachstán, Gruzie, Bělorusko, Ukrajina aj.), jejichž situaci v oboru VaK však není příliš účelné s ČR srovnávat. V roce 2009
a 2010 byly s využitím IB-NET zpracovány dvě benchmarkingové
studie, zaměřující se na analýzu úspor z rozsahu při výrobě pitné vody
a odkanalizování a na problém energetické efektivnosti.
Bisztray a kol. (2009) zkoumali, jak různé indikátory ovlivňují jednotkové náklady (např. velikost společnosti, ztráty ve vodovodní síti,
hustota osídlení aj.). Do analýzy vstoupilo 15 států střední a východní
Evropy (celkem bylo zahrnuto 637 podniků v těchto státech). Analýza
potvrdila závěry předchozích studií, že v oboru VaK existují významné úspory z rozsahu, jež začínají působit od cca 5 000 připojených
zákazníků, kdy hustota osídlení je významným podpůrným faktorem
(Aubert, Reynaud, 2005). Ze závislostí zkoumaných pomocí regresní
analýzy vyplynulo, že zvýšení spotřeby vody o 10 % na osobu se projeví
v 8% snížení jednotkových nákladů (u odkanalizování v 5-6% snížení).
Významným nákladovým faktorem jsou rovněž ztráty ve vodovodní síti
(kdy 10% nárůst ztrát se promítne do 3 % nárůstu jednotkových nákladů). Databáze IB-NET dále ukázala, že podíl ztrát vody v síti je nepřímo
úměrný ekonomickému rozvoji země – tj. Polsko, ČR, Maďarsko vykazují
ztráty do 20 %, naopak v zemích jako Bosna a Hercegovina, Albánie
nebo Arménie přesahuje tento ukazatel hranici 60 % (překvapením je
v této souvislosti Bělorusko, vykazující pouze 15% ztráty, což autoři
vyhodnotili spíše jako chybu než výjimku z uvedeného pravidla). Ze
srovnávací analýzy vyplynula velká podobnost ČR a Maďarska ve
smyslu podílu nákladových položek na jednotkových nákladech – obě
země zároveň mají nejlépe fungující obory VaK ve sledovaném regionu.
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Při průměrování v rámci analýzy států se však stírají značné rozdíly,
existující u jednotlivých podniků VaK.
Bisztray a kol. (2010) dále analyzovali faktory a podmínky ovlivňující náklady na elektrickou energii, které představují významnou
položku v kalkulacích cen vodného a stočného (průměr za všechny
zahrnuté země střední a východní Evropy činil 18 % celkových provozních nákladů, kdy v ČR a Maďarsku je to méně než 10 %, naopak
např. v Moldávii nebo Chorvatsku přes 20 %). Autoři se pokoušeli
analyzovat a porovnat energetickou náročnost dodávky jednoho m3
pitné vody. Studii však uzavírají konstatováním, že výsledky mohou
být ovlivněny faktory, které databáze IB-NET nezahrnuje (jako je např.
terén, ve kterém se dodávka uskutečňuje, nebo zdroj surové vody),
a jež tudíž nelze analyzovat. Důležitým faktorem je také provozování
naddimenzované infrastruktury v situaci, kdy odběry v posledních
dvou desetiletích významně poklesly (což je situace většiny postkomunistických zemí). Z dostupných údajů se podařilo prokázat závislost
mezi vyššími ztrátami vody v síti a vyšší energetickou náročností
výroby pitné vody. Jako opatření ke snížení energetické náročnosti byla
v obecné rovině diskutována optimalizace provozu do takové části
dne, aby bylo možné v maximální míře využívat zvýhodněných tarifů
od poskytovatelů elektrické energie. Dalším hypotetickým řešením
je výroba vlastní elektrické energie ze splaškových kalů (viz studie
Armar, Silvia Filho, 2003). Obě studie (Bisztray a kol. 2009 a 2010)
jsou na vyžádání k dispozici v angličtině.
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Souhrn

Sedmá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí popisuje návrh a provedení monitorovací kampaně pro
vodohospodářské úlohy řešené pomocí simulačních modelů. Jsou
dána doporučení týkající se počtu použitých přístrojů v závislosti na
rozsahu povodí, délky kampaně, časového kroku měření, způsobů
měření a podmínek jejich správného provedení.

Úvod
Účelem monitorovací kampaně při řešení vodohospodářských úloh
pomocí simulačních modelů je:
• získání vstupních dat pro simulační model (průtoků splašků a balastních vod, případně koncentrací odpadních vod a vody v recipientu),
• získání dat pro kalibraci a verifikaci simulačního modelu (dešťů,
průtoků, hladin a koncentrací).
Před zahájením měrné kampaně musí být zpracován návrh jejího
plánu, který určí potřeby, druhy a počty měření s ohledem na typ
projektu (a rozsah, resp. účel případného modelu) [1].
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World Bank’s International Benchmarking Database for
Water and Sanitation Services – How to Use it in the Czech
Context (Slavíková, L.)
Key words
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The article informs about the purpose and the potential usability
of World Bank’s international benchmarking database (IB-NET) that
gathers data on water and sanitation sectors across the world. We
also add references to existing benchmarking studies which were
developed by using data from this database.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Návrh monitoringu ve vztahu k rozsahu povodí
Počet a poloha míst monitoringu dešťů, průtoků a hladin vyplývá z cíle
monitoringu a místních podmínek, zejména rozsahu povodí a stokové
sítě a počtu objektů (oddělovacích komor a nádrží). Při realizaci monitorovací kampaně lze někdy s výhodou využít již existujících měření a dat
(např. měření na odtoku z ČOV, čerpacích stanicích apod.).

Měření srážek

Počet srážkoměrů je závislý na velikosti a členitosti posuzované
lokality. Z hlediska bezpečnosti dat a postižení časového a plošného
rozložení deště a zajištění dostatečné zálohy dat je doporučeno instalovat minimálně 3 srážkoměry v trojúhelníkové síti. V členitém území
je zapotřebí srážkoměrů více.

Měření průtoků a hladin

Základem pro většinu úloh je měření průtoků. Typickými místy umístění průtokoměrů ve stokové síti jsou uzávěrné profily zájmových povodí
a přítoky na posuzované objekty. Pro získání doplňkových informací se
síť průtokoměrů doplňuje hladinoměry. Hladinoměry se často instalují
v retenčním prostoru nádrží, případně v recipientu, nicméně je lze v odůvodněných případech použít i na průběžné trati stokové sítě.
Doporučený minimální počet přístrojů použitých pro účely kalibrace a verifikace matematického modelu stokové sítě je v tab. 1.
Při monitoringu za účelem detailního popisu chování objektů (např.
stanovení poměru ředění a kapacity škrtící trati oddělovací komory)
nároky na měření stoupají. Rozsah závisí na složitosti komory, jednoduché objekty lze většinou obsáhnout při vystrojení 2 průtokoměry
a hladinoměrem s jedním nebo dvěma senzory.

Měření jakosti vody

Počet profilů a jejich poloha musí být zvoleny tak, aby bylo možno
bilancovat jednotlivé složky znečištění. Z toho důvodu musí být
Tab. 1. Minimální doporučený rozsah monitoringu pro účely
kalibrace a verifikace matematického modelu stokové sítě
Velikost obce (obyv.)
>5 000
>20 000
>50 000
>100 000

Počet průtokoměrů
min. 3
min. 6
min. 8
individuálně

Počet hladinoměrů
min. 1
min. 2
min. 4
individuálně
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měření jakosti vody doplněno i měřením průtoků. Ve stokové síti
se měří v oddělovacích komorách a na přítoku na ČOV, v recipientu
zpravidla nad urbanizovaným povodím a pod místy významných
přítoků vodních toků či znečištění.

Délka monitorovací kampaně
Monitorovací kampaň pro účely kalibrace a verifikace matematického modelu stokové sítě má typickou délku 6–12 týdnů. Je nutno ji
realizovat v hydrologicky vhodném období, tj. duben až říjen, kdy je
vysoká pravděpodobnost výskytu přívalových srážek, které prověřují
kapacitní možnosti stokové sítě.
V případě, že není zachycen dostatečný počet kalibračních a verifikačních událostí, je nutno monitorovací kampaň prodloužit.
Měrná kampaň pro detailnější ověřování hydraulického chování
jednotlivých objektů se většinou realizuje v délce jednoho až dvou
měsíců.
Někdy se pro doplnění informací uskutečňují krátkodobé (hodiny–dny) monitorovací kampaně cílené na zachycení určité události,
většinou dešťové, spojené s odběrem vzorků a měřením na několika
místech systému. Jejich realizace bývá velmi náročná na organizaci
a nárazové zapojení řady pracovníků.

Časový krok měření
Časový krok závisí na dynamice sledovaného jevu, tedy zejména
na tom, zda se jedná o bezdeštné či dešťové období. Důležitým faktorem je časová synchronizace přístrojů a stanovení času, ve kterém
je měření realizováno. Je třeba dodržet časovou synchronizaci do
1 minuty. Měření se typicky provádějí v SEČ, tzn., že se nepřechází
na letní čas. Takto se lze vyhnout celé řadě problémů s vyhodnocením dat.
V některých úlohách je nutno postihnout změny v průběhu týdne,
tj. měření nesmí probíhat vždy ve stejný den a hodinu.

Měření srážek

Časový krok záznamu srážek by měl být 1 min.

Měření průtoků a vodních stavů

Pro měření průtoků a vodních stavů ve stokové síti se ukazuje, že
za deště je nutné časové rozlišení 1–2 minuty (zejména pro zachycení průběhu přepadů z OK a čerpání), avšak za bezdeštného období
postačuje rozlišení 5–15 minut.

Měření jakosti vody

Měření denní nerovnoměrnosti složek znečištění ve stokové síti
za bezdeštného odtoku se provádí zpravidla jako slévaný vzorek
s časovým rozlišením 1–2 hodiny. Za deště je nutno časové rozlišení
snížit na max. 5 minut.
Jakost bezdeštného odtoku v recipientu se většinou měří jako prostý
vzorek odebíraný 2x měsíčně. Při měrné kampani za deště se však
časový krok opět velmi redukuje, a to na zhruba 10 min.

Doporučené způsoby měření a podmínky správného
měření
Detailní umístění měřicích přístrojů je podmíněno použitými metodami měření a místními podmínkami.

Měření srážek

K měření množství a intenzity dešťových srážek jsou v současné
době převážně používány elektronické překlopné (člunkové) srážkoměry. Srážkoměry musí být v pravidelných intervalech staticky (aby
objemová chyba byla méně než 6 %) a dynamicky kalibrovány (pro
vydatnosti deště alespoň v rozsahu 10–500 l.s-1.ha-1) [2].
Umístění srážkoměru je doporučeno na volné plochy tak, aby byl
srážkoměr přístupný srážkám ze všech směrů, tj. v dostatečné vzdálenosti od vysokých budov, stromů a míst, kde je riziko ovlivnění měření
větrem. Srážkoměry je doporučeno instalovat na takovém místě, kde
je minimální riziko vandalizmu nebo odcizení přístroje.

Měření průtoků a vodních stavů

V posledních letech se pro měření vodních stavů v praxi prosazují metody založené na využití ultrazvukového signálu, zejména
pak snímání vodního stavu bez kontaktu s médiem shora a snímání
vodního stavu na tlakovém principu. Pro ultrazvuk mohou být
limitujícími faktory např. pěna, vlnění hladiny nebo mrtvé pásmo
senzoru u uzavřených potrubí, v takových případech je výhodnější
tlakový senzor.
Pro měření průtoku odpadních vod na ČOV se nejčastěji používají
měrné žlaby (např. Parshallovy či Venturiho). Ve stokových sítích se
vzhledem k charakteru odpadních vod doporučuje používat metody
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založené na principu „rychlost – plocha“, tj. na měření hloubky vody
a rychlosti proudění. Ve vodních tocích je rozšířeno měření průtoku
na základě Q-H charakteristik, v ojedinělých případech je aplikována
metoda „rychlost – plocha“.
Před rozhodnutím o instalaci přístroje do měrného profilu je nutno
vždy provést řádný terénní průzkum a ověřit vhodnost vybraného
profilu pro měření. Obecně pro výběr měrných profilů platí, že měření
by mělo být umístěno v místě (většinou v potrubí nad kanalizační
šachtou), kde jsou vhodné hydraulické podmínky, tj. kde:
 je minimalizován vliv turbulence (tj. lokálních nestabilit, vírů, vln
na hladině),
 tvar proudového pole je pokud možno symetrický,
 nejsou výstupky na dně nebo stěnách potrubí,
 nehrozí zanášení sedimentem,
 nedochází k přechodu do tlakového režimu proudění,
 hloubky vody a rychlosti proudění jsou v mezích měřitelnosti
senzoru,
 je minimalizováno ovlivnění objekty na síti, jako jsou klapky, přípojky, oddělovací a spojné komory a čerpací stanice.
Při výběru měrného profilu (zejména pro kanalizační systémy) jsou
podstatné i další faktory jako:
 přístupnost měrného profilu,
 vnější (např. umístění šachty),
 vnitřní (např. stavební stav šachty),
 přítomnost plynů ohrožujících zdraví,
 ostatní vlivy související s BOZP.
Výběr měrného profilu je zásadním předpokladem úspěšnosti
měření a má rozhodující vliv na kvalitu měřených dat. Ve špatně
zvoleném měrném profilu nelze získat reprezentativní data ani při
použití špičkové technologie měření. Proto je třeba v této fázi věnovat
výběru měrného profilu náležitou pozornost.

Měření jakosti vody

Ve stokové síti se pro stanovení ukazatelů bezdeštného odtoku
(zpravidla tytéž jako na přítoku na ČOV) realizují odběry směsného
vzorku automatickými vzorkovači ve stacionárním nebo přenosném
provedení. Pro stanovení ukazatelů srážkového odtoku se kombinují
automatické vzorkovače s průtokoměrem nebo hladinoměrem pro
nastavení spínací hladiny. Při používání vzorkovačů je vzhledem
k možné degradaci vzorků v důsledku mikrobiologických procesů
ve vzorkovnici nutno vzorky analyzovat co nejdříve. Stále častěji se
rozšiřuje použití on-line senzorů i v této oblasti. V souvislosti s ovlivněním recipientů přepady z oddělovacích komor a dešťových nádrží
se největší důraz klade na měření CHSK, BSK5, NH4+ a NL.
V recipientu se pro potřeby městského odvodnění většinou stanovují základní fyzikálně-chemické ukazatele O2, BSK5, CHSK (nebo TOC),
NL, NH4+, Norg, NO2, NO3, Pcelk, pH, T a KNK za účelem posouzení
jakosti bezdeštného odtoku. Za deště jsou nejdůležitějšímu ukazateli
O2, BSK5, CHSK nebo TOC, NL, NH4+, pH a T. V současné době se pro
tato měření rozšiřuje používání automatických multiparametrických
sond, a to jak v přenosné, tak ve stacionární podobě.
Osmý, již poslední, díl seriálu se bude zabývat technicko-ekonomickým hodnocením projektů a doporučenou strukturou projektové
dokumentace.
Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 6840770002.
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The seventh part of the series based on the guideline document
Assessment of Sewer Systems in Urbanized Catchments focuses on
the design and carrying out of the monitoring campaign for drainage
tasks solved with the help of simulation models. Recommendations
are given concerning the number of monitoring devices in dependence on the catchment size, the duration of the campaign, the time
step of the measurement, measurement techniques and conditions
of their correct execution.
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Diskusní příspěvek k článku autorů Miloslava
Janečka a Pavla Kováře Aktuálnost
„Metody čísel odtokových křivek – CN“
k určování přímého odtoku z malého povodí
uveřejněnému v čísle 7/2010

kostních podmínek v ČR. Autoři článku nepochopitelně interpretují
své výsledky z tabulky 1 níže umístěným textem: „ …chyba vzniklá
skokovou změnou vlhkostní kategorie…není významná.“ Přitom
při střední hodnotě CN = 70 a srážce na povodí 50 mm je výsledný
přímý odtok scénáře AMCI přibližně tisíckrát (!!) nižší než u AMCII.
Na 11. a 14. řádku na straně 188 autoři omylem prohodili označení
kategorií AMCI a AMCII.
Scénář AMCII, mající představovat průměrné
vlhkostní podmínky v povodí, zřetelně nerespektuje klimatické charakteristiky střední
Evropy. Podle NEH-4 [4] odpovídá AMCII,
v rámci vegetační sezóny, předchozímu
pětidennímu srážkovému úhrnu v rozmezí
35,6–53,3 mm. Pro většinu našeho území (kromě nejvýše položených
oblastí) navržená dolní mez tohoto intervalu přibližně trojnásobně
přeceňuje skutečný normál za období 1961–2000 [5].
Vlivem převzaté definice „průměrných“ vlhkostních podmínek
z metodiky NEH-4 dochází k zajímavému paradoxu. Mnoha českým
autorům vychází reálnější výsledky při modelování srážko-odtokových epizod nepřesahujících dobu opakování 100 let jen proto, že
automaticky vychází z AMCII, a ne z pro naše území korektnějšího
AMCI. V druhém případě by obdrželi nulové nebo velmi nízké hodnoty přímého odtoku, což dokládá selhávání metody SCS-CN pro
naše území. Ilustruje to také nekompatibilita vztahů (11a) a (15)
z diskutovaného článku. Z nich vyplývá, že CNI může být pro běžné
scénáře nižší než CN0 (obě rovnice jsou uvedeny správně, vztah (15)
platí pro srážku zadanou v mm).
Na tomto místě je třeba upozornit čtenáře diskutovaného článku,
že některé zde uvedené rovnice jsou platné pouze v palcích (většina),
jiné v milimetrech. Bohužel z textu většinou nevyplyne informace,
které jednotky jsou aktuálně používány.
Další podrobnosti k této problematice autor uveřejní ve sborníku
Hydrologické dny 2010.

V diskutovaném článku je podle mého
názoru několik zásadních informací, které si
zaslouží pozornost a ocenění. Nejdůležitější
věci, na které by si případný uživatel SCS-CN
(nebo jejích výsledků) měl dát pozor, mi však
v příspěvku chyběly. Pokusím se je v jednotlivých bodech nastínit.
1. Přímý vs. celkový odtok
Měli bychom si uvědomit, že SCS-CN, ani v případě perfektní shody
modelového a skutečného odtoku, neposkytuje plnou informaci, kterou uživatel-praktik žádá. Tou je výsledek ve formě celkového, nikoliv
jen přímého odtoku. V celém výpočetním postupu je zahrnuta těžko
odhadnutelná nejistota daná způsobem separace základního odtoku
původními autory, popř. dalšími osobami, které budou ověřovat platnost metody na empirických datech. Další nevýhodou je subjektivní
přístup každého jednotlivce k získaným výsledkům, jelikož je bude
potřeba doplnit na odtok celkový.
2. Pokles hodnoty CN s narůstající srážkou
Jak autoři diskutovaného článku správně píší, s rostoucími srážkovými
vstupy je třeba počítat s poklesem hodnoty CN. Tento poznatek dokládá,
že křivky definující vztah srážka-přímý odtok byly v původní metodice
konstruovány příliš strmé. To znamená, že v určitém rozmezí srážkových
vstupů je SCS-CN docela vyhovující, pro nízké srážky silně podhodnocuje a pro velmi vysoké srážky naopak nadhodnocuje přímý odtok
[1]. Jelikož neznáme gradienty poklesu CN, vracíme se zpět k odhadu
koeficientu přímého odtoku. Metoda je tedy nevyhovující a dosavadní
výsledky, vycházející z konstantní hodnoty CN pro dané povodí a danou
kategorii nasycenosti, jsou zavádějící. V diskutovaném článku je nepřesně
uveden vztah (14), zde je správně 4Q2, nikoliv AQ2.
3. Počáteční ztráta
Ožehavým místem SCS-CN je parametr λ z rovnice (4) diskutovaného článku. Jednak jeho navrhovaná hodnota, jednak jeho samotná
existence ve výpočtech přímého odtoku. Hodnota λ = 0,2 je silně nadsazený odhad, který se nedá extrapolovat do našich podmínek. Autoři
z NRCS (následnická organizace SCS) přehodnotili velikost λ na 0,05 [2]
a podobný výsledek nezávisle publikovalo již více autorů, např. [3].
Vzhledem k výše uvedenému má však tento přístup metodický háček.
Pokud by platilo, že CN daného povodí v průběhu deště postupně klesá
a λ je konstantní, pak by počáteční ztráta narůstala. To by znamenalo,
že okamžik výskytu přímého odtoku se řídí v budoucnu vypadlými
srážkami (!!). Ve skutečnosti musí být počáteční ztráta realizována na
začátku srážkové epizody a nezávisí na pozdějším vývoji událostí (λ
průběžně klesá). O počáteční ztrátě nemá smysl hovořit v podmínkách
perenních vodních toků. Část srážky zde dopadne přímo do recipientu
a bude tvořit přímý odtok. Pak musí být λ rovna nule.
4. Vliv nasycenosti povodí
SCS-CN nedostatečně zohledňuje vliv předchozí nasycenosti
povodí, navíc je metodická kategorizace odtržená od reálných vlh-
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VODOPRÁVNÍ PROBLEMATIKA
RYBNÍKŮ – II

č. 150/2010 Sb. V té byla mj. věnována větší pozornost otázkám spojeným
s rybníky, které lze zahrnout mezi rybníkářsky využívané (podnikatelské
činnosti potřebné k zajištění produkce ryb a dalších vodních organismů).
Za důležité lze označit především nové znění § 39 odst. 8. Jde o zmocnění
k vydání prováděcího předpisu, který určí zásady pro stanovení podmínek
použití závadných látek při udělování tzv. výjimek za předpokladu, že budou
tyto látky použity ke krmení ryb, k úpravě povrchových nebo podzemních
vod pro určité způsoby užívání, např. srážení anorganických živin přímo ve
vodním toku, a k odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku.
Rovněž zde budou určeny zásady pro stanovení podmínek při nakládání
s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů, ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona č. 254/2001 Sb.
[6]; v tomto prováděcím právním předpisu se též vymezí kategorie rybníků
z hlediska rybářského hospodaření. Za další změnu lze dále označit nové
ustanovení § 9 odst. 8 téhož zákona. S ohledem na připravovaný prováděcí předpis se všem těmto otázkám budeme podrobně věnovat v dalších
částech tohoto příspěvku.
S problematikou rybníků přímo i nepřímo souvisí řada evropských směrnic – především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky [20]. V návaznosti na vody určené ke koupání je zapotřebí
se zmínit o směrnici Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti
vod ke koupání [18] a též o nové směrnici Evropského parlamentu a Rady
2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS [21].

Věra Kladivová, Arnošt Kult
Klíčová slova
vodní zákon – rybník – povrchová voda – povolení k nakládání s vodami
– nebezpečné látky

Souhrn
Článek navazuje na příspěvek, ve kterém se stejní autoři pokusili
zamyslet nad vymezením pojmu rybník, v přímé vazbě na české rybníkářství. Doporučili stanovit vhodnější právní pojetí s ohledem na nutnost
sjednocení základních pojmů tak, aby bylo možné definovat zcela jednoznačné a vymahatelné požadavky nezbytné k zajištění jakosti povrchové
vody, která je ovlivněna chovem ryb a vodních organismů, a to včetně
systému její kontroly. V tomto článku je pozornost převážně věnována
otázce dodržení hodnot imisních standardů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod (norem enviromentální kvality) ve vazbě na
udělování výjimek při používání závadných látek podle § 39 vodního zákona. Jde o splnění standardů přílohy č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění
nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (též s ohledem na připravovanou novelu
tohoto nařízení). Dále bude nutné zlepšit stav vodních útvarů povrchové
vody stojaté u rybníků s plochou nad 0,5 km2 – v souladu s příslušnými
ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze
dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky. Řada rybníků je rovněž vymezena jako povrchové vody
využívané ke koupání.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem
chovu ryb
Povolení k nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona
č. 254/2001 Sb. [6]) je nutné k užívání těchto vod k chovu ryb nebo vodní
drůbeže, popřípadě jiných vodních organismů, za účelem podnikání. Pokud
fyzická nebo právnická osoba toto povolení získá, stává se osobou oprávněnou nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v tomto
povolení. Navazující § 9 odst. 8 má toto znění:
„Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní
drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4
a 5], stanoví vodoprávní úřad v povolení podmínky pro použití závadných
látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro
chov ryb. V případě, že jsou v povolení stanoveny podmínky pro použití
nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek, nesmí být toto povolení vydáno
na dobu delší než 4 roky. Na oprávněného, který zachází se závadnými
látkami v rozsahu podmínek podle věty první, se nevztahuje § 39 odst. 1
věta druhá.“
Oprávněná osoba může při chovu ryb následně vnášet do rybníka závadné látky – avšak jen v souladu s příslušnými ustanoveními § 39 zákona
č. 254/2001 Sb. [6]. Povolení k nakládání s vodami je vystavováno pouze
pro vodní nádrže (rybníky) s chovem ryb (rybníkářství) – na tocích není (na
základě platné právní úpravy) umožněno. V tomto ustanovení je důležité
rovněž to, že je přípustné vydat povolení k nakládání s vodami za účelem
chovu ryb v případě použití nebezpečných (či zvlášť nebezpečných) látek
nejvýše na čtyřleté období. S ohledem na tu skutečnost, že v novele zákona
č. 254/2001 Sb. [6] – zákoně č. 150/2010 Sb. došlo k doplnění přílohy
č. 1 o sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý
stav povrchových vod, lze konstatovat, že téměř vždy (v případě povolení
k nakládání s vodami za účelem chovu ryb) bude ve správních řízeních
vodoprávních úřadů aplikována jen tato kratší lhůta.

Úvod
V rámci obou částí prezentovaného příspěvku jsme se věcně a právně
věnovali převážně jen problematice r ybníků využívaných k r ybníkářství
– nikoliv rybníků, které jsou zahrnovány k tzv. rybářským revírům a slouží
k výkonu rybářského práva. Pojednávané téma jsme v tomto druhém článku
rozdělili na dva problémové okruhy:
a) právní vymezení nakládání s povrchovými vodami v rybnících, tj. užívání
těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů, za účelem podnikání,
b) způsob stanovení podmínek pro použití závadných látek při nakládání
s povrchovými vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů (tzv. výjimek pro použití závadných látek).
V předešlém článku VTEI „Vodoprávní problematika rybníků – I“ byla
provedena především věcná a právní analýza pojmu rybník. Dále jsme
se v něm věnovali souvisejícím platným definicím povrchových vod, spolu
s oblastí navazujících (ne zcela jednoznačných) majetkoprávních otázek.
Domníváme se, že by na úvod bylo rovněž vhodné uvést zásadní, věcně
související citaci ze závěrečné části prvního článku:
„Na základě provedené právní analýzy lze prohlásit, že povrchové vody,
které jsou užívány při hospodaření v rybnících (při kterém bývají rybníkáři
ovlivňovány), nemohou být považovány za majetek související s vlastnictvím
rybníků. Jednoznačně jde v daném případě o „res extra commercium“ (věc
vyjmutou z tzv. právního obchodu). Z uvedené skutečnosti následně vyplývá
především veřejnoprávní charakter všech požadavků, které je nezbytné
stanovit vodoprávním úřadem s ohledem na příslušné standardy jakosti
povrchové vody.“
V tomto druhém příspěvku jsme se pokusili o právní analýzu ve vazbě na
ustanovení § 8, § 9 a § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [6], a to
především s ohledem na situaci vzniklou po vydání (účinnosti) novely

Udělování výjimek při používání závadných látek podle
§ 39 vodního zákona
Jakost vody v rybníce je často závislá na stavu povodí nad ním a na
způsobu hospodaření v rybníce v minulých obdobích. Přitékající voda do
   Jde zde především o vazbu na příslušná ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších
předpisů [7].




rybníka je většinou dostatečně úživná, rybníky jsou eutrofní až hypertrofní. Tato voda je vodou povrchovou – platí pro ni stejná ustanovení jako
pro ostatní povrchové vody. Vodoprávní úřad může k této skutečnosti
přihlédnout. V praxi je poměrně běžné to, že existuje soustava rybníků,
u které nejsou jednotlivé rybníky ve vlastnictví stejného majitele. V mnoha
případech lze zaznamenat rovněž problémy s hospodařením na pozemcích
jiných majitelů v povodí nad dotčeným rybníkem.
V žádosti o povolení většina rybníkářů žádá nejen o povolení krmných
dávek, ale i o možnost dalšího zvýšení úživnosti – k tomu dokonce i o povolení používat látky, které odstraní důsledky této nadměrné eutrofizace
(algicidy či herbicidy). Vodoprávní úřad následně může (i nemusí) povolit
výjimku pro použití závadných látek pro krmení ryb, pro zvýšení úživnosti
vody a pro odstranění nežádoucí fauny a flóry.
Seznam závadných látek (zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky) je
uveden (s ohledem na § 39 odst. 3) v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
[6]. Jako nebezpečné látky jsou mj. jmenovány metaloidy, elementární
fosfor a anorganické sloučeniny fosforu, sedimentovatelné tuhé látky,
které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod (po novele
č. 150/2010 Sb. – viz výše) – rovněž tak biocidy a jejich deriváty neuvedené
v seznamu zvlášť nebezpečných látek. Zahrnuta je velká část vstupů (pro
chov ryb), obzvláště anorganická hnojiva s přídavkem fosfátů a všechny
látky používané na odstraňování fauny a flóry (biocidy, sloučeniny mědi).
Při použití přípravků na bázi mědi dochází ke kumulaci tohoto kovu v sedimentech a rybniční bahno se tak stává nebezpečným odpadem (viz § 4
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů [5]), což působí problémy při odbahňování
rybníků.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů [1], platí, že s ohledem na základní ochranné podmínky národních parků stanovené v § 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
a s ohledem na základní ochranné podmínky národních rezervací podle
§ 29 písm. a) téhož zákona je v těchto územích zakázáno intenzivně
hospodařit a používat prostředky, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Aplikace
biocidů je pak podle stejného zákona zakázána na základě § 26 odst. 3
písm. a) a § 34 odst. 1 písm. b). K tomu, aby mohly být biocidy popřípadě aplikovány i v těchto případech, je nutné žádat o výjimku podle § 43
zákona č. 114/1992 Sb. [1]. Na ostatním území platí, že pokud dochází
k porušování základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin (§ 49
zákona č. 114/1992 Sb. [1]) nebo zvláště chráněných živočichů (§ 50),
pak je nutné žádat o výjimku podle § 56 téhož zákona.
Problematika krmiv využívaných pro chov ryb je právně upravena (ryby jsou
potravinou určenou pro lidskou spotřebu) zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů [2], a také zákonem č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů [8].
Při udělování výjimky by vodohospodářský úřad měl zohlednit i to, zda
jde o rybník průtočný, nebo o rybník, který se po naplnění vodou zastaví
a k ovlivnění toku dochází až při jeho slovení a vypouštění akumulované
vody do toku. Tato skutečnost, včetně ohlašovací povinnosti správci
navazujícího toku, by měla být rovněž promítnuta do znění připravované
vyhlášky, která bude vydána na základě nového znění § 39 odst. 8 zákona
č. 254/2001 Sb. [6] (novela č. 150/2010 Sb.).
Povrchová voda po odtoku z rybníka není vodou odpadní – proto musí
v každém případě splňovat požadavky stanovené přílohou č. 3 k nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [9], pro tzv. imisní standardy
ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod. Pokud tyto vody nejsou
vyhlášeny jako vody využívané ke koupání, vody, které jsou nebo se mají
stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb, nebo
jako zdroje, které jsou využívány pro vodárenské účely (mají určeny limity

také v samostatných právních předpisech), platí standardy s označením
„Obecné požadavky – C90“.

Právní úprava rybníkářství a její důsledky
Paragraf 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o r ybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně někter ých zákonů (zákon o r ybářství), ve znění pozdějších
předpisů [7], má následující znění:
„Pro účely tohoto zákona se rozumí
b) rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce
nebo ve zvláštním r ybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění
produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů
nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských
revírů.“
K rybníkářství je oprávněn vlastník rybníka nebo vlastník zvláštního rybochovného zařízení, popřípadě jejich nájemce, na základě písemně uzavřené
nájemní smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství. Rybníkářství nesmí
být rovněž podle § 12 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. [7] v rozporu se
zvláštními právními předpisy.
Podle § 3 zákona č. 99/2004 Sb. [7] je rybníkář povinen vést evidenci
o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb
nebo při produkci vodních organismů a na vyžádání ji předložit příslušnému rybářskému orgánu. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů [14].
Jde o případy, kdy rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce
více než 150 ks ryb lososovitých (popřípadě lipana podhorního) nebo více
než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů.
Hospodařící subjekt nemá předepsanou obsádku rybníka, její velikost
a složení – odpovídá však za způsob hospodaření v rybníce. Výjimkou
je situace, kdy je v dané lokalitě nezbytné snížit velikost požadované
obsádky s ohledem na zájem ochrany přírody (viz § 48 a § 50 zákona
č. 114/1992 Sb. [1] a vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů [12]). Obdobně je tomu při jiném využívání
vodní nádrže (např. vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 292/2006 Sb. [13]).
Podle § 12 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb. [7] je rybníkář rovněž povinen
hospodařit tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod a k porušení právem
chráněných zájmů jiných osob.

Požadavky evropských směrnic s ohledem
na ochranu jakosti povrchových vod a zajištění
enviromentálních cílů
V předešlém článku VTEI „Vodoprávní problematika rybníků – I“ jsme
v dílčí kapitole s názvem „Rybníky o vodní ploše větší než 0,5 km2 a vodní
útvary povrchové vody stojaté vymezené podle směrnice 2000/60/ES“
[20] objasnili, že v České republice se též nacházejí vodní útvary stojaté
povrchové vody, které jsou současně označovány jako rybníky, a to:
Bezdrev, Břehyňský rybník, Dehtář, Hejtman, Heřmanický rybník, Hvězda,
Lenešický rybník, Máchovo jezero, Ratmírovský rybník, Rožmberk, Staň
kovský rybník, Svět, Vavřinecký rybník, Žehuňský rybník.
Je zřejmé, že v těchto útvarech je zapotřebí zajistit požadavky kladené na
jejich ekologický a chemický stav. Zopakujme si některé základní definice
uvedené v čl. 2 směrnice 2000/60/ES [20]:
„„Stavem povrchových vod“ se rozumí obecné vyjádření stavu útvaru
povrchové vody určené buď ekologickým, nebo chemickým stavem, podle
toho, který je horší.
„Dobrým stavem povrchových vod“ se rozumí takový stav útvaru povr
chové vody, kdy je jeho jak ekologický, tak chemický stav přinejmenším
„dobrý“.
„Ekologickým stavem“ se rozumí vyjádření kvality struktury a funkce
vodních ekosystémů spojených s povrchovými vodami klasifikovanými
v souladu s přílohou V10.


  Tento pojem jsme podrobně definovali v předešlém článku VTEI „Vodoprávní problematika rybníků – I“.

  Jde mj. o problematiku zranitelných oblastí definovaných v § 33 zákona č. 254/
/2001 Sb. [6]. Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení
vlády č. 219/2007 Sb. a nařízení vlády č. 108/2008 Sb. [11].

  Mnohdy se opomíjí ta skutečnost, že jde jen o „výjimku“. Z toho vyplývá, že není dán
„automaticky“ nárok těm rybníkářům, kteří mají povoleno nakládání s (povrchovými)
vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb. [6] (užívání
těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních organismů
za účelem podnikání).

Jde o pojem používaný v stávajícím platném nařízení. S ohledem na uvažovanou novelu tohoto nařízení lze nyní za relevantní označit především pojem „norma environmentální kvality“ – a to v souladu s v současnosti platným § 2a zákona
č. 254/2001 Sb. [8], kde je stanoveno, že „normou environmentální kvality se rozu
mí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo
živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského zdraví
a životního prostředí“.

  Hodnota, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto
standardu větší než 10 % (hodnota s pravděpodobností nepřekročení 90 %). V současnosti se připravuje novela tohoto nařízení – zde bude používán již jen pojem
„norma environmentální kvality“ (viz poznámky pod čarou č. 5 a 17).

  Má též mj. povinnost podle § 2f, odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů [3], být zaevidován jako zemědělský podnikatel.

  Anglické znění je následující: „“Surface water status“ is the general expression
of the status of a body of surface water, determined by the poorer of its ecological
status and its chemical status.“

   Anglické znění je následující: „“Good surface water status” means the status
achieved by a surface water body when both its ecological status and its chemical
status are at least “good”.“
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  Anglické znění je následující: „“Ecological status“ is an expression of the quality
of the structure and functioning of aquatic ecosystems associated with surface
waters, classified in accordance with Annex V.“




„Dobrým ekologickým stavem“ se rozumí stav útvaru povrchové vody
klasifikovaný v souladu s přílohou V11.
„Dobrým ekologickým potenciálem“ se rozumí stav silně ovlivněného
nebo umělého vodního útvaru podle klasifikace v souladu s příslušnými
ustanoveními přílohy V12.
„Dobrým chemickým stavem povrchových vod“ se rozumí chemický stav
nezbytný ke splnění environmentálních cílů pro povrchové vody podle čl. 4
odst. 1 písm. a), tj. takový chemický stav útvaru povrchové vody, ve kterém
koncentrace znečišťujících látek nepřesahují normy environmentální kvality
stanovené v příloze IX, podle čl. 16 odst. 7 a podle dalších příslušných
právních předpisů Společenství, které stanoví normy environmentální kvality
na úrovni Společenství13.“
S ohledem na rozsah tohoto příspěvku se této problematice můžeme
věnovat jen stručně. V souladu se směrnicí 2000/60/ES [20] jde u výše
vyjmenovaných 14 rybníků o silně ovlivněné vodní útvary – posuzován bude
vždy tzv. ekologický potenciál, a to podle přílohy V uvedené směrnice14.
Pokud jde o chemický stav – tam musí být splněny (jako u všech ostatních
povrchových vod) všechny požadavky nutné k zajištění dobrého chemického
stavu15 (dodržení příslušných norem environmentální kvality).
Další požadavky (nejen u výše vyjmenovaných velkých rybníků) bude
zapotřebí splnit u těch povrchových vod, které jsou využívány ke koupání16.
Základní požadavky na jakost vod ke koupání stanovila směrnice Rady
76/160/EHS [18] – ta je v platnosti pouze do 31. 12. 2014. Následně bude
plně nahrazena směrnicí 2006/7/ES [21]. Transpozice požadavků této
nové směrnice bude provedena jak novelou nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
(ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.17) [9], tak novelou zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [4] (s následnou novelizací
vyhlášky č. 135/2004 Sb. [13]).

„Zásady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek v případě
výjimek podle odstavce 7 písmena b), d) a e) a při nakládání s vodami za
účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů
a vymezení kategorií rybníků z hlediska rybářského hospodaření stanoví
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vyhláškou.“
Vzhledem k dosavadnímu právně nejednoznačně vymezenému vztahu
rybníkářství k jakosti navazujících povrchových vod by se tato nová vyhláška
měla uvedenou problematikou prioritně zabývat. Stav povrchových vod je
věcí jednou, výsledek hospodaření pro rybníkáře věcí druhou – vždy však
platí, že v žádném případě nesmí docházet k nepřípustnému zvýšení obsahu
živin v povrchové vodě pod výpustmi rybníků. Navrhovaný prováděcí právní
předpis by měl především směřovat k zajištění uvedeného environmentálního požadavku. Aplikace krmiv, anorganických průmyslových hnojiv či organických hnojiv by mohla být povolena (jde o výjimku, nikoliv o předem daný
nárok4) pouze tehdy, pokud nedojde k překročení požadavků stanovených
v příloze č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [9]. V případě jejich nedodržení
(s výjimkou prokazatelně nevyhovující kvality přitékající povrchové vody do
rybníka či rybniční soustavy) by se následně mohlo jednat i o správní delikt
podle § 125g zákona č. 254/2001 Sb. [6].

Závěry a doporučení
Autoři obou (věcně navazujících) odborných příspěvků ve VTEI, které
byly věnovány vodoprávní problematice rybníků, se pokusili nejen o právní
analýzu pojmu rybník (spolu s oblastí navazujících ne zcela jednoznačných
majetkoprávních otázek), ale také o vymezení ochrany jakosti povrchových
vod v souvislosti s nakládáním s povrchovými vodami v rybnících (tj. užíváním těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů, za účelem podnikání).
Ze závěru uvedeného v prvním článku vyplývá především ta skutečnost,
že povrchové vody, které jsou užívány při hospodaření v rybnících, nemohou
být v žádném případě považovány za majetek související s vlastnictvím
rybníků. V daném případě jde jednoznačně o „res extra commercium“ (věc
vyjmutou z tzv. právního obchodu). Souhrnně lze konstatovat, že charakter
povrchových vod (s výjimkou obecného nakládání s povrchovými vodami) je
především veřejnoprávní. Tyto vody jsou fyzickým a právnickým osobám podnikajícím v oblasti chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů, státem (v roli garanta veřejného zájmu) pouze „poskytnuty“ (a to
zcela bezplatně na rozdíl od odebírané povrchové či podzemní vody). Proto
následně nesmí být jakoukoliv podnikatelskou činností znehodnoceny natolik, aby tím byl poškozen veřejný zájem (viz § 1 zákona č. 254/2001 Sb.
[6], tj. ochrana povrchových a podzemních vod).
S ohledem na druhý příspěvek lze dojít k závěru, že vody, které jsou „vypouštěny“18 z rybníků, musí (ve všech případech) splňovat požadavky kladené na
povrchové vody stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.19 [9]. Připravovaná vyhláška vydaná na základě § 39 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb.
[6] by měla být navržena tak, aby v rámci povolení k užívání povrchových vod
pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů (v souvislosti s udělováním výjimek k použití závadných látek podle § 39 odst. 7
zákona č. 254/2001 Sb. [6]), případně nedocházelo k možnému nesouladu
s požadavky uvedeného (novelizovaného) vládního nařízení19. Rovněž by
měly být vždy splněny příslušné požadavky komunitárního práva – především
směrnice 2000/60/ES [20].
Potřeba chystané legislativní změny souvisí s nezbytným zlepšením
stavu některých nevyhovujících povrchových vod v České republice. Jejich
jakost negativně ovlivňují bodové zdroje znečištění a tzv. plošné znečištění – v nemalé míře však též užívání povrchových vod pro chov ryb nebo
vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů. Tato skutečnost byla
např. doložena ve Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky
v roce 2009 – nevyhovující kvalita vody v Lužnici (Sezimovo Ústí–Třeboň)
odpovídá dokonce nejhorší V. třídě jakosti (podle ČSN 75 7221 Jakost vod
– Klasifikace jakosti povrchových vod).

Nezbytné požadavky, které bude nutné vymezit v nové
vyhlášce vydané na základě § 39 odst. 8 vodního zákona
Doposud byl při rozhodování vodoprávních úřadů používán pouze metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., pro použití závadných látek ke krmení r yb
a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [17]. Podle
dikce tohoto pokynu bylo možné „pro zabezpečení hospodaření v jednotli
vých kategoriích obhospodařování rybníka“ aplikovat krmiva, anorganická
(průmyslová) hnojiva či organická hnojiva. Dávky uvedené v tomto metodickém pokynu závisely pouze na tom, zda byl daný rybník pojímán jako
tzv. polointenzifikační či intenzifikační. V mnoha případech však docházelo
k výraznému překročení hodnot stanovených v příloze č. 3 k nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., [9] (tzv. imisních standardů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod). Tento pokyn se zabýval všemi vstupy (při chovu
ryb) – krmením ryb, hnojením rybníků a okrajově obsádkou. Chápal rybníkářství jen jako zemědělské odvětví. Vliv hospodaření na jakost vody byl
značně opomíjen. Novelizace metodického pokynu byla zastavena – právní
úprava má být obsažena ve vyhlášce vydané na základě nového zmocnění
uvedeného v § 39 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. [6]:
  Anglické znění je následující: „“Good ecological status“ is the status of a body of
surface water, so classified in accordance with Annex V.“
12
  Anglické znění je následující: „“Good ecological potential“ is the status of a hea
vily modified or an artificial body of water, so classified in accordance with the
relevant provisions of Annex V.“
13
  Anglické znění je následující: „“Good surface water chemical status“ means the
chemical status required to meet the environmental objectives for surface waters
established in Article 4(1)(a), that is the chemical status achieved by a body of sur
face water in which concentrations of pollutants do not exceed the environmental
quality standards established in Annex IX and under Article 16(7), and under other
relevant Community legislation setting environmental quality standards at Commu
nity level.“
14
   Konkrétně podle tabulky 1.2.5 – „Definice maximálního, dobrého a středního
ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých vodních útvarů“.
15
   Tento požadavek na dosažení dobrého chemického stavu povrchových vod
a obdobně i na dosažení dobrého ekologického potenciálu byl již zohledněn v prvních zpracovaných plánech oblastí povodí. Další upřesnění lze předpokládat také
v navazujících plánech, které budou pravidelně zpracovávány vždy po šesti letech
(jde celkem o tři plány a období, která budou věnována jejich sestavování, schvalování a posouzení splnění navrhovaných programů opatření).
16
  Příslušný imisní standard platí i pro povodí nad daným koupacím místem (oblastí
koupání).
17
   Autoři v době zpracovávání tohoto článku měli k dispozici pouze předběžný (ne
oficiální) materiál zaslaný do mezirezortního řízení. Laskavý čtenář nechť promine,
pokud mezitím dojde k oficiálnímu vydání ve Sbírce zákonů. Na základě novely zákona
č. 254/2001 Sb. vydané pod č. 150/2010 Sb. byl zaveden do českého právního řádu
pojem „norma environmentální kvality“ – ten předpokládaná novela vládního nařízení
(podle dostupných informací) použije, navíc pak bude provedena podrobná specifikace u jednotlivých ukazatelů (v nové příloze č. 3) – a to nejen obecně, ale i s ohledem
na tzv. požadavky pro užívání vody. Ve sloupci tabulky nadepsaném „koupání (§ 34
zákona)“ se např. předpokládá pro celkový fosfor hodnota 0,05 mg/l (ta se nemění,
bude stejná jako v NV 229/2007 Sb.). Jde zde o tzv. zpřísněný požadavek, který by
měl platit v daném povodí nad nádrží, která je (bude) využívána ke koupání. Uvedená
hodnota je zcela oprávněná, a to s ohledem na velmi často se vyskytující neúměrné
ohrožení jakosti těchto vod ve vegetačním období (výskyt sinic).
11
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Water rights issues of fishponds – II (Kladivová, V.; Kult, A.)
Key words
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ous substances
Article builds on the previous paper, in which the same authors attempted to consider the specification of the pond in the relation to
the Czech fish farming. The authors recommended to determine appropriate legal concept with regard to the need of unification of the
basic concepts, so that it will be possible to define unambiguous and
enforceable requirements to ensure the quality of surface water that is
affected by fish and aquatic organisms, including the control system.
The attention in this second article is mainly addressed to respecting
the values of acceptable pollution quality standards of surface water
(environmental quality standards) in relation to the granting of exceptions to the use of harmful substances according to § 39 of the Water
Act. The standards of Annex 3 of Government Regulation No. 61/2003
Coll. on the indicators and values of permissible pollution of surface
water and wastewater, permit requirements for wastewater discharge
into surface water and into sewerage systems and on sensitive areas,
as amended by Government Regulation No. 229/2007 Coll. (also with
regard to the forthcoming amendment of the regulation) must be met.
It will be also necessary to improve the status of water bodies of standing surface water in ponds with an area of 0.5 square kilometers – in
accordance with the relevant provisions of the Directive 2000/60/EC
of the European Parliament and Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Many
ponds are also defined as surface water used for bathing.

stanovení léčiv v povrchových
a odpadních vodách metodou
KApalinové chromatografie
s hmotnostní detekcí

Souhrn
Článek se zabývá stanovením vybrané skupiny léčiv metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí a prekoncentrací analytů
extrakcí na pevné fázi v on-line a off-line uspořádání. Uvedeny jsou
výsledky analýz reálných vzorků povrchové a odpadní vody.

Úvod
Léčiva patří do skupiny látek označovaných jako PPCP – Pharmaceutical
and Personal Care Products (léčiva a výrobky osobní potřeby), kterým je
v současné době věnována velká pozornost. Spotřeba léků rychle stoupá.
Neustále se objevují nové přípravky a zvyšuje se počet léků, které je možno
získat bez předpisu. Farmaceutický průmysl je nejrychleji se rozvíjejícím
průmyslovým odvětvím [16].
Farmaceutické látky jsou uvolňovány do životního prostředí jako odpad
z výroby léků, likvidací nepoužitých nebo prošlých produktů a výkaly [2, 9, 11].

Danica Pospíchalová, Pavla Martinková, Roman Jobánek,
Miroslav Váňa
Klíčová slova
stanovení hormonů a jiných léčiv – kapalinová chromatografie – hmotnostní
detekce – extrakce tuhou fází – povrchová a odpadní voda



Jsou uvolňovány kontinuálně, a proto nemusí být perzistentní, aby způsobily
negativní účinky. Vzhledem k nízkým koncentracím léčiv v životním prostředí
může být toxický účinek spíše chronický než akutní.
Do životního prostředí pronikají hlavně městskými odpadními vodami, je
proto potřebné znát jejich chování v biologických čistírnách odpadních vod
včetně dopadu na recipienty. Z toho vyplývá zvyšující se zájem o monitoring
farmakologických přípravků v životním prostředí. Byla již publikována řada
prací uvádějících koncentrační hladiny léčiv v hydrosféře v různých zemích
[2, 3, 5, 8].
V České republice je tato problematika studována poměrně krátce.
Z tohoto důvodu existuje zatím málo informací o rozšíření výše uvedených
látek v životním prostředí.
Výběr látek pro naše analýzy vycházel ze znalosti o distribuovaném
množství farmakologicky účinných individuí a jejich případném vlivu na vodní
prostředí. Vybrány byly tyto látky: ibuprofen jako nesteroidní protizánětlivé
léčivo, kyselina salicylová (metabolit kyseliny acetylsalicylové), diklofenak
(antirevmatikum), karbamazepin (antiepileptikum), kyselina klofibrová
(regulátor lipidů v krvi, metabolit fibrátů). Dále pak látky s negativními
estrogenními účinky (přirozeně se vyskytující estrogenní hormony) estron
(E1), 17β-estradiol (E2) a syntetický analog E2 – 17α-ethynylestradiol
(EE2) používaný jako součást hormonálních léčiv, např. antikoncepčních
přípravků nebo léčiv pro hormonální substituční terapii.

zepinu D10, kyseliny klofibrové D4, kyseliny salicylové D4 a 10 ng/µl
E2-D5 a EE2-D4. 10 µl směsného roztoku ISTD bylo pipetováno ke vzorku
před analýzou.
K přípravě modelových vzorků a mobilní fáze byla použita ultračistá voda
(UHQ) a organická rozpouštědla pro LC/MS firmy Merck.

Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení steroidních látek
Odběr reálných vzorků byl prováděn do skleněných vzorkovnic, vzorky byly
konzervovány okyselením kyselinou chlorovodíkovou (pH 2).
Vzorky byly po přídavku směsného roztoku vnitřních standardů a úpravě
pH na hodnotu 7,8 filtrovány na vakuovém filtračním zařízení Sartorius přes
filtr ze skleněných vláken GFC Whatman o porozitě cca 1 µm.
Známý objem filtrátu (1,0 l) byl extrahován pomocí extrakce tuhou fází
(SPE) za laboratorní teploty s použitím disků BakerBond Speedisk Hydrophobic DVB 8068-06 (J. T. Baker). Před vlastní extrakcí byly SPE disky
kondiciovány. Kondicionace byla prováděna 5 ml hexanu, 5 ml ethylacetátu,
10 ml methanolu a 10 ml vody (pH 7,8).
Přes takto připravené disky se rychlostí 15 ml/min filtruje vzorek vody.
Po promytí disku 30% vodným roztokem methanolu (MeOH), 50% MeOH
okyseleným kyselinou octovou a vysušení tlakovým dusíkem se zachycené
analyty eluují acetonitrilem. Zachycený eluát se v proudu dusíku odpaří
právě do sucha. Odparek se rozpustí ve směsi hexan : dichlormethan (DCM)
(3 : 1) a přečistí na kolonce naplněné florisilem. Analyty se z kolonky eluují
5% roztokem acetonu v DCM, zkoncentrují proudem dusíku a převedou do
1 ml roztoku kompatibilního s následnou LC/MS analýzou.

Možnosti stanovení
K analýze reziduí léčiv se nejčastěji používá plynová chromatografie
(GC/MS) nebo kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS).
Protože jsou tyto látky většinou málo těkavé, je nutno je před GC/MS stanovením derivatizací převést na těkavější sloučeniny [15–17]. Z tohoto důvodu
je výhodné použít ke stanovení kapalinovou chromatografii. V naší předchozí
práci [1] byla využívána detekce v UV oblasti, která byla ale málo citlivá.
Nové přístrojové vybavení umožnilo zavést metodu LC/MS [2–14].
Vzhledem k nízkým koncentracím látek, které je třeba stanovovat, je
nutné analyty před LC/MS analýzou prekoncentrovat [12].
Extrakce tuhou fází (solid phase extraction – SPE) již prakticky nahradila
klasickou extrakci kapalina–kapalina, protože má řadu výhod [10, 12]: větší
výtěžnosti, lepší selektivitu, přesnost, reprodukovatelnost, nižší spotřebu
rozpouštědel, kratší dobu práce a umožňuje automatizaci. K SPE se používají kolonky nebo disky s polymerními sorbenty, nejčastěji jsou uváděny
kolonky Oasis HLB (Waters) [6, 7, 8, 9, 11, 12] nebo Strata X (Phenomenex)
[4, 5, 7, 8, 12] či Lichrolute ENV+ [8, 12]. Vzhledem k nutnosti zpracovávat
velký objem vzorku (až 1–2 l) je výhodné pracovat s disky, které spojují
funkci filtrační membrány a sorbentu a filtrace na nich je mnohem rychlejší
[7]. Nejčastěji jsou léčiva eluována ze SPE materiálů methanolem [5, 7, 8,
9], acetonem [7, 8, 11], ethylacetátem [12], acetonitrilem [4] nebo směsí
rozpouštědel: methanol/MTBE [13], aceton/ethylacetát [8].
Separace analytů LC se výhradně provádí v reverzní fázi [1–12, 13],
nejčastější mobilní fází je methanol [3, 5, 8, 9, 11] nebo acetonitril [9,
6, 13] s vodou a příměsí pufrů nebo kyseliny mravenčí, popř. kyseliny
octové [3, 5, 6].
Vzhledem k velkým matricovým efektům (zejména u vzorků odpadních
vod) se doporučuje kalibrovat metodou vnitřního standardu [3, 6, 7].

Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení nesteroidních látek
Odběr reálných vzorků byl prováděn do skleněných vzorkovnic, vzorky byly
konzervovány okyselením kyselinou octovou (5 ml/250 ml vzorku).
Vzorky byly filtrovány přes membránové filtry z recyklované celulózy
(0,45 µm) a po přídavku směsného roztoku vnitřních standardů bylo
5 ml vzorku prekoncentrováno on-line SPE na kolonkách Hypersil Gold
20 x 2,1 mm. Odpadní vody se před on-line SPE ředily desetkrát.

Instrumentální podmínky
LC/MS analýza byla prováděna na kapalinovém chromatografu Agilent
1200 RR s binárním a isokratickým čerpadlem, degaserem, termostatovaným autosamplerem, termostatem kolon a hmotnostním detektorem
Applied Biosystems 4000 Q Trap s trojitým kvadrupolem.
Vzhledem k rozdílné povaze sledovaných látek se používají dvě odlišné
LC/MS metody:
• Ke stanovení steroidů byla používána kapalinová chromatografie na
koloně Synergi Hydro–RP, 150 x 2,00 mm, 4 µm s mobilní fází acetonitril/voda v gradientové eluci. Hmotnostní detekce elektrosprejem
v negativním modu (ESI-). Nástřik 10 µl vzorku.
• Ke stanovení kyseliny salicylové, klofibrové, ibuprofenu, diklofenaku
a karbamazepinu byla používána LC kolona Zorbax XDB, 50 x 4,6 mm,
4 µm, mobilní fáze methanol/voda okyselená 0,2 % kyseliny octové
v gradientové eluci. Hmotnostní detekce elektrosprejem v negativním
modu (ESI-) a pozitivním modu (ESI+). K nástřiku na on-line SPE (objem
vzorku 5 ml) bylo použito přístroje Aspec GX–271 firmy Gilson.
Použité přechody k hmotnostní detekci v MRM (multiple reaction monitoring) modu uvádí tabulka 1.

Experimentální část
Tabulka 1. Přechody pro MRM detekci

Vybraná skupina léčiv byla v laboratoři VÚV TGM, v.v.i., analyzována
metodou LC/MS, prekoncentrace analytů byla prováděna extrakcí tuhou
fází (SPE).
Multireziduální stanovení této skupiny analytů se neosvědčilo vzhledem
k jejich velmi odlišným chemickým vlastnostem a koncentračním hladinám
jejich výskytu. Z tohoto důvodu bylo stanovení rozděleno do dvou separátních postupů.

Analyt

Příprava standardů
Pro vývoj metod a jejich validaci byly používány standardy v pevném
stavu od firmy Dr. Ehrenstorfer. Z dodaných pevných látek byly připravovány
základní roztoky jednotlivých analytů v methanolu, ze kterého byl připravován směsný zásobní kalibrační roztok o koncentraci 1 mg/ml jednotlivých
analytů. Ředěním zásobního kalibračního roztoku byl připraven pracovní
kalibrační roztok o koncentraci 2 µg/ml jednotlivých farmak v methanolu,
který byl používán pro kalibraci a průběžnou kontrolu účinnosti chromatografické separace.
Pro přípravu modelových vzorků byl použit methanolový roztok o koncentraci 2 µg/ml E1, E2, EE2 a 20 µg/ml ibuprofenu, diklofenaku, karbamazepinu, kyseliny klofibrové a salicylové. 30 µl tohoto roztoku bylo spikováno
do 1 l vzorku povrchové nebo odpadní vody.
Do jednotlivých roztoků byly přidávány vnitřní deuteriované standardy
čistoty 98 % nebo vyšší. Byly používány tyto standardy: estron D4 (E1-D4),
17β-estradiol D5 (E2-D5), 17α-ethynylestradiol D4 (EE2-D4), diklofenak D4
(DCF-D4), ibuprofen D3 (IBP-D3), karbamazepin D10, kyselina klofibrová
D4 od firmy CDN Isotopes, kyselina salicylová D4 od firmy CIL.
Z těchto standardů byl připraven směsný pracovní roztok vnitřních
standardů (ISTD) o koncentraci 5 ng/µl E1-D4, DCF-D4, IBP-D3, karbama-

Q1

Q3

Kyselina salicylová

136,9
136,9

92,8
64,9

Karbamazepin

236,9
236,9

194,1
193,1

Kyselina klofibrová

212,9
212,9

126,7
84,8

Diklofenak

293,7
293,7

249,8
213,7

Ibuprofen

204,9
204,9

161,0
159,0

Estron (E1)

268,9
268,9

144,8
142,7

17β-estradiol (E2)

270,9
270,9

144,8
182,9

17α-ethynylestradiol (EE2)

295,0
295,0

144,8
158,8

Výsledky
Jednotlivé látky se identifikují porovnáním retenčních časů s retenčními
časy standardů a shodnosti intenzit dvou sledovaných přechodů dané látky
ve vzorku a v kalibračním roztoku. Kvantifikace se provádí na základě hodnot vypočtených pomocí kalibračních křivek metodou kalibrace s vnitřními
standardy (deuteriované standardy sledovaných farmak).



Jako nezbytné se při stanovení farmak
v povrchové a odpadní vodě metodou LC/MS
jeví použití vnitřních standardů. Matrice silně
ovlivňuje ionizaci, bylo pozorováno potlačení
nebo naopak zvýšení ionizace vlivem látek přítomných ve vzorku. Navíc je tento vliv u každého
vzorku jiný. Ukázka ovlivnění signálu detektoru
složením matrice analyzovaného vzorku je na
obr. 1 a 2. Na obr. 1 je chromatogram standardu
kyseliny klofibrové (600 ng/l) v UHQ vodě, obr. 2
zobrazuje chromatogram standardního přídavku
kyseliny klofibrové (600 ng/l) do odpadní vody,
ve které nebyla kyselina klofibrová metodou
LC/MS detekována.
Změnou postupu v přípravě vzorku pro stanovení steroidních látek, tj. SPE při neutrálním
pH (7,8) a následným dočištěním extraktu
florisilem, se podařilo významně potlačit matricové vlivy, jak je vidět na obr. 3 a 4. Na obr. 3
je chromatogram standardu estronu (60 ng/l)
v UHQ vodě, obr. 4 zobrazuje chromatogram
standardního přídavku estronu (60 ng/l) do
odpadní vody, ve které nebyl estron metodou
LC/MS detekován.
Při vývoji metody byly analyzovány vzorky se
standardním přídavkem sledovaných farmak
do povrchové nebo odpadní vody. Standardní
přídavek byl 20 ng/l E1, E2 a EE2; karbamazepin, kyselina klofibrová a salicylová, ibuprofen
a diklofenak v koncentraci 200 ng/l. Průměrné
výtěžnosti SPE se pohybovaly v intervalu 78,2 až
112,2 % a variační koeficienty (CV) 8,5–16,2 %.
Průměrné výtěžnosti a CV pro jednotlivé látky
v povrchové a odpadní vodě jsou uvedeny
v tabulce 2.
Meze stanovitelnosti metody byly určeny na
základě vyhodnocení poměru signál/šum, tj.
k poměru signál/šum 10 byla přiřazena odpovídající koncentrace jednotlivých analytů. Meze
stanovitelnosti pro jednotlivé analyty v povrchové a odpadní vodě jsou uvedeny v tabulce 3.
Popsanou metodou byly zpracovány vzorky
z městských čistíren odpadních vod v České
republice. Vzorky byly odebírány na přítoku
na ČOV, odtoku z ČOV a z povrchových vod
v místech nad a za výpustí příslušných ČOV.
Informativní přehled výsledků analýz je uveden
v tabulce 4.

Obr. 1. Chromatogram kyseliny klofibrové v UHQ
vodě

Obr. 2. Chromatogram kyseliny klofibrové v od
padní vodě

Závěr
Cílem práce bylo vypracovat metodiku stanovení vybraných osmi farmak (kyselina salicylová,
klofibrová, karbamazepin, diklofenak, ibuprofen,
estron, 17β-estradiol a 17α-ethynylestradiol)
v povrchové a odpadní vodě.
Stanovení bylo prováděno kapalinovou chromatografií s hmotností detekcí po zkoncentrování analytů extrakcí tuhou fází (SPE) v on-line
a off-line uspořádání.
Metodou byly zpracovány vzorky povrchových Obr. 3. Chromatogram estronu v UHQ vodě
vod a odpadních vod z městských čistíren
odpadních vod v České republice. Byly zjištěny
velmi vysoké koncentrace kyseliny salicylové, ibuprofenu, karbamazepinu
a diklofenaku.
Tabulka 2. Průměrné výtěžnosti SPE [%] analytů a CV [%] 20 měření
v povrchové a odpadní vodě (koncentrace E1, E2 a EE2 20 ng/l, ostatní
látky 200 ng/l)

Obr. 4. Chromatogram estronu v odpadní vodě

Tabulka 3. Meze stanovitelnosti metody pro jednotlivé analyty v povrchové
a odpadní vodě
Povrchová voda
[ng/l]

Odpadní voda
[ng/l]

100

100

1

10

Kyselina klofibrová

1

10

13,2

Diklofenak

1

10

100,4

8,5

Ibuprofen

1

10

Estron (E1)

98,4

10,2

Estron (E1)

0,5

2,0

17β-estradiol (E2)

111,1

16,2

17β-estradiol (E2)

2,0

6,0

17α-ethynylestradiol (EE2)

99,4

9,9

17α-ethynylestradiol (EE2)

4,0

10,0

Celkový průměr
výtěžností

CV

Kyselina salicylová

78,2

16,1

Kyselina salicylová

Karbamazepin

112,2

12,1

Karbamazepin

Kyselina klofibrová

104,0

16,1

Diklofenak

110,6

Ibuprofen

Analyt

Analyt



Tabulka 4. Nálezy farmak v povrchových a odpadních vodách [ng/l]
Odpadní voda

Analyt

Povrchová
voda

Přítok na ČOV

Odtok z ČOV

Kyselina salicylová

122–1 450

11 000–67 000

384–3 900

6,6–58,2

184–1 270

277–932

<1

< 10–19.6

< 10–18,3

Karbamazepin
Kyselina klofibrová

[10]

Diklofenak

7,5–41,5

187–995

246–893

Ibuprofen

11,4–216

4 670–21 900

46–634

Estron (E1)

< 2–9,8

< 0,5–2,4

26,7–88,9

17β-estradiol (E2)

<2

10,0–31,7

<6

17α-ethynylestradiol (EE2)

<4

< 10

< 10

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Poděkování: Příspěvek byl zpracován s podporou výzkumného záměru
MZP0002071101.
[16]
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Determination of pharmaceuticals in surface and waste waters
by liquid chromatography–mass spectrometric detection (Po
spíchalová, D.; Martinková, P.; Jobánek, R.; Váňa, M.)
Key words
determination of hormons and other pharmaceuticals – liquid chromato
graphy–mass spectrometric detection – solid phase extraction – surface
and waste water
Liquid chromatography–mass spectrometric detection (LC/MS) method for determination of selected pharmaceuticals (salicylic acid, clofibric
acid, carbamazepine, diclofenac, ibuprofen, estrone, ethinylestradiol and
estradiol) is described. For the sample preparation solid phase extraction
is used. Results of the analysis of the samples of surface and municipal
waste waters are presented.

STANOVENÍ PARAQUATU
A DIQUATU-DIBROMIDU VE VODÁCH
METODOU ITP-CZE

neselektivní kontaktní herbicidy. Působí pouze na nadzemní části rostlin,
kde dochází během fotosyntézy ke vzniku reaktivních kyslíkových radikálů,
které ničí buněčnou membránu. Při styku s půdou jsou tyto herbicidy rychle
deaktivovány a nezanechávají rezidua [1]. Paraquat, známý pod obchodním
názvem Gramoxone, je vysoce toxická látka, která při vyšších dávkách vážně poškozuje plíce, srdce, ledviny i játra. Od roku 2007 je jeho používání
jakožto účinného herbicidu zakázáno Evropskou unií. Diquat dibromid je
znám pod obchodním názvem Reglone. Kromě desikace (vysušení) polních
plodin a zelenin se používá k hubení plevelů v ovocných sadech, lesních
školkách a také k ničení řas a nežádoucích rostlin v nádržích, rybnících
a vodních tocích.

David Chrastina
Klíčová slova
paraquat – diquat – bipyridylové herbicidy – ITP-CZE

Souhrn
Bipyridylové herbicidy patří k hojně používaným přípravkům na ochranu
rostlin. Hlavními zástupci této skupiny herbicidů jsou paraquat a diquat
dibromid. Z hlediska toxických účinků těchto látek je nutné jejich
častější sledování v hydrosféře. Pro stanovení paraquatu a diquatu ve
vodách byla zavedena metoda online spojení kapilární izotachoforézy
a kapilární zónové elektroforézy po předchozí úpravě vzorku pomocí
extrakce na tuhé fázi.

Obr. 1. Strukturní vzorce paraquatu a diquatu

Úvod

Analýza těchto látek ve vodách bývá obtížná. Jsou to látky ve vodě dobře
rozpustné, stabilní v kyselém a neutrálním prostředí. V silně alkalickém
prostředí hydrolyzují. Značným problémem při analýze bývá zejména jejich
adsorpce na skleněné povrchy a také citlivost na světlo. K uchovávání
vzorků se doporučuje používat buď tmavé skleněné lahve, jejichž povrch je
před použitím upraven silanizací, anebo tmavé plastové lahve. Ke stanovení
quatů je nejčastěji využívána metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí [2, 3], pro zvýšení citlivosti často ve spojení
s hmotnostní spektrometrií [4, 5, 6]. Pro kationtový charakter molekul

Řada pesticidních přípravků používaných v zemědělství na ochranu rostlin
není v hydrosféře pravidelně sledována. Používání pesticidů může mít přitom negativní vliv na životní prostředí i zdraví člověka. Při aplikacích dochází
ke smyvům pesticidů do povrchových vod, čímž mohou být ohroženy vodní
organismy. Perzistentní pesticidy zůstávají dlouhou dobu v půdě a mohou
kontaminovat spodní vody.
Paraquat (N,N’-dimethyl-4,4’-bipyridinium dichlorid) a diquat (1,1’-ethylen-2,2’-bipyridyldiylium dibromid) (viz obr. 1) patří mezi vysoce účinné



je vhodnou technikou také kapilární zónová elektroforéza s UV detekcí
[7], detektor diodového pole (DAD) [8, 9] nebo ve spojení s hmotnostní
spektrometrií [10]. Popsána byla také metoda plynové chromatografie
[11], kapilární izotachoforézy [12], metoda amperometrická [13]. Velmi
účinné je rovněž spojení kapilární izotachoforézy s kapilární zónovou
elektroforézou (ITP-CZE) [14]. Kapilární izotachoforéza zde plní funkci
prekoncentrační techniky a zároveň slouží k oddělení majoritních složek
(Ca2+, Mg2+, Na+ a K+).
Pro stanovení paraquatu a diquatu ve vodách byla zvolena metoda
ITP-CZE [14] s předúpravou vzorku pomocí extrakce na tuhé fázi [15].
Analyzovaný vzorek je nastříknut mezi vedoucí elektrolyt LE (s vyšší pohyblivostí iontů než kterýkoliv ion ve vzorku) a koncový elektrolyt TE (s nižší
pohyblivostí iontů než kterýkoliv ion ve vzorku). V předseparační koloně
jsou po vložení elektrického proudu složky děleny podle svých iontových
pohyblivostí. Zároveň dochází k zakoncentrování jednotlivých složek směsi,
jak popisuje Kohlrauschova regulační funkce [16]. Analytická kolona je
naplněna nosným elektrolytem ZE, který má v celé kapiláře stejné složení
i koncentraci. Ionty jsou separovány podle svých iontových pohyblivostí
(závisí na velikosti náboje a velikosti molekuly) a následně detekovány
UV detektorem.

Obr. 2. Elektroferogram modelové směsi paraquatu a diquatu – vedoucí
elektrolyt 10 mM KOH, 4 mM kyselina citronová, 1 mM CTAB, 0,1 % MHEC,
pH 6,1; koncový a nosný elektrolyt: 10 mM TRIS, 4 mM kyselina citronová,
1 mM CTAB, 15 % PEG, pH 6,1; koncentrace standardů 0,4 μg.l-1, λ = 255 nm
(paraquat), λ = 308 (diquat)

Metodika
Chemikálie, roztoky
Hydroxid sodný p.a., hydroxid draselný p.a. (Lach-Ner, ČR), kyselina
citronová monohydrát p.a., kyselina trifluoroctová pro spektroskopii, cetyl
trimethylammonium bromid (CTAB) p.a. (Merck, ČR), metanol pro HPLC
a acetonitril pro HPLC (Chromservis ČR), dusík 5.0 (Messer, ČR). Standardy
paraquat dichlorid tetrahydrát 1000 µg.ml-1, diquat dibromid monohydrát
1000 µg.ml-1 (Absolute Standards, USA). K přípravě elektrolytů a pracovních
roztoků byla použita ultračistá voda (Labconco, USA). Koncový a nosný
elektrolyt 10 mM tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS), 4 mM kyselina
citronová, 1 mM CTAB, 15 % polyethylenglykol 300 (PEG), pH 6,1 (Chemický
ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského, Slovensko).

Použité přístroje a zařízení
K měření byl použit elektroforetický analyzátor EA 102 ve dvoukolonovém
uspořádání (předseparační FEP kapilára 90 mm × 0,8 mm i. d. × 1,15 mm
o. d., předseparační FEP kapilára 160 mm × 0,8 mm i. d. × 1,15 mm o. d.,
analytická FEP kapilára 160 × 0,3 mm i. d. × 0,7 mm o. d.) s kontaktními
vodivostními detektory (Villa Labeco, Slovensko). Pro identifikaci analytů
byl použit UV detektor SAFÍR EX (190–800 nm) (ECOM, ČR). Vyhodnocení
dat bylo provedeno pomocí software ACES. Pro extrakci na tuhé fázi byly
použity kolonky Supelclean ENVI-Carb, 500 mg/6 ml (Supelco, USA), vakuové čerpadlo Vacc space 20, Alltech Vacuum manifold s 12 pozicemi.

Příprava a analýza vzorku
Obr. 3. Kalibrační křivka diquatu a paraquatu

Pro odběr a další manipulaci se vzorky bylo použito plastové nádobí
z HDPE. Vzorky byly před extrakcí na tuhé fázi (SPE) filtrovány přes nylonový
filtr 0,45 µm. SPE kolonky Supelclean ENVI-Carb byly kondicionovány 2 ml
methanolu, 2 ml směsi MeOH : H2O v poměru 1 : 1, 2 ml H2O a nakonec
2 ml H2O upravené na pH 9,0 pomocí 0,1 M NaOH. Po kondicionaci kolonek následovala extrakce 250 ml vzorku (upraveného na pH 9,0 pomocí
0,1 M NaOH) rychlostí 2–3 ml.min-1. Quaty byly eluovány 2 ml směsi acetonitril : kyselina trifluoroctová (80 : 20, v/v). Eluát byl proudem dusíku
odpařen k suchu a extrakt rozpuštěn v 0,5 ml 1 mM vodného roztoku
CTAB. Nastřikovaný objem byl 100 μl. Detekce látek probíhala při 255 nm
(paraquat) a 308 nm (diquat) při celkové době analýzy 20 min. Hnací
proud byl v předseparační koloně 250 μA, v analytické koloně 100 μA.
Složení vedoucího elektrolytu: 10 mM KOH, 4 mM kyselina citronová,
1 mM CTAB, 0,1 % methylhydroxyethylcelulosa (MHEC), pH 6,1. Složení
koncového a nosného elektrolytu: 10 mM TRIS, 4 mM kyselina citronová,
1 mM CTAB, 15 % PEG, pH 6,1.

Tabulka 1. Některé validační parametry pro stanovení paraquatu a diquatu
Mez detekce
[µg.l-1]

Mez stanovitelnosti
[µg.l-1]

Výtěžnost
[%]

Rel. opakovatelnost
[%]

paraquat

0,015

0,047

83,51

15,51

diquat

0,012

0,042

81,86

14,41

0,4 μg.l-1 a 0,8 μg.l-1. Na každé koncentrační hladině bylo měřeno šest
vzorků. Jednalo se o modelové vzorky připravené spikováním ultračisté
vody. Výtěžnost metody byla ověřována na spikovaných reálných vzorcích,
konkrétně na profilu Ostravice-Slezská Ostrava. Validační parametry byly
vyhodnocovány programem EffiValidation 3.0. Některé validační parametry
zobrazuje tabulka 1.

Výsledky a diskuse
Při zavádění metody byla nejprve zkoušena krátká předseparační kolona
(90 mm × 0,8 mm i. d. × 1,15 mm o. d.) s elektrolytickým systémem LE:
10 mM KOH, 4 mM kyselina citronová, 0,1 % MHEC, pH 6,1; TE a ZE:
10 mM TRIS, 4 mM kyselina citronová, 15 % PEG, pH 6,1. V tomto systému ale nedocházelo k oddělení jednotlivých píků. Po přídavku CTAB na
koncentraci 0,001 mol.l-1 docházelo k potřebné separaci. Testovány byly
rovněž různé vlnové délky v rozmezí od 200 nm do 310 nm. Jako nejvhodnější vlnové délky pro identifikaci analytů byly zvoleny 255 nm pro paraquat
a 308 nm pro diquat. Analýza trvala necelých 15 minut. Separace obou
quatů je zobrazena na obr. 2. Krátká předseparační kolona nebyla bohužel
pro dosažení požadovaných mezí stanovitelnosti 0,05 µg.l-1 dostačující.
Proto byla dále používána dlouhá předseparační kolona (160 mm), na které
dochází k většímu zakoncentrování vzorku. Analýza na dlouhé koloně trvá
20 minut. S použitím této kolony probíhala také validace metody. Při validaci
metody byla zjišťována mez detekce a stanovitelnosti, přesnost, správnost,
opakovatelnost, výtěžnost metody a byla rovněž ověřována linearita. Pro
určení validačních parametrů byla sestrojena pětibodová kalibrační křivka
(obr. 3). Testování probíhalo na třech koncentračních hladinách 0,1 μg.l-1,

Závěr
Pro stanovení bipyridylových herbicidů paraquatu a diquatu v hydrosféře
byla zavedena metoda spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové
elektroforézy. Pro zkoncentrování a úpravu vzorků byla použita extrakce na
tuhou fázi s SPE kolonkami Supelclean ENVI-Carb, 500 mg/6 ml. Separace
látek probíhala v elektrolytickém systému LE: 10 mM KOH, 4 mM kyselina
citronová, 1 mM CTAB, 0,1 % MHEC, pH 6,1 a TE, ZE: 10 mM TRIS, 4 mM
kyselina citronová, 1 mM CTAB, 15 % PEG, pH 6,1. Detekce látek probíhala
při 255 nm (paraquat) a 308 nm (diquat). Touto metodou bylo pro oba
quaty dosaženo mezí stanovitelnosti 0,05 µg.l-1.
Poděkování
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru MZP0002071101
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů.
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Determination of paraquat and diquat dibromide in water by ITP‑CZE
(Chrastina, D.)
Key words
paraquat – diquat – bipyridyl herbicides – ITP-CZE
Bipyridyl herbicides are widely used plant protection products. The
main representatives of this group are herbicides paraquat and diquat
dibromide. In terms of toxic effects of these substances, their monitoring
in the hydrosphere should be more frequent. A new method with online
coupling of capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis
and sample pre-treatment by solid phase extraction was introduced for
the determination of paraquat and diquat in water samples.

Ukazatel celkový organický
uhlík a jeho vztah ke kontrole
odpadních vod

jednoduchým vztahem (vztah se dá odvodit jen pro konkrétní odpadní
vodu), proto byla nařízením vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., zavedena povinnost sledovat i ukazatel TOC pro
městské čistírny odpadních vod nad 100 000 EO. Pro tento ukazatel není
zatím dán žádný emisní standard, získání větších souborů dat povinným
sledováním tohoto ukazatele by však mělo umožnit jeho případné budoucí
stanovení.

Miroslav Váňa, Jiří Kučera

Metodika

Klíčová slova
TOC – CHSK – kontinuální sledování – odpadní vody – legislativa – ČOV

V odborné literatuře lze nalézt různé hodnoty pro poměr CHSKCr/TOC
v rozmezí od 0,8 až po 10,0. Teoretická hodnota je 2,67; v praxi se považuje
hodnota za správnou, pohybuje-li se hodnota poměru v intervalu 2,5–4.
Vždy je třeba uvažovat místně specifické poměry, které závisejí hlavně na
druhu analyzované odpadní nebo povrchové vody.
Pro zjištění, zda publikovaná data platí i pro velmi malé a malé čistírny
odpadních vod, kde nebudou k dispozici data z rutinního provozovatelského sledování podle citovaného nařízení vlády, byly sledovány odtoky
ze dvou domovních čistíren odpadních vod (ČOV A, ČOV B) a dále z ČOV
se 7 000 EO (se dvěma nezávislými technologickými linkami – C1, C2)
a z ČOV se 2 000 EO (D). Lze totiž předpokládat, že u malých čistíren
odpadních vod budou větší rozdíly hodnot odtokových parametrů než u ČOV
nad 100 000 EO.
Aby bylo možné vyhodnotit, zda různé technologie čištění mění poměr
CHSKCr/TOC, byly domovní čistírny napojeny na stejný přítok odpadní
vody. Taktéž byly sledovány odtoky z jedné ČOV, která má dvě nezávislé
technologické linky různého uspořádání.
Ve všech lokalitách byly odebírány v různých dnech prosté vzorky odtoků
na stanovení BSK5, CHSKCr a TOC. Vzorky byly ihned po odběru zchlazeny
a po příjezdu do laboratoře byla stanovena hodnota BSK5. Pro stanovení
CHSKCr a TOC byly vzorky homogenizovány na homogenizéru Ultra-Turrax
po dobu pěti minut při otáčkách 20 500 min-1. CHSKCr bylo stanoveno ve
zkumavkách podle ČSN ISO 15 705, TOC podle normy ČSN EN 1484. Podle
zmiňované normy je organický uhlík stanoven jako NPOC (netěkavý organický uhlík) v okyseleném vzorku po odstranění CO2 z HCO3- a CO32- (probublání
plynem – syntetický vzduch bez CO2 a organických látek). Stanovení bylo
provedeno na TOC analyzátoru FORMACSHT TOC/TN firmy SKALAR.

Souhrn
V současnosti je hlavním souhrnným ukazatelem míry organického
znečištění odpadních vod chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr), resp.
biochemická spotřeba kyslíku (BSK5). Kvůli možnosti kontinuálního sledování, a tím i případného přímého řízení čistírenského procesu se stále
intenzivněji uvažuje o postupné náhradě tohoto ukazatele parametrem
celkový organický uhlík (TOC). Oba parametry – CHSKCr a TOC – nelze
vzájemně převést jednoduchým vztahem (převodní vztah se dá odvodit jen
pro konkrétní odpadní vodu), proto byla nařízením vlády č. 61/2003 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., zavedena povinnost sledovat
i ukazatel TOC pro městské čistírny odpadních vod nad 100 000 EO.
Pro tento ukazatel není zatím stanoven žádný emisní standard, získání
větších souborů dat povinným sledováním tohoto ukazatele by však mělo
umožnit jeho případné budoucí zavedení.
V příspěvku jsou publikovány výsledky z oblasti domovních a menších
ČOV, u nichž lze předpokládat větší rozdíly hodnot odtokových parametrů
než u ČOV nad 100 000 EO.

Úvod
Hlavním souhrnným ukazatelem míry organického znečištění odpadních
vod je v současnosti CHSKCr, resp. BSK5.
Hodnota CHSKCr slouží jako návrhový parametr pro projekt technologie
ČOV, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů hodnocení vypouštěných odpadních vod do vod povrchových a také kvality povrchových toků. Stanovení
CHSKCr je uzanční metoda, kterou je třeba provádět podle přesně daných
postupů uvedených v normě ČSN ISO 15 705.
Používané metody jsou však nešetrné k životnímu prostředí – vznikají
při nich nebezpečné odpady s vysokým obsahem chromu, rtuti, stříbra
a kyseliny sírové.
Z tohoto důvodu a vzhledem k možnosti kontinuálního sledování, a tím
i případného přímého řízení čistírenského procesu se stále intenzivněji
uvažuje o postupné náhradě tohoto ukazatele parametrem celkový organický uhlík (TOC). Oba parametry – CHSKCr a TOC – nelze vzájemně převést

Výsledky měření a diskuse
Výsledky měření v jednotlivých lokalitách shrnují tabulky 1 až 5, ve
kterých jsou uvedeny naměřené hodnoty a vypočteny poměry CHSK/TOC,
CHSK/BSK a BSK/TOC.
Naměřené výsledky potvrzují, že poměr mezi CHSK a TOC se pohybuje
většinou v rozmezí 2 až 4, jak uvádí literatura. V několika jednotlivých měřeních byl zjištěn poměr do 5 a výjimečně až do 6. V průměrných hodnotách
se poměr CHSK/TOC pohyboval v rozmezí 3,0–3,2, s výjimkou čistíren
A a B, kde byl tento poměr vyšší (4,1, resp. 3,7). To je možné vysvětlit



Tabulka 1. Hodnoty BSK5, CHSKCr a TOC a jejich poměry na ČOV A

Tabulka 2. Hodnoty BSK5, CHSKCr a TOC a jejich poměry na ČOV B

BSK5
(mg/l)

CHSKCr
(mg/l)

TOC
(mg/l)

Poměr
CHSKCr/TOC

Poměr
CHSKCr/BSK5

Poměr
BSK5/TOC

BSK5
(mg/l)

CHSKCr
(mg/l)

TOC
(mg/l)

Poměr
CHSKCr/TOC

Poměr
CHSKCr/BSK5

Poměr
BSK5/TOC

9,0
10,0
5,0
6,8
4,6
2,4
6,6
10,7
22,0
22,0
234
176
27,0
13,0
5,7
15,9
29,3
8,2
20,8
35,8
Průměr
Minimum
Maximum

31,1
37,6
48,4
40,9
38,3
18,9
55,2
81,5
147
185
1695
949
75,2
44,3
36,9
64,0
158
34,4
136
150

10,0
9,30
10,8
10,1
8,74
8,55
17,7
17,2
26,3
33,4
446
191
16,4
11,6
10,8
15,9
44,2
8,56
29,8
37,2

3,1
4,0
4,5
4,0
4,4
2,2
3,1
4,7
5,6
5,5
3,8
5,0
4,6
3,8
3,4
4,0
3,6
4,0
4,6
4,0
4,1
2,2
5,6

3,5
3,8
9,7
6,0
8,3
7,9
8,4
7,6
6,7
8,4
7,2
5,4
2,8
3,4
6,5
4,0
5,4
4,2
6,6
4,2
6,0
2,8
9,7

0,9
1,1
0,5
0,7
0,5
0,3
0,4
0,6
0,8
0,7
0,5
0,9
1,6
1,1
0,5
1,0
0,7
1,0
0,7
1,0
0,8
0,3
1,6

7,3
3,2
2,1
6,1
5,8
3,7
4,7
2,4
3,2
5,6
6,5
56,0
3,6
3,7
3,5
5,1
3,7
4,8
6,4
4,2
Průměr
Minimum
Maximum

42,9
32,2
31,2
36,8
39,2
39,2
31,0
33,6
37,4
47,8
46,6
259
42,8
34,9
33,5
41,5
34,8
30,7
35,1
37,5

10,6
9,03
9,61
10,1
10,4
9,19
10,5
10,0
9,98
11,3
13,0
66,5
11,6
9,15
9,78
10,2
9,82
8,95
9,80
9,50

4,0
3,6
3,2
3,6
3,8
4,3
2,9
3,4
3,7
4,2
3,6
3,9
3,7
3,8
3,4
4,1
3,5
3,4
3,6
3,9
3,7
2,9
4,3

5,9
10,0
14,8
6,0
6,8
10,6
6,6
14,0
11,7
8,5
7,2
4,6
11,9
9,4
9,6
8,1
9,4
6,4
5,5
8,9
8,8
4,6
14,8

0,7
0,4
0,2
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,3
0,5
0,5
0,8
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,7
0,4
0,5
0,2
0,8

Tabulka 4. Hodnoty BSK5, CHSKCr a TOC a jejich poměry na ČOV C2

Tabulka 3. Hodnoty BSK5, CHSKCr a TOC a jejich poměry na ČOV C1
BSK5
(mg/l)

CHSKCr
(mg/l)

TOC
(mg/l)

Poměr
CHSKCr/TOC

Poměr
CHSKCr/BSK5

Poměr
BSK5/TOC

BSK5
(mg/l)

CHSKCr
(mg/l)

TOC
(mg/l)

Poměr
CHSKCr/TOC

Poměr
CHSKCr/BSK5

Poměr
BSK5/TOC

8,1
9,1
1,2
2,4
1,6
1,6
1,1
2,0
1,7
2,6
2,0
4,6
3,0
2,0
3,2
1,7
2,6
1,3
4,8
3,7
Průměr
Minimum
Maximum

18,1
22,1
20,6
21,2
20,1
24,6
16,3
21,6
21,3
22,0
22,4
29,5
29,6
21,4
27,9
22,5
19,9
19,1
36,8
35,8

7,15
7,56
7,24
7,79
7,58
7,83
7,82
7,45
7,11
7,65
6,93
8,25
7,89
7,50
9,80
7,10
6,78
5,98
9,45
10,8

2,5
2,9
2,8
2,7
2,7
3,1
2,1
2,9
3,0
2,9
3,2
3,6
3,8
2,8
2,8
3,2
2,9
3,2
3,9
3,3
3,0
2,1
3,9

2,2
2,4
17,2
8,8
12,6
15,3
14,8
10,8
12,5
8,4
11,2
6,4
9,9
10,7
8,7
13,2
7,7
14,7
7,7
9,7
10,2
2,2
17,2

1,1
1,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,3
0,3
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,4
0,2
0,5
0,3
0,4
0,1
1,2

11,9
14,1
4,6
2,4
4,5
3,4
2,6
2,2
3,4
3,0
3,4
5,4
12,0
3,3
4,8
10,5
4,1
2,4
3,7
4,4
Průměr
Minimum
Maximum

24,6
19,1
30,3
26,5
33,5
16,4
19,5
22,6
33,1
26,9
30,4
31,5
58,1
18,6
35,4
85,3
34,5
20,4
18,2
30,8

8,29
7,60
8,18
7,84
8,42
7,75
8,19
7,26
8,54
7,95
8,74
9,40
12,2
6,98
9,62
28,9
11,8
7,55
6,49
9,90

3,0
2,5
3,7
3,4
4,0
2,1
2,4
3,1
3,9
3,4
3,5
3,4
4,8
2,7
3,7
3,0
2,9
2,7
2,8
3,1
3,2
2,1
4,8

2,1
1,4
6,6
11,0
7,4
4,8
7,5
10,3
9,7
9,0
8,9
5,8
4,8
5,6
7,4
8,1
8,4
8,5
4,9
7,0
7,0
1,4
11,0

1,4
1,9
0,6
0,3
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
1,0
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,6
0,4
0,6
0,3
1,9

charakterem čistíren A a B – jde o domovní zařízení, která jsou do určité
míry limitována technologií, a složení odpadních vod v těchto čistírnách je
také svým způsobem specifické. Z výsledků uvedených v tabulkách 1 a 2
je zřejmé, že odtokové koncentrace CHSK jsou o něco vyšší než u větších
čistíren C a D. Pro menší čistírny odpadních vod (a zejména pro domovní
ČOV) je také typické větší kolísání kvality odpadních vod, nefungují zde
mechanismy typické pro velké čistírny jako například přítok balastních vod,
který nerovnoměrnosti v kvalitě může poněkud vyrovnávat.
Uvedená data naznačují rovněž poměrně významné rozdíly v poměru
mezi CHSKCr a BSK5 ve vyčištěných odpadních vodách mezi jednotlivými
vzorky. Naproti tomu se v přitékajících odpadních vodách běžně uvažuje
poměr 2 : 1 a případné odchylky u splaškových vod nebývají významné.
Z dat vyplývá významnější rozptyl poměru mezi BSK a TOC oproti poměru
mezi CHSK a TOC, což naznačuje těsnější vazbu ukazatele TOC na CHSK
než na BSK.
Zvláštní pozornost jsme věnovali porovnání poměrů mezi CHSK a TOC
pro různé ČOV, do kterých je přiváděna stejná odpadní voda. V případu
domovních ČOV A a B se lišila účinnost čištění, výsledky byly lepší u ČOV
B. Tato čistírna má poměr CHSK/TOC z jednotlivých měření v užším
intervalu a průměrná hodnota je nižší (3,7 oproti hodnotě 4,1 u ČOV A).
V ČOV C byly poměry CHSK/TOC pro obě linky prakticky totožné, přestože
linky jsou samostatné, mají jiné technologické uspořádání a aktivovaný
kal se nemísí. Naproti tomu se u této ČOV liší poměr CHSK/BSK, a tím
i poměr BSK/TOC.

Tabulka 5. Hodnoty BSK5, CHSKCr a TOC a jejich poměry na ČOV D
BSK5
(mg/l)
12,6
11,2
6,1
3,2
7,7
45
2,5
4,1
5,1
5,4
9,6
11,6
18,0
4,9
5,8
13,8
8,5
3,2
7,5
11,2
Průměr
Minimum
Maximum
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CHSKCr
(mg/l)

TOC
(mg/l)

57,7
27,0
49,6
34,4
70,6
352
24,4
27,1
30,1
32,7
60,6
67,6
149
42,9
36,7
111
56,1
30,7
69,8
67,6

15,3
11,3
11,2
11,5
17,7
81,9
11,2
11,7
11,2
14,2
16,1
16,5
34,3
10,3
10,2
35,9
13,5
12,6
25,5
22,7

Poměr CHSKPoměr
/TOC
CHSKCr/BSK5
Cr
3,8
2,4
4,4
3,0
4,0
4,3
2,2
2,3
2,7
2,3
3,8
4,1
4,3
4,2
3,6
3,1
4,2
2,4
2,7
3,0
3,3
2,2
4,4

4,6
2,4
8,1
10,8
9,2
7,8
9,7
6,6
5,9
6,1
6,3
5,8
8,3
8,7
6,3
8,0
6,6
9,6
9,3
6,0
7,3
2,4
10,8

Poměr
BSK5/TOC
0,8
1,0
0,5
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,5
0,4
0,6
0,7
0,5
0,5
0,6
0,4
0,6
0,3
0,3
0,5
0,5
0,2
1,0

Závěr

Techniques in a Sewage and Waste Stabilization Pond. J. Brazil Chemistry Soc., vol.
15, 2004, No. 1, p. 131–135.

Pro kontinuální sledování míry organického znečištění vypouštěných
odpadních vod se používají analyzátory, které stanovují TOC, popř. DOC.
Pokud by chtěl provozovatel použít takovéto zařízení, nemůže zjištěné
výsledky automaticky použít ke kontrole plnění emisních limitů tak, že TOC
jednoduše „přepočítá“ na CHSKCr, pro kterou jsou limity stanoveny. TOC
a CHSKCr jsou principiálně rozdílné ukazatele organického znečištění a jejich
vzájemný poměr lze hodnotit pouze z dostatečného počtu údajů.
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PROBLEMATIKA SÍRY A SÍRANŮ
V RAŠELINNÝCH VODÁCH
FLÁJSKÉHO POTOKA
V KRUŠNÝCH HORÁCH
Petr Lochovský, Miroslav Farský
Klíčová slova
rašeliniště – huminové látky – odnosy DOC – acidifikace – sírany – formy
síry

Souhrn
V posledních dvou desetiletích je možno pozorovat nejen v ČR, ale
i v řadě zemí severní Evropy a Severní Ameriky nárůst koncentrace
rozpuštěného organického uhlíku (DOC) v povrchových vodách z povodí
horských oblastí. Řada výzkumných prací byla věnována objasnění příčin
zmíněného nárůstu, který je multifaktorální a souvisí zejména se změnami
v chemismu povrchových vod, globálním oteplováním a změnami v hydrologických poměrech. Důsledkem značné redukce kyselých depozic na
počátku 90. let minulého století došlo v povrchových vodách horských
povodí zejména k výraznému poklesu koncentrace síranů, které hrají
významnou roli při mobilizaci DOC z rašelinných půd.
Práce se zabývá problematikou síry a síranů v rašelinných vodách
povodí Flájského potoka. Vývoj koncentrace síranů zde ukazuje na jejich
neustálý pokles od roku 1990. V současné době se v koncovém profilu
Flájského potoka pohybují jejich průměrné roční koncentrace kolem
16 mg/l SO42-, v roce 1990 byly naměřeny hodnoty vyšší než 40 mg/l
SO42-. Naopak u ukazatelů charakterizujících obsah organického uhlíku
(DOC, CHSKMn, A254) došlo v uvedeném období k více než trojnásobnému
nárůstu pozorovaných hodnot.
V rámci průzkumných činností v povrchových a půdních vodách
v povodí Flájského potoka byly rozlišeny anorganicky a organicky vázané
formy síry. Bylo zjištěno, že v půdních roztocích spodních rašelinných
horizontů převažuje síra vázaná organicky, v rašelinných loužích a na
odtocích z rašelinišť jsou zastoupeny obě její formy přibližně ve stejné
míře, zatímco v povrchových vodách Flájského potoka a jeho přítocích
dominuje síra síranová. Mezi koncentracemi DOC a obsahem síranů v půdních roztocích a ve vodách na odtocích z rašelinišť byl zjištěn významný
inverzní vztah, který podporuje hypotézu některých autorů o vlivu síranů
na mobilizaci organického uhlíku z rašelinné hmoty.
Hlavním zdrojem síranů v povodí Flájského potoka nejsou vody odtékající z rašelinišť a rašelinných ploch, nýbrž z lesních porostů, zejména
v nižších partiích potoka.

Currently, chemical oxygen demand (COD), resp. biochemical oxygen
demand (BOD), is the general indicator of organic pollution degree of
wastewater. There are progressive tendencies to replace these indicators
by the total organic carbon (TOC) indicator, because of the possibility
of on-line monitoring and eventual direct control of wastewater treatment processes. It is not possible to easily convert between TOC and
COD (conversion ratio is unique for each wastewater), hence there was
through the Government Regulation 61/2003 Coll. as amended by the
Government Regulation 229/2007 Coll. estabilished obligation to monitor also the TOC indicator for wastewater treatment plants in excess of
100 000 PE. There are not determined emission standards for TOC yet,
obtaining of larger data sets by obligatory monitoring of this indicator
should allow its possible future implementation.
In this paper, the results obtained from the monitoring of residential
and smaller wastewater treatment plants are published. There can
be expected greater differences in effluent parameters values than in
wastewater treatment plants with more than 100 000 PE.

Úvod
Ve vodách řady horských povodí na území Evropy i Severní Ameriky byl
v posledních dvou dekádách pozorován postupný nárůst odnosu DOC (Hejzlar
et al., 2003; Driskoll et al., 2003; Evans et al., 2005; Grunewald a Schmidt,
2005). Mnoho výzkumných prací bylo proto věnováno bližšímu objasnění
příčin tohoto nárůstu. První úvahy v interpretaci směřovaly k vlivu globálního
oteplování (Freeman et al., 2001; Evans et al., 2002). Při vyšších teplotách
dochází podle uvedených autorů k urychlenému mikrobiálnímu rozkladu
organické hmoty v rašeliništích, a tím i ke zvýšenému odnosu DOC. Nárůst
teplot je současně doprovázen i změnami v průběhu srážek (delší období
sucha se střídají s intenzivnějšími srážkovými situacemi), čímž dochází
k nárazovému odnosu vysokých koncentrací DOC nahromaděných v rašelinné
půdě v období sucha. Na základě experimentálních prací v laboratorních
podmínkách i v terénu bylo však prokázáno, že nárůst teploty může být
zodpovědný pouze přibližně za 10–20 % celkového nárůstu koncentrace DOC
(Clark, 2005). Byl proto navržen další mechanismus pro interpretaci zvýšených odnosů DOC, založený na vlivu zvýšených koncentrací CO2 v atmosféře
(Freeman et al., 2004). Obdobně jako u výše uvedeného vlivu teploty bylo
na základě řady experimentů prokázáno, že vliv zvýšených koncentrací CO2
v atmosféře může vyvolat pouze 1–5% nárůst v odnosu DOC. Někteří další
autoři (Evans et al., 2006) se proto domnívají, že zásadní roli ve zvýšeném
odnosu DOC musí hrát změny v chemismu povrchových vod. Tuto hypotézu
podporuje i skutečnost, že k nárůstu koncentrací DOC došlo ve stejné době,
kdy bylo možno zaznamenat výrazný pokles kyselých atmosférických depozic
síry (Davies et al., 2005; Grunewald a Schmidt, 2005).
Vliv síranů na rozpustnost organického uhlíku v půdních roztocích experimentálně studovali Thurman (1985), Peterson (1990) a Kalbitz (2000).
Autoři zjistili, že největší vliv na rozpustnost DOC mají kyselé síranové
depozice při pH rašelinných vod 4–5, což jsou hodnoty, se kterými se běžně setkáváme u rašelinných vod Flájského potoka. Andersson a Nilsson
(2001) však upozorňují, že vedle čistě chemického vlivu síranů a hodnoty pH
na rozpustnost organického uhlíku v rašelinných vodách je nutno uvažovat
i změnu mikrobiální aktivity, která se zvyšující se hodnotou pH rovněž roste
a výše zmíněný vliv do jisté míry překrývá.
Rašeliniště a rašelinné plochy v horních partiích Flájského potoka jsou
ombrotrofního charakteru, to znamená, že veškerý přísun vody a nutrientů
je uskutečněn atmosférickou cestou. Takovéto ekosystémy jsou velmi
citlivé na změny v chemickém složení depozic, ať již přirozeného, nebo
antropogenního původu (Bartlett et al., 2005).
Na lokalitách s nízkou úrovní atmosférických depozic je síra z povrchových
vod velmi rychle vyčerpána rostlinným porostem v důsledku asimilačních
procesů (Steinmann a Shotyk, 1997). Při vyšších koncentracích mohou pak
sírany v anaerobním prostředí půdních rašelinných vod fungovat jako akceptor elektronů, a tím potlačovat mobilizaci DOC (Watson a Nedwell, 1998;
Alewell a Novák, 2001). Současně je tím redukována i metanogeneze v karbonovém cyklu. Působením bakterií může při dostatečné koncentraci síranů
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v půdních roztocích vznikat sulfan, který následně reaguje se železem za
tvorby pyritu nebo s organickým substrátem za vzniku organických sloučenin
síry. Při této reakci je labilní organický substrát spotřebováván, což má za
následek pokles koncentrace DOC, při humifikaci naopak krátké řetězce
organických látek vznikají (Bartlett et al., 2005). V hlubších rašelinných
horizontech převažují mineralizační procesy, dochází k reoxidaci organicky
vázané síry vlivem některých chinoidních struktur organické hmoty za vzniku
thiosíranů a v konečné fázi síranů (Blodau, 2007).
Z výše uvedeného vyplývá, že sírany (ačkoli samy ekologicky nezávadné)
hrají v rašelinných půdách velmi významnou roli v humifikačních a mineralizačních procesech. Přestože jsou přirozenou součástí povrchových
vod (geogenní původ, mineralizace organické hmoty), jejich současné
koncentrace jsou stále příliš vysoké v porovnání s původním ekologicky
nenarušeným stavem (Hruška, 1997).

Experimentální část
Cílem práce bylo získat informace o vývoji koncentrace síranů ve
vodách Flájského potoka v Krušných horách, stanovit formy výskytu síry
v povrchových a půdních vodách jeho povodí pomocí analytických technik
iontové chromatografie (IC) a optické emisní spektrometrie s indukčně
vázaným plazmatem (OES-ICP) a identifikovat hlavní zdroje odnosu síranů
v povodí.

Odběry vzorků vody a odběrová místa
Odběr vody pro stanovení síranů a celkové síry byl proveden do PE
vzorkovnic o objemu 250 ml, pro stanovení DOC do 100ml skleněných
vzorkovnic se zábrusem. Před analýzou byly vzorky vody filtrovány (0,45 µm)
a uchovávány při teplotě 5 oC.
Půdní voda z rašelinišť a rašelinných ploch byla odebrána pístovým
odběrákem popsaným v práci Lochovského (2009).
Odběrová místa v povodí Flájského potoka jsou označena na mapě na
obr. 1 a stručně popsána v tabulce 1.

Výsledky
Časový vývoj koncentrace síranů ve vodách Flájského potoka
Koncentrace síranů byly ve vodách Flájského potoka pravidelně sledovány
podnikem Povodí Ohře, s.p., od roku 1990 v jeho koncovém profilu před
ústím do nádrže. Tato data byla doplněna výsledky naměřenými v rámci řešení česko-německého projektu „Huminové látky v Krušných horách“ v letech
2001–2004, jehož spoluřešitelem byl VÚV TGM, a z poslední doby byla
použita data získaná v rámci řešení výzkumného záměru MZP0002071101
(období 2005–2009). Na obr. 2 je zobrazen průběh koncentrace síranů
v koncovém profilu Flájského potoka za období 1990–2009.

Analytické metody
Koncentrace DOC byly stanoveny na přístroji Shimadzu 5000A (termální
rozklad vzorku s detekcí CO2), celkový obsah síry byl stanoven technikou
OES-ICP na přístroji Thermo IRIS Intrepid II a síra síranová byla analyzována
technikou iontové chromatografie na přístroji Dionex ICS 2500.
Obsah organicky vázané síry byl stanoven výpočtem jako rozdíl jejího
celkového obsahu a síry síranové. Vzhledem k ombrotrofnímu charakteru
sledovaných rašelinišť (s nízkým přísunem síranů) nebyl uvažován významnější podíl anorganických sulfidů v důsledku bakteriální redukce síranů
v anaerobním prostředí (Steinman a Shottyk, 1997).

Obr. 2. Průběh koncentrace síranů ve vodách koncového profilu Flájského
potoka v letech 1990–2009

Obr. 1. Mapa odběrových míst v povodí Flájského potoka

Z obr. 2 je patrný výrazný pokles koncentrace síranů ve vodách Flájského
potoka v průběhu sledovaného období. Zatímco v roce 1990 se průměrné
hodnoty pohybovaly kolem 40 mg/l SO42-, v roce 2009 lze v důsledku
odsíření tepelných elektráren a snížení dalších atmosférických zdrojů emisí
síry pozorovat již hodnoty kolem 15 mg/l SO42-. Z obr. 2 je rovněž patrný
poměrně značný rozptyl jednotlivých koncentračních nálezů způsobený
změnami v hydrologických poměrech v průběhu roku.
S poklesem kyselých atmosférických emisí došlo ve sledovaném období
i k poklesu koncentrace vyplavovaných bazických kationtů (průměrné nálezy
vápníku v roce 1990 se pohybovaly kolem 10 mg/l a hořčíku 3,4 mg/l,
naproti tomu v roce 2009 lze pozorovat již hodnoty přibližně poloviční).
Naopak u ukazatelů charakterizujících obsah organického uhlíku lze v uvedeném období pozorovat výrazný koncentrační nárůst. Na obr. 3 je zobrazen
časový průběh koncentrace CHSKMn (ukazatel CHSKMn byl použit z důvodu
srovnatelnosti starších dat, v současné době je obsah organického uhlíku
sledován převážně na základě ukazatelů DOC a CHSKCr).

Tabulka 1. Stručný popis odběrových míst v povodí Flájského potoka
Označení
FL-1
FL-2
FL-3
FL-4
FL-5
FL-6A

FL-6B
FL-6C
FL-6E
FL-7
FL-7A
FL-7B
FL-8-11

Stručný popis
před ústím do nádrže
nad mostem silnice vedoucí okolo nádrže, přibližně 1 700 m nad
místem FL-1
levostranný přítok Flájského potoka (potok vytéká z převážně smrkového a modřínového lesního porostu)
Flájský potok před ústím pravostranného přítoku z Grünwaldského
vřesoviště (nad mostem přes cestu)
pravostranný přítok Flájského potoka reprezentující sumární odtok
z Grünwaldského vřesoviště a obtoky kolem vřesoviště
potok obtékající východně Grünwaldské vřesoviště (sbírá vodu
z lesního porostu – potok je pouze minimálně ovlivněn vodami
z rašelinišť)
výtok strouhy z Grünwaldského vřesoviště (rašeliniště vrchovištního
typu)
pokračování výtoku z Grünwaldského vřesoviště (přibližně o 150 m
níže)
rašelinná louže po pravé straně cesty vedoucí od příjezdové cesty ke
Grünwaldskému vřesovišti
střední část Flájského potoka (u mostu)
horní část Flájského potoka (pravá větev)
horní část Flájského potoka (levá větev), výtok z březového porostu
starého 30–40 let (značně vysušená degenerovaná rašeliniště)
přítoky Flájského potoka z lesních (převážně smrkových) porostů

Obr. 3. Průběh koncentrace CHSKMn ve vodách v koncovém profilu Flájského
potoka v letech 1990–2009
Na obr. 3 je patrný nárůst průměrných koncentrací ukazatele CHSKMn
v daném časovém období. Zatímco v roce 1990 se průměrná hodnota
CHSKMn pohybovala kolem 4mg/l, v roce 2009 se nálezy pohybovaly již
kolem 10 mg/l. Obdobně jako u průběhu koncentrace síranů je zde nápadný
značný rozptyl výsledků jednotlivých nálezů, který souvisí zejména s průběhem srážkoodtokových situací (viz Lochovský, 2008). Hodnota pH se
v průběhu sledovaného období měnila pouze nevýrazně (obr. 4). V důsledku
poklesu kyselých depozic začátkem devadesátých let by se dal očekávat
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postupný nárůst hodnot pH, hodnoty naměřené začátkem 90. let jsou
však mírně vyšší než hodnoty z období kolem roku 2000. Vysvětlením je
zřejmě vápnění rašelinných ploch v povodí potoka, které bylo prováděno
v osmdesátých letech. V posledních několika letech již lze na průběhu pH
pozorovat mírný nárůst naměřených hodnot.

Obr. 7. Procentuální zastoupení síry síranové a organicky vázané ve vodách
povodí Flájského potoka (odběr 4. 6. 2010)

Obr. 4. Průběh hodnot pH ve vodách v koncovém profilu Flájského potoka
v letech 1990–2009

Koncentrační změny síranů ve vodách v podélném profilu Flájského potoka
V průběhu období (4/2007–5/2008) byly v přibližně jednoměsíčních
časových intervalech odebírány vzorky vody v podélném profilu Flájského
potoka a analyzovány na obsah síranů (obr. 5). Z obr. 5 je vidět, že v podélném profilu potoka dochází k nárůstu jejich koncentrace. Změny souvisí
s měnícím se charakterem povodí (Lochovský, 2008), nízké koncentrace
síranů vytékající z rašelinišť a rašelinných ploch v horních partiích potoka
se postupně mísí s vodami z lesních porostů v nižších polohách povodí,
které obsahují koncentrace výrazně vyšší.

byly analyzovány na obsah síranů a organicky vázané síry. Koncentrace
jednotlivých forem síry a její procentuální zastoupení na celkovém obsahu
jsou znázorněny na obr. 6 a 7.
Z obr. 7 je patrné, že na celkovém obsahu síry v povrchových vodách
Flájského potoka se podílí převážně sírany, pouze ve vodách na odtocích
z rašelinných ploch (FL-6C a FL-6E) je podíl organicky vázané síry vyšší. Na
několika lokalitách v povodí Flájského potoka byl sledován vliv koncentrace
rozpuštěného kyslíku na zastoupení jednotlivých forem síry. S klesajícím
obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodách rašelinných louží rostl i podíl
organicky vázané síry (vliv redox podmínek). Experimentálně bylo zjištěno, že v hlubších rašelinných horizontech Grünwaldského vřesoviště je
síra v půdní vodě vázána prakticky výlučně v organické formě, zatímco
u svrchních horizontů, které jsou ovlivňovány vzdušným kyslíkem (zejména
v období sucha při poklesu úrovně hladiny vody), bylo možno pozorovat
zvýšené koncentrace síranové sír y. Koncentrační nálezy celkové sír y
v půdní vodě spodních rašelinných horizontů byly velmi nízké a pohybovaly
se do 1 mg/l.
V tabulce 2 jsou zobrazeny koncentrace síry síranové a organicky vázané v půdní vodě vymačkané z odkrytých převisů rašelinných vrchovišť na
Grünwaldském vřesovišti (aerobní prostředí).
Tabulka 2. Výsledky analýz půdní vody vymačkané z odkrytých převisů
rašelinných vrchovišť na Grünwaldském vřesovišti
29. 8. 2008

29. 4. 2010

3. 5. 2010

4. 6. 2010

SSO42- (mg/l)

7,3

6.1

5,9

4,0

Sorg. (mg/l)

0,8

0,6

1,1

< MS

pH

3,6

3,5

3,7

3,8

DOC (mg/l)

79

88

113

58

NO3 - (mg/l)

8,0

5,6

12,2

9,3

Odběr

Obr. 5. Koncentrační změny síranů ve vodách v podélném profilu Flájského potoka v období 4/2007–5/2008 (odběry přibližně v jednoměsíčním
časovém intervalu)

Formy síry ve vodách povodí Flájského potoka
Jak již bylo zmíněno v úvodu, je síra v rašelinných vodách ombrotrofních rašelinišť vázaná převážně v organických sloučeninách, které však
mohou být v aerobním prostředí oxidovány na sírany. Rovněž přísun síry
atmosférickými depozicemi probíhá ve formě nízkých koncentrací síranů.
Na vybraných místech v povodí Flájského potoka (viz kapitolu „Odběry
vzorků vody a odběrová místa“) byl proveden odběr vzorků vody, které

Obr. 6. Obsah síranové a organicky vázané síry v povrchových vodách
povodí Flájského potoka (odběr 4. 6. 2010)

Z tabulky 2 je patrné, že v půdní vodě odkrytých převisů rašelinných
vrchovišť na Grünwaldském vřesovišti převládá v důsledku aerobního prostředí síra síranová, vzniklá mineralizací svrchních rašelinných horizontů.
Obsah síranové síry je zde v porovnání s rašelinnými vodami, které odtékají
z Grünwaldského vřesoviště (průměrná koncentrace 0,8 mg/l SSO42-), a vodami srážkovými poměrně vysoký. V tabulce 2 jsou rovněž patrné velmi nízké
hodnoty pH v rozmezí 3,5–3,8 a vyšší nálezy aniontů NO3-, které se v rašelinných vodách vyskytují pouze ve velmi nízkých koncentracích (Lochovský,
2008). Odkryté svrchní rašelinné vrstvy v době sucha vysychají a naopak
po vydatnějších srážkách z nich vytéká rašelinná voda, která se dostává
do živých rašelinišť Grünwaldského vřesoviště. V průběhu vegetačního
období jsou vyšší koncentrace síranů (odtékající z degradované rašelinné
půdy) velmi rychle fixovány rostlinným porostem. V obdobích intenzivního
rašelinění (růstu rašeliníku) se koncentrace síranů v rašelinných loužích
Grünwaldského vřesoviště blížily mezi stanovitelnosti použité analytické
metody (< 0,5 mg/l SSO42-), což je zřejmě jedním z důvodů jejich velmi nízkých
nálezů ve vodách na odtocích z rašelinných ploch ve vegetačním období
a naopak vyšších nálezů v období zimním (Lochovský, 2008).
Zajímavý je inverzní vztah koncentrací DOC a SO42-, který byl pozorován
v rašelinných vodách odtékajících z rašelinišť v horních partiích Flájského
potoka. Na odtoku z Grünwaldského vřesoviště (FL-6B) a ve dvou rašelinných loužích u lokality FL-7B byly v období 2006–2009 sledovány koncentrace DOC a SSO42-. Vzájemný vztah obou ukazatelů pro odtok z Grünwaldského
vřesoviště je graficky znázorněn na obr. 8.
Inverzní vztah mezi koncentracemi DOC a SO42- na odtocích z rašelinných půd poprvé zmiňují Krug a Frink (1983). Na základě laboratorních
experimentů autoři prokázali, že zvýšená acidita a iontová síla (spojená
s vysokými obsahy SO42-) snižují rozpustnost organických kyselin v půdních
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Vedle teplotních změn a změn v charakteru hydrologických odtoků (v rámci globálního oteplování) hrají ve zvýšeném odnosu DOC v posledních dvou
desetiletích významnou roli změny zejména v chemismu povrchových vod.
Průměrné roční koncentrace síranů ve vodách Flájského potoka poklesly
v uvedeném období téměř třikrát (ze 40 mg/l na 15 mg/l), naopak obsah
organických látek (vyjádřený jako oxidovatelnost CHSKMn) vzrostl ze 4 mg/l
na 10 mg/l. Vývoj koncentrace síranů prozatím ukazuje na jejich stálý
pokles od roku 1990.
V rámci průzkumných činností v povodí Flájského potoka byly v jeho
vodách stanoveny formy výskytu síry. Bylo zjištěno, že v půdních roztocích spodních rašelinných horizontů převažuje síra vázaná organicky,
v rašelinných loužích na odtocích z rašelinišť jsou zastoupeny obě formy
a v povrchových vodách Flájského potoka a jeho přítocích dominuje síra
síranová. Mezi koncentracemi DOC a obsahem síranů v půdních roztocích
a ve vodách na odtocích z rašelinišť byl zjištěn inverzní vztah, který podporuje hypotézu některých autorů o vlivu síranů na mobilizaci organického
uhlíku z rašelinné hmoty.
Hlavním zdrojem síranů v povodí Flájského potoka jsou drobné přítoky
vytékající z lesních porostů, zejména v nižších partiích potoka, jejich nejvyšší koncentrace byly pozorovány v období sucha, v době převažujícího
bazálního odtoku.

Obr. 8. Inverzní vztah koncentrací DOC a SO42- ve vodách na odtoku z Grünwaldského vřesoviště
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roztocích. Některé experimentální práce vysvětlují vliv zvýšené acidity
poklesem mikrobiální činnosti (Brown, 1985; Sanger, 1994). Chapman et
al. (2005) a Clark et al. (2005) vysvětlují výše uvedený inverzní vztah DOC
a SO42- na základě změn v mobilitě DOC. V průběhu delšího období sucha
je podle autorů síra v rašelinných půdách reoxidována, čímž dochází ke
zvýšení acidity a iontové síly půdních roztoků, což se následně projevuje
potlačením mobilizace DOC z rašelinné půdy. Autoři se domnívají, že právě
pokles kyselých atmosférických depozic s vysokým obsahem síry je jednou
z hlavních příčin zvýšených odnosů DOC ve vodách z povodí horských oblastí
s výskytem rašelinišť a rašelinných půd.

Zdroje síranů v povodí Flájského potoka
Z výsledků sledování jakosti vod v povodí Flájského potoka (Lochovský,
2008) je zřejmé, že hlavním zdrojem síranů v povodí potoka nejsou rašeliniště a rašelinné plochy v horních partiích potoka (které však představují hlavní
zdroj DOC), nýbrž jeho drobné přítoky vytékající převážně z lesních porostů.
Z průběhu koncentrace síranů ve vodách v podélném profilu Flájského potoka (obr. 4) je patrné, že k jejich výraznému nárůstu dochází v dolních partiích
potoka mezi odběrovým místem FL-4 a koncovým profilem FL-1 před ústím
do nádrže. Sledování byla proto zaměřena na vybrané přítoky Flájského
potoka. V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky analýz síranů ve vodách přítoků
Flájského potoka na odběrových místech FL-3, FL-5, FL-6A (měsíční odběry
v letech 2006–2008) a několika dalších přítoků na lokalitách FL-8, FL-9,
FL-10, FL-11 (celkem devět odběrů v letech 2008–2009).
Tabulka 3. Koncentrace síranů ve vybraných přítocích Flájského potoka
(mg/l SO42-)
Odběrové
místo

FL-3

FL-5

FL-6A

FL-8

FL-9

FL-10

FL-11

Průměr

25,2

20,7

23,3

26,1

24,9

29,1

27,7

Min.

15,7

11

16

22,5

21,8

22,5

23,9

Max.

31,3

26,7

27,4

29,2

28,3

32,3

30,5

Z tabulky 3 je patrné, že průměrné koncentrace síranů ve vodách přítoků
Flájského potoka jsou v porovnání s vodami v samotném Flájském potoce
vyšší. Průměrné koncentrační nálezy v koncovém profilu Flájského potoka
(odběrové místo FL-1) se pohybovaly na úrovni 17 mg/l v roce 2008 a 15
mg/l v roce 2009. Hlavní zdroj síranů v povodí Flájského potoka představují
tedy vody jeho přítoků, zejména v nižších partiích povodí. Nejvyšší koncentrace síranů v přítocích Flájského potoka bylo možno pozorovat v obdobích
letního sucha při nízkých průtocích vody, kdy na celkovém odtoku z povodí
převažoval bazální odtok. V tomto období bylo možno pozorovat i nejnižší
koncentrace DOC. Naopak při vysokých průtocích vody docházelo k poklesu
koncentrace síranů v důsledku ředění vod bazálního odtoku vodami srážkovými a vodami z rašelinišť a rašelinných ploch s jejich nízkým obsahem.

Závěr
Sírany tvoří přirozenou součást většiny povrchových vod, z hlediska
přímého dopadu na člověka i vodní ekosystémy je lze v běžných koncentracích považovat za nezávadné. Jsou však také významnou součástí řady
biochemických a geochemických procesů (cyklů), které jsou v antropogenně
nenarušeném prostředí v rovnováze. Jak je vidět na příkladu horských
ombrotrofních rašelinišť (s nízkým atmosférickým přísunem živin) v povodí
Flájského potoka, jsou tyto rovnováhy velmi choulostivé na vnější vlivy.
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During the last two decades increased concentrations of DOC in
surface waters draining the highland areas in the Czech Republic and
some other states in Europe and North America could be observed. At
the same time considerable reduction of acidic emissions, especially
of sulphates has been taking place.
The article is dealing with time and space changes of the sulphate
concentrations in surface waters of the Flájský stream drainage area
in the Ore Mountains. Current mean concentrations of sulphate in surface waters at the stream mouth is about 16 mg/l SO42-, while in 1990
concentrations higher than 40 mg/l SO42- could be observed. By the
means of ion chromatography and ICP-OES instrumentation the forms of
organic and inorganic sulphur in peat-bog waters of the Flájský stream
could be distinguished. It was ascertained that peat-bog pore waters
contain predominantly organically bounded sulphur, whereas in waters
flowing out of the peat-bogs higher concentrations of sulphate could
be observed. In surface waters of the Flájský stream drainage area
anorganic sulphate predominated.
Between DOC and SO42- concentrations in peat-bog waters an inverse
correlation could be observed. This supports the hypothesis of some
authors as to the influence of sulphates at the mobilisation of DOC
from peat-bog soils.
The main portion of sulphates in the waters of the Flájský stream
drainage area comes from small tributaries flowing out of the forested
areas in the lower part of the stream.
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Sulphur and sulphates in peat-bog waters of the Flájský stream in
the Ore Mountains (Lochovský, P.; Farský, M.)

UVOLNĚNÍ ZAKOLMATOVANÉHO
LOŽE ZEMNÍHO FILTRU IN-SITU
APLIKACÍ ENZYMŮ
Filip Wanner, Eva Mlejnská
Klíčová slova
zemní filtr – kolmatace – enzymy

Souhrn
Kolmatace je všeobecným problémem porézních materiálů, kterými proudí ať srážková, průsaková nebo odpadní voda. U extenzivních technologií,
především kořenových čistíren a zemních filtrů, které jsou využívány pro
čištění vod z malých obcí (do 500 EO), je problém kolmatace poměrně
častým jevem. Jde o souhrn fyzikálních, chemických a biologických procesů, které vedou ke snižování propustnosti porézního materiálu, a tím ke
snížení čisticího účinku těchto systémů. Článek shrnuje pokus provedený
na zakolmatovaném zemním filtru, kdy bylo k jeho zprůchodnění namísto
klasické metody výměny (externí regenerace) filtrační náplně použito
přípravku na bázi enzymů, který byl dávkován přímo do zemního filtru
(aplikace in-situ). Výsledky experimentu prokázaly částečnou schopnost
uvolnit zakolmatované lože a obnovit účinnost čištění odpadních vod.

Úvod
Zemní filtr y jsou zařízení sloužící k čištění odpadních vod z malých
obcí, která využívají schopnosti porézního prostředí podporovat fyzikální,
chemické a biologické procesy probíhající při odstraňování znečištění.
Jsou vhodné pro čištění běžných a zředěných komunálních odpadních vod.
Nehodí se k čištění odpadních vod s velkým množství obtížně usaditelných
kalů a organického znečištění. Takové vody způsobí rychlé zanesení (kolmataci) filtrační náplně (Mlejnská et al., 2009).
Zanášení porézních materiálů částicemi (kolmatace) patří k velmi
závažným problémům a je předmětem zájmu celé řady oborů. Kolmatace
je proces snižování porozity a propustnosti systému (Siriwardene et al.,
2007). Tento proces je velmi složitý a názory na jeho vznik nejsou jednotné. Jde o souhrn fyzikálních, chemických a biologických procesů (Winter
and Goetz, 2003; Siriwardene et al., 2007; Schwarz et al., 2006; Reddi
et al., 2005), které vedou nejen ke snížení propustnosti filtračního lože,
tzn. hydraulické konduktivity a porozity zrnitého materiálu (Pedescoll et
al., 2009), ale také významně ovlivňují přenos kyslíku ze vzduchu do vody
(Kayser and Kunst, 2005; Hua et al., 2010). Obě tyto skutečnosti mají za
následek významný pokles schopnosti systému čistit odpadní vodu. Kolmatace patří k častým provozním problémům systémů čistících srážkové
a průsakové vody a v neposlední řadě také extenzivních technologií čištění
odpadních vod, zejména pak kořenových čistíren a zemních filtrů. Zde jde
hlavně o kolmataci porézního filtračního prostředí nerozpuštěnými látkami,
především jemnými zemitými a organickými částicemi z povrchových smyvů

a kalem vyplavovaným ze stokové sítě a mechanického stupně čištění
(Šálek et al., 2008). Rozsah kolmatace závisí na množství těchto látek
(vyjádřeno ukazateli CHSKCr, nerozpuštěné látky) v přitékající odpadní vodě
(Winter and Goetz, 2003), hydraulickém zatížení (Schwarz et al., 2006),
zrnitostním složení porézního filtračního prostředí, jeho struktuře a textuře,
době provozu zařízení apod.
Ke kolmataci filtračního prostředí dochází buď nárazovým uvolněním
těchto částic např. při přívalových deštích, nebo pozvolným zakolmatováním, které způsobuje především nevhodná konstrukce usazovacích nádrží
nebo jejich chybné provozování a údržba, např. nedostatečné průběžné
odstraňování kalu (Turon et al., 2009). Příčinou může být i nevhodně zvolený
materiál filtračního prostředí. Hua et al. (2010) uvádějí, že větší velikost
filtračního materiálu může zabránit nebo zpozdit ucpání. Stejné závěry
uvádějí i McIsaac a Rowe (2007) pro štěrk o velikosti 38 mm v porovnání
se štěrkem velikosti 19 mm. Reddi et al. (2000) dospěli k závěru, že
velikost částic unášených kapalným médiem není rozhodující, protože ke
kolmataci dochází jak velkými, tak malými částicemi.
Kolmataci je možné omezit především vhodnou volbou mechanického
předčištění, resp. usazovací nádrže. Šálek et al. (2008) uvádí tři možné
způsoby regenerace filtrační náplně kořenových čistíren, které lze aplikovat
i na zemní filtry. Je to (1) odstraňování kalu ze zakolmatovaného filtračního prostředí proplachováním, bakteriálním rozkladem apod., (2) vytěžení
zakolmatovaného filtračního materiálu, jeho ponechání v tenké vrstvě přes
zimní období na zpevněné vrstvě odvodněné přes lapák písku a vyplavení
kalových částic deštěm a následně vodou, (3) vytěžení zakolmatovaného
filtračního materiálu a jeho následná regenerace ve speciálních pračkách.
Všechny tyto metody jsou sice vysoce účinné, bohužel jsou ale spojeny
se značnými finančními náklady. Zároveň dochází k vyřazení zemního filtru
z provozu, takže vzniká i problém s nakládáním s přitékající odpadní vodou
po dobu regenerace filtrační náplně.
Jako alternativní metoda regenerace filtračního lože se v poslední době
zkouší in-situ aplikace přípravků, které by rozpustily usazeniny a uvolnily
filtrační lože bez nutnosti jeho mechanického čištění. Nivala a Rousseau
(2009) popisují dvě případové studie regenerace filtračního lože kořenových
ČOV za použití 35% peroxidu vodíku, který je schopen oxidovat jinak biologicky neodbouratelné části biofilmu. Také Guofen et al. (2010) se zabývají
možnostmi odstranění usazenin z filtračního lože kořenové ČOV za pomoci
dávkování čtyř různých roztoků, a to konkrétně hydroxidu sodného (NaOH),
chlornanu sodného (NaClO), kyseliny chlorovodíkové (HCl) a speciálně
připraveného detergentu. Obě tyto studie sice prokázaly dobrou účinnost
regenerace zakolmatovaného filtračního lože aplikací výše uvedených
přípravků, na druhé straně došlo jejich vlivem k dočasnému poškození
biofilmu a kořenů rostlin. Po aplikaci těchto přípravků pak následovalo
období cca jednoho měsíce regenerace biofilmu filtračního lože.
Jinou možností je in-situ dávkování přípravků na bázi bakterií a enzymů.
V současné době není v odborné literatuře mnoho dostupných údajů
o těchto typech přípravků a zkušeností s nimi. Naopak některé firemní
prezentace výrobců enzymů jim přisuzují někdy až mimořádné vlastnosti.
Autoři se proto rozhodli navázat spolupráci s jedním výrobcem těchto
přípravků a vyzkoušet jej v praxi.
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Jak ukazuje tabulka 1, dosahoval zemní filtr během sledování poměrně
vysokých účinností čištění (za mechanickým předčištěním–odtok) pro
parametry BSK5 a NL – 88,0 %, resp. 75,2 %. Probíhající proces nitrifikace ukazuje, že zemní filtr fungoval v anoxických až oxických podmínkách,
průměrná účinnost odstraňování amoniakálního dusíku byla 47,8 %.
V letech 2006 až 2008 přitékalo na čistírnu od 25 % do 365 % (v průměru
129 %) návrhového množství odpadních vod a od 7 % do 385 % (v průměru
61 %) návrhového množství BSK5 s rostoucím trendem v roce 2008. Tato
data naznačují, že zemní filtr byl často hydraulicky a v některých případech
i látkově přetěžován. To mělo společně s nevhodným konstrukčním uspořádáním mechanického předčištění za následek postupné ucpávání náplně
zemního filtru. V průběhu roku 2009 došlo k částečnému ucpání filtrační
náplně, což se projevilo snížením podílu celkového množství odpadních
vod, které prošlo čištěním přes zemní filtr. Taktéž výsledky rozborů vyčištěné odpadní vody vypouštěné ze zemního filtru vykazovaly výrazně horší
výsledky než ve sledovaném období 2006 až 2008. Z těchto důvodů se jej
provozovatel rozhodl vyřadit z provozu a veškerou přitékající odpadní vodu
nadále vyvážet fekálními vozy ke zpracování na jinou ČOV. Všechny tyto
okolnosti vedly k tomu, že po dohodě s provozovatelem byla tato lokalita
zvolena jako vhodná pro experiment s enzymatickým přípravkem.

Tento příspěvek shrnuje zkušenosti s využitím enzymatického přípravku
ke zprůchodnění zakolmatované náplně zemního filtru.

Popis lokality, specifika
Experiment probíhal na zemním filtru situovaném v okrese Praha-východ,
na který je napojena část obce, cca 78 obyvatel, odtok je zaústěn do
Ledeckého potoka. Projektovaná kapacita zemního filtru je 202 EO při
nátoku 49 m3/d odpadních vod a látkovém zatížení 13 kg/d BSK5. Do
čistírny je zaústěna jednotná kanalizace, na kterou je postupně napojována nová zástavba. Čistírna se skládá ze štěrbinového lapáku písku,
česlí, čerpací stanice, štěrbinové usazovací nádrže o objemu cca 100 m3
a vlastního tělesa zemního filtru o celkové ploše cca 280 m2. Hloubka
filtrační náplně je 0,5 až 0,75 m. Jak je vidět z uspořádání čistírny (obr. 1),
nepřitéká odpadní voda do štěrbinové usazovací nádrže kontinuálně, ale
je čerpána v nárazech. Tato skutečnost společně s velmi krátkou dobou
zdržení ve štěrbinové nádrži (řádově pár hodin) způsobuje vyplavování kalu
dále do systému.

Metodika
Po zajištění vhodné lokality pro naplánovaný experiment byla navázána
spolupráce s firmou BioEnviro, s.r.o., která po prohlídce řešené lokality
dodala 11 kg přípravku na bázi bakterií a enzymů vlastní výroby pro uvolnění
zakolmatovaného filtračního lože. Konkrétní složení přípravku je obchodním
tajemstvím společnosti.
Dne 7. 10. 2009 došlo k přerušení provozu zemního filtru uzavřením obou
odtokových potrubí z tělesa zemního filtru (obr. 2). Zemní filtr byl následně
napuštěn odpadní vodou a bylo zahájeno dávkování enzymatického přípravku
podle předem vypracovaného harmonogramu (tabulka 2). V prvních týdnech
bylo dávkováno vyšší množství z důvodu rychlejšího pokrytí celé plochy lože
zemního filtru enzymatickým přípravkem. Každá dávka enzymatického přípravku byla rozpuštěna v cca 10 litrech odpadní vody a ponechána v klidu zhruba
5 minut pro aktivaci enzymů. Posléze byl takto připravený roztok nadávkován
do rozdělovacího objektu za mechanickým předčištěním. Následně bylo do
filtru načerpáno menší množství odpadní vody pro zajištění kontaktu enzymatického roztoku se zaneseným ložem zemního filtru.
Dávkování probíhalo po dobu tří měsíců, poté následovalo dvouměsíční
období klidu.

Obr. 1. Schéma sledovaného zemního filtru
V rámci výzkumného záměru probíhalo v této lokalitě v letech 2006 až
2008 pravidelné sledování včetně odběru dvouhodinových nebo 24hodinových směsných vzorků v profilech: přítok na ČOV, přítok do zemního filtru
(za mechanickým předčištěním) a odtok ze zemního filtru. Bylo měřeno
množství přitékajících a odtékajících odpadních vod, na místě a v odebraných vzorcích byly stanovovány následující ukazatele: pH, elektrická konduktivita, koncentrace rozpuštěného kyslíku, oxidačně-redukční potenciál,
teplota vody a vzduchu, nerozpuštěné látky, BSK5, CHSKCr, jednotlivé formy
dusíku včetně celkového, celkový fosfor a fosforečnany. V případě zvýšeného přítoku odpadních vod není zemní filtr schopen pojmout toto množství,
a proto dochází k obtékání části odpadních vod po průchodu mechanickým
předčištěním přímo do toku. Průměrné znečištění na přítoku, za mechanickým předčištěním a na odtoku ze zemního filtru shrnuje tabulka 1.

Obr. 2. Uzavření tělesa zemního filtru

Tabulka 1. Průměrné znečištění v období 1/2006 až 3/2008
CHSKCr
(mg/l)

P

M

NL
(mg/l)

N-NH4+
(mg/l)

N-NO2(mg/l)

N-NO3(mg/l)

Norg.
(mg/l)

Pcelk.
(mg/l)

P- PO43(mg/l)

Datum

Množství [kg]

07. 10. 2009

2,0

15. 10. 2009

1,0

23. 10. 2009

1,0

29. 10. 2009

1,0

max.

700

280

716

60,0

0,950

7,50

38,0

9,20

5,40

min.

50,0

20

22,0

3,70

0,020

0,200

4,20

0,950

0,750

průměr

279

125

137

24,4

0,365

2,94

12,1

4,69

2,73

03. 11. 2009

0,5

max.

485

203

188

51,0

1,10

6,50

28,0

7,60

5,20

12. 11. 2009

0,5

min.

37,0

16

17,0

3,30

0,020

0,100

2,70

0,650

0,750

19. 11. 2009

0,5

27. 11. 2009

0,5

03. 12. 2009

0,5

11. 12. 2009

1,0

17. 12. 2009

1,0

průměr

O

BSK5
(mg/l)

Tabulka 2. Plán dávkování

224

92

77,2

24,7

0,194

1,03

9,68

3,99

2,62

max.

109

38

28,0

27,0

4,95

26,0

18,3

5,00

5,00

min.

12,0

0,70

1,00

0,350

0,020

3,00

0,050

1,70

1,70

průměr

55,5

11

10,5

12,9

0,513

10,7

1,86

3,25

2,94

Vysvětlivky: P – přítok na ČOV, M – za mechanickým předčištěním, O – odtok ze zemního filtru
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07. 01. 2010

1,0

Celkem

10,5

Diskuse výsledků

Tabulka 3. Hodnoty ukazatelů znečištění před uzavřením a po znovuotevření lože filtru

Zemní filtr byl znovu zprovozněn dne 3. 3.
CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+
N-NO2N-NO3Norg.
Pcelk.
P-PO432010 (obr. 3). V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
jednotlivých ukazatelů znečištění před uzavřením
7. 10. 2009 Odtok
167
24
34
40,8
3,28
2,47
6,49
7,10
5,80
lože zemního filtru a po jeho znovuzprovoznění.
Z uvedených hodnot měření vyplývá, že před pře235
68
82
0,419
0,046
49,0
12,8
6,68
3,09
L–1
rušením provozu zemního filtru byly dosahované
38
5,1
19
0,347 < 0,02
30,2
0,931
2,80
2,48
L–2
výsledky čištění odpadních vod výrazně horší než
3. 3. 2010
25
<3
6,4
0,395 < 0,02
21,9
0,313
3,13
2,98
L–3
v předcházejícím období sledování v letech 2006
až 2008. Po otevření tělesa zemního filtru byly
33
<3
5,6
0,368
0,033
31,2
1,09
3,50
3,48
L–4
odebrány celkem čtyři vzorky z obou odtokových
51
4,2
41
0,449 < 0,02
25,7
0,386
3,25
2,48
P–1
potrubí. Číslo v tabulce 3 udává pořadí odběru,
kdy 1 reprezentuje vzorek odebraný ihned po
107
<3
150
0,310 < 0,02
23,2
5,07
5,16
2,37
P–2
otevření a 4 pak vzorek odebraný po cca 1 hodině
3. 3. 2010
32
<3
10
0,292 < 0,02
22,5
< 0,05
3,11
2,91
P–3
od otevření odtokového potrubí. Z výsledků je
patrné, že vypuštění zemního filtru nijak zásadně
28
<3
6,9
0,317
0,023
23,4
0,071
3,89
3,32
P–4
neovlivnilo recipient Ledecký potok. Zhoršené
výsledky byly zaznamenány jen v prvních minutách Vysvětlivky: L – levé odtokové potrubí, P – pravé odtokové potrubí, 1–4 pořadí odběru vzorku
vypouštění.
V období březen až říjen 2010 byl zemní filtr
opět uveden do běžného provozu a v pravidelných Tabulka 4. Průměrné znečištění v období 3/2010 až 10/2010
měsíčních intervalech byly odebírány dvouhodiCHSKCr
BSK5
N-NH4+
N-NO2N-NO3Norg.
Pcelk.
P-PO43NL
nové směsné vzorky, v srpnu pak byl proveden
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
24hodinový odběr. Výsledky těchto měření jsou
uvedeny v tabulce 4. Jak je z těchto výsledků patr506
320
160
42,4
2,24
8,89
19,7
5,23
3,75
max.
né, v období po opětovném uvedení do provozu
P
min.
194
110
36
10,5
0,17
0,37
0,24
2,47
1,26
zemní filtr dosahoval srovnatelných výsledků jako
průměr
298
155
84
17,8
0,70
4,40
8,25
3,38
1,96
v předcházejícím období sledování v letech 2006
až 2008. Dosahované účinnosti čištění byly stabil363
110
110
32,5
2,70
8,42
19,8
5,53
3,26
max.
ní po celé sledované období po znovuzprovoznění
M
min.
152
57
27
11,3
0,02
0,10
4,02
2,65
1,52
zemního filtru, ve většině ukazatelů docházelo
s postupem času ke zvyšování účinnosti čištění.
průměr
218
75
74
24,0
0,75
2,61
8,64
3,99
2,39
Průměrné hodnoty účinnosti čištění mezi profily za
71
14
12
21,10
0,90
21,1
1,96
4,03
3,46
max.
mechanickým předčištěním a odtok pak byly pro
CHSKCr 80,5 %, BSK5 91,8 % a pro NL 93,4 %,
O
min.
25
3,0
2,0
0,09
0,02
5,71
0,19
2,21
1,83
což jsou hodnoty srovnatelné s hodnotami
průměr
39
7,0
4,5
10,31
0,31
11,61
0,84
3,01
2,80
naměřenými při pravidelném sledování v letech
2006 až 2008. Pro amoniakální dusík pak byla
dosažena účinnost odstraňování 59,9 %, což
opět plně koresponduje s výsledky dosahovanými před zakolmatováním
naměřeným v letech 2006 až 2008. Na druhé straně ne zcela funkční
lože zemního filtru.
mechanické předčištění a zároveň časté hydraulické i látkové přetěžování
Současně ale data naměřená během letošního roku ukazují, že na
zemního filtru vedlo k tomu, že měsíc po spuštění již nebyl zemní filtr
zemní filtr přitékalo od 125 % do 310 % (v průměru 197 %) návrhového
schopen pojmout veškerou přitékající odpadní vodu.
množství odpadních vod a od 60 % do 373 % (v průměru 125 %) návrhového
Z těchto výsledků lze usuzovat, že nadávkování enzymů sice dočasně
množství BSK5, tzn., že zemní filtr byl i po znovuotevření nadále přetěžován
pomohlo alespoň zčásti uvolnit zakolmatované filtrační lože a obnovit
nejen hydraulicky, ale také látkově. Taktéž v důsledku ne zcela šťastného
požadovanou účinnost čištění odpadních vod v zemním filtru. Zároveň ale
konstrukčního řešení mechanického předčištění často do zemního filtru
nelze říci, že by přidáním enzymů došlo k úplnému a trvalému uvolnění
natékala nedostatečně předčištěná odpadní voda. Obě tyto skutečnosti
zakolmatovaného lože zemního filtru. V tomto případě hrál zřejmě značnou
vedly k tomu, že zhruba měsíc po znovuobnovení provozu zemní filtr již nebyl
roli charakter kolmatace, kdy vlivem nedostatečně funkčního mechanicschopen pojmout veškerou přitékající odpadní vodu. Z tohoto důvodu byl
kého předčištění došlo k ucpání filtru i látkami, které nejsou biologicky
provozovatel nucen opětovně přistoupit k vyvážení části přitékající odpadní
rozložitelné.
vody k čištění na jinou ČOV.
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Reverse clogging of soil filter by enzymes treatment (Wanner, F.;
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Soil clogging is a general problem of porous materials, which lead
rainwater, leachate and waste water. For extensive technologies, especially constructed wetlands and soil filters, which are used in small
municipalities (up to 500 p.e.) for wastewater treatment, soil clogging
phenomenon is a relatively common problem. It is a summary of physical,
chemical and biological processes that lead to reduced permeability of
porous material, thereby reducing the cleaning effect of these systems.
This paper summarizes the experiment used to clear soil filter by an
enzyme preparation, which was fed directly into a soil filter. The results
showed partial ability of reverse clogging and renovation of wastewater
treatment efficiency.
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síčních intervalech. Studované oblasti zahrnovaly mimo jiné i různé půdní
typy. Podrobná charakteristika jednotlivých profilů je uvedena v tabulce 1.
Ve vzorcích byly stanoveny fekální koliformní bakterie a Escherichia coli
metodou podle ČSN 75 7835 a intestinální enterokoky metodou podle ČSN
EN ISO 7899-2. Použitý Slanetz-Bartley agar byl od firmy Biorad.

Mikrobiální znečištění toků
v zemědělských oblastech
Dana Baudišová, Ivana Benáková

Identifikace izolovaných kmenů intestinálních enterokoků
Ze šesti vybraných lokalit o různém půdním typu byly izolovány intestinální enterokoky a byly po přeočkování na neselektivní živný agar podrobeny
dalšímu testování. Byly provedeny biochemické testy Pyratest (test na
aktivitu pyrrolindole arylamidázy), Hippurát test a mikrotest En-coccus test
(Erba Lachema, s.r.o.). Celkem bylo testováno 502 izolovaných kmenů.

Klíčová slova
enterokoky – mikrobiální znečištění – zemědělské oblasti – povrchová voda
– E. coli – fekální koliformní bakterie

Souhrn
Cílem práce bylo zjistit míru mikrobiální kontaminace vod a její
specifika v malých tocích protékajících zemědělskými oblastmi. Bylo
uskutečněno dvouleté sledování 11 oblastí, z každého profilu bylo
provedeno 8 až 26 odběrů. Byly stanoveny fekální koliformní bakterie,
Escherichia coli a enterokoky standardizovanými metodami a ze šesti
vybraných lokalit byly během roku izolovány kmeny enterokoků, které
byly rozřazeny do taxonomických skupin. Dále byla sledována rychlost
vymírání vybraných druhů enterokoků ve vodním prostředí (modelové
experimenty, inkubace mikrokosmů při 15 0C).
Výsledky mikrobiální kontaminace v zemědělských tocích vykazovala
velké, až několika řádové sezonní rozdíly (minimum v zimním, maximum
v letním období), zároveň byla zaznamenána korelace vyšší mikrobiální
kontaminace v souvislosti se srážkovými epizodami. Byl zjištěn vyšší
počet enterokoků než fekálních koliformních bakterií, což je typické
pro zemědělské znečištění, a většina enterokoků nepatřila do druhů E.
faecium a E. faecalis, které jsou typické pro komunální kontaminaci.
Rychlost eliminace enterokoků z vodního prostředí závisí především na
obsahu dalších organismů a mikroorganismů (kultivovatelné mikroorganismy, celkové počty bakterií, biologický obraz), které napomáhají
eliminaci alochtonních mikroorganismů.

Modelové experimenty, týkající se přežívání intestinálních enterokoků ve vodním prostředí
Vlastní experimenty byly prováděny s 24hodinovou kulturou vyrostlou na
neselektivním tryptózovém agaru. Bylo zaočkováno 1 500 ml vzorku vody
tak, aby denzita enterokoků byla řádově 1000 ktj/ml. Poté byly odebrány
kontrolní vzorky (čas nula) a vzorky byly inkubovány ve tmě v termostatu při
15 0C. Vzorky byly dále odebírány po 24 hodinách, třech dnech a dále po
pěti, osmi a čtrnácti dnech, 3 a 4 týdnech a byly kultivovány enterokoky na
Slanetz-Bartley agaru. Byly vyneseny křivky vymírání a stanovena konstanta
hynutí „k“ podle rovnice: dn/dt = kn (dn/dt = změna počtu enterokoků
v průběhu času).
Bylo provedeno pět sad experimentů:
1. Analýza osmi kmenů (divoké kmeny Streptococcus bovis, S. equinus,
Enterococcus durans (2 kmeny), E. hirae, E. faecalis, E. faecium) ve
vodním prostředí z jedné lokality.
2. Kompletní opakování pokusu č. 1, včetně vody ze stejné lokality.
3. Analýza dalších osmi kmenů (divoké kmeny E. mundtii, E. faecium, E.
faecalis, E. gallinarum a S. acidominimus a sbírkové kmeny E. hirae CCM
2423 a E. faecalis CCM 4224), voda ze stejné lokality jako v případě 1
a 2.

Úvod
Výzkumem mikrobiálního znečištění toků
v zemědělských oblastech se autorky zabývají
od roku 2006. V České republice jsou hlavním
zdrojem mikrobiálního znečištění povrchových vod
bodové a rozptýlené zdroje především komunálního původu, znečištění z plošných zdrojů (např.
splachy) je považováno za okrajové. Cílem tohoto
studia bylo zjistit míru mikrobiální kontaminace
toků v zemědělských oblastech a ověřit případnou možnost odlišení znečištění komunálního
a zemědělského původu na základě výsledků
studia izolovaných enterokoků. Pr vní výsledky
včetně literární rešerše již byly publikovány (Baudišová, 2009), předmětem tohoto příspěvku je
souhrnná prezentace všech výsledků dosažených
v rámci projektu.

Metodika
Stanovení indikátorů fekálního znečištění
v zemědělských oblastech
V jedenácti zemědělských oblastech (obr. 1)
bylo po tři roky prováděno vzorkování ve dvoumě-

Obr. 1. Studované zemědělské oblasti
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Tabulka 1. Charakteristika profilů a výsledky statistických analýz
Poměr
Počet FC/ENT
vzorků

Fekální koliformní
bakterie (FC) (ktj/ml)

Enterokoky (ENT)
(ktj/ml)

Escherichia coli
(ktj/ml)

Kód

Půdní typ

Lokalita

Počet
profilů

Medián

Průměr

Medián

Max

Průměr

Medián

Max

Průměr

Medián

Max

1

CET 003

Černozem

Jordán (Dolnostřižínský
potok)

1

13

0,7

18,67

2,1

91

14,57

1,4

78

12,6

3

98

2

CET 017

Černozem

Levostranný přítok
Žehuňského potoka

1

26

0,42

1,45

0,43

11,2

1,71

0,29

17

2,61

1,03

18

3

KAD 010

Kambizem,
dystrická

Levostranný přítok
Útvinského potoka

1

13

0,3

1,676

0,18

7,8

1,1

0,16

5,4

3,37

0,6

16

4

KAT 004

Kambizem
typická

Pravostranný přítok
Vintířovského potoka

2

14

0,54

1,467

0,83

7

1,1

0,48

7

3,81

1,55

16

5

KAT 009

Kambizem
typická

Lhotecký potok

1

14

0,43

0,366

0,09

2,2

0,3

0,1

2

0,76

0,21

3

6

PSP 006

Pseudoglej
primární

Levostranný přítok
Smutné

1

15

0,225

1,36

0,36

8,6

1,03

0,28

8

7,8

1,6

59

7

KTK 001

Kambizem
typická, kyselá

Lhotský potok

1

14

0,37

6,342

0,22

80

5,4

0,16

70

2,35

0,6

15

8

KTK 015

Kambizem
typická, kyselá

Brusník

2

15

0,42

0,18

0,05

1,3

0,07

0,04

0,36

0,7

0,12

4,8

9

KTK 038

Kambizem
typická, kyselá

Západní přítok rybníka
Velký Smrkovec

2

11

1

1,19

0,7

4,9

0,88

0,5

3,6

2,09

0,7

13

10

KTK 043

Kambizem
typická, kyselá

Pravostranný přítok
Vlčického potoka

1

26

0,624

2,46

0,78

12

2,0

0,58

11

4,27

1,25

30

11

LUT 012

Luvizem
typická

Levostranný přítok
Bojanovského potoka

3

26

0,4

0,84

0,02

8

0,41

0,02

4,8

0,74

0,05

9,9

4. Analýza jednoho druhu (E. faecalis),  voda z osmi různých zemědělských
lokalit.
5. Kompletní opakování pokusu č. 4 s tím, že byly kromě základních chemických ukazatelů stanoveny celkový a organický uhlík, biologický obraz,
celkový počet bakterií mikroskopicky a kultivovatelné bakterie při 22 0C,
podle ČSN EN ISO 6222.

Výsledky
Stanovení indikátorů fekálního znečištění
v zemědělských oblastech
Výsledky stanovení indikátorů fekálního znečištění v jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v tabulce 1. Jsou uvedeny hodnoty aritmetického
průměru, mediánu a maximální hodnota, jako doplněk je uveden poměr

fekálních koliformních bakterií a intestinálních enterokoků (výpočet proveden z mediánu). Geometrický průměr nemohl být použit, protože byly získány
i nulové hodnoty (negativní záchyt ve 100 ml vzorku), ale ze zkušeností
víme (Baudišová a Hejtmánek, 2006) že se většinou blíží mediánu. Mezi
jednotlivými statistickými hodnotami jsou velké výkyvy, což je způsobeno
tím, že existují velké sezonní rozdíly (minimum v zimě) ve všech lokalitách,
a maximální hodnoty jsou spojeny se srážkovými epizodami. Ilustrace
sezonního průběhu záchytů enterokoků ve vybraných profilech je uvedena
na obr. 2 a 3. Naopak nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi jednotlivými půdními typy. Ve všech profilech bylo zjištěno více enterokoků než
fekálních koliformních bakterií (v případě lokality KTK 038 jich bylo stejně),
v případě vzorků znečištěných komunálně je tomu naopak.
Z výsledků je dále zřejmé, že mikrobiální kontaminace toků v zemědělských oblastech je nízká. Na základě průměrné hodnoty či mediánu
by všechny toky vyhovovaly přípustnému znečištění, maximální hodnota
enterokoků by u tří profilů (CET 003, PSP 006 a KTK 043) hranici přípustného znečištění překročila. U lokalit, kde bylo vzorkováno více profilů, byl
do příspěvku vybrán ten hlavní (KAT 015 a KTK 038). V případě KAT 004
se jednalo o dva rovnocenné profily (pravostranný a levostranný přítok)
a výsledky počtů mikroorganismů byly velmi obdobné. V případě LUT 012
byl vybrán jako hlavní profil „pramen“, dále byla vzorkována meliorace
a potok, který však v letním období vysychal.

Identifikace izolovaných kmenů intestinálních enterokoků

Obr. 2. Sezonní výskyt intestinálních enterokoků v profilu CET 017

Přestože sada použitých biochemických testů neumožňuje taxonomické
určení s dostatečnou přesností, pro tento typ práce byla získaná přesnost
dostačující. Výsledky identifikace enterokoků jsou uvedeny v tabulce 2.
Většina identifikovaných kmenů patřila ke druhům spojeným s rostlinnými
zbytky (E. mundtii, E. casseliflavus atd.), byly však detekovány i streptokoky
spojené s teplokrevnými živočichy (S. equinus nebo S. bovis). Zjištěny byly
i druhy E. faecalis a E. faecium spojené s fekálním znečištěním humánního
původu, míra jejich detekce však byla mnohem menší (12–25 %), než je
tomu u vod se znečištěním komunálního původu (v průměru 41 %, srov.
Baudišová, 2009).
Tabulka 2. Výsledky identifikace enterokoků
Lokalita

Počet
izolovaných kmenů

Počet kmenů druhů
E. faecalis a E. faecium

To je
v%

CET 003

61

12

19,6

KAT 009

50

11

22,0

KAD 010

52

13

25,0

KTK 038

88

13

14,7

LUT 012

202

24

11,9

PSP 006

49

8

16,3

Modelové experimenty, týkající se přežívání intestinálních enterokoků ve vodním prostředí
Křivky vymírání vykazovaly podle očekávání exponenciální průběh s vysokým korelačním koeficientem (R2 většinou přes 0,9), což ukazuje na velmi
spolehlivé výsledky. Během 28 dní se počet enterokoků snižuje z cca
tisíců na jednotky ktj/ml, nejčastější konstanta vymírání se pohybovala

Obr. 3. Sezonní výskyt intestinálních enterokoků v profilu KAT 009

19

Obr. 5. Křivka vymírání druhu E. faecalis v 28denním experimentu (KTK
001 – Lhotský potok)

Obr. 4. Křivka vymírání druhu E. faecalis v osmidenním experimentu (KTK
001 – Lhotský potok)

okolo (-0,3)/den – v 28denním experimentu. Grafická ilustrace je uvedena
na obr. 4 a 5. Byly spočítány dvě různé konstanty, pro 8denní a 28denní
inkubaci, které se významně liší. Konstanty vymírání spočítané po 8 dnech
jsou vyšší než po 28 dnech z toho důvodu, že v prvních dnech je úbytek
mikroorganismů nejvyšší. V dalších dnech je již úbytek inokula relativně
menší. Pozitivní záchyt enterokoků ve vzorcích na úrovni jednotek v 500 ml
byl zachycen ještě po pěti měsících, po 12 měsících byly záchyty prakticky
nulové. Celkově lze konstatovat, že rychlost eliminace enterokoků z vodního prostředí nezávisí příliš na příslušnosti k druhu nebo na fyziologickém
stavu konkrétního kmene, ale závisí jednoznačně na typu vodního prostředí
(obsah organických látek, biologické oživení a autochtonní mikroflóra).  

Připraveno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101 Výzkum
a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání
a ochranu, včetně legislativních nástrojů.

Key words
enterococci, microbial pollution, agriculture areas, surface water, E. coli,
faecal coliforms

Závěr
Mikrobiální znečištění toků v zemědělských oblastech není vysoké, ale
je výrazně sezonní záležitostí, zvyšuje se v letním období a v souvislosti
s vyššími srážkami.  Ve všech profilech bylo zjištěno více enterokoků než
fekálních koliformních bakterií, v případě vzorků znečištěných komunálně je
tomu naopak. Mezi izoláty enterokoků se vyskytuje významně méně zástupců druhů E. faecalis a E. faecium, než je tomu u izolátů z toků s komunálním
znečištěním. Modelové pokusy ukázaly, že přežívání enterokoků ve vodním
prostředí nezávisí ani na druhu enterokoku a na chemickém složení vody,
ale na obsahu dalších organismů a mikroorganismů (kultivovatelné mikro
organismy, celkové počty bakterií, biologický obraz), které napomáhají
eliminaci alochtonních enterokoků.

Microbial contamination of streams in agriculture areas (Baudi
šová, D.; Benáková, I.)
The aim of this study was to detect the degree of microbiological
contamination of water and their specifics in small streams in agriculture areas. Two-years study of 11 areas was performed, 8–26 samples
were taken from each profile. Faecal coliforms, Escherichia coli, and
intestinal enterococci were detected by standard methods. Enterococci
from 6 chosen localities were isolated and taxonomically sorted by
biochemical tests during the whole year. The die off of chosen species
of enterococci in water environment was studied furthermore (model
experiments, incubation of microcosms at 15 0C).
Results of microbial contamination show great differences during
a season (up to 2–3 orders), with maximum in summer and minimum
in winter season. The positive correlation with rainstorms was found.
Higher counts of enterococci than faecal coliforms were detected, which
is typical for contamination from agricultural sources. Most of strains
isolated do not belong to species of E. faecium and E. faecalis, species typical to human (communal) contamination. The rate of die-off of
enterococci depended mostly on the presence of other organisms and
microorganisms (total counts, total counts of cultivable microorganisms,
biological picture), which help to eliminate the allochthonous bacteria
from water environment.
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Poznatky z konference
Městské vody 2010
Pod záštitou odborné skupiny Odvodnění urbanizovaných území
CZWA a města Velké Bílovice pořádala firma ARDEC s.r.o. ve dnech
30. září a 1. října 2010 ve Velkých Bílovicích již X. ročník konference
„Městské vody – Urban Water“. Mediálním partnerem konference byl
tradičně časopis Vodní hospodářství.
Partnery konference byly firmy AQUAPROCON, DHI, ENVI-PUR,
GESS-CZ, HENLICH, HUBER TECHNOLOGY, HYDROPROJEKT
SWECO, IN-EKO, JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA, MAINCOR,
MOTT MACDONALD, OMS WALTER, PŐYRY, REKUPER, SAINT
GOBAIN, SIKA, SKANSKA a WAVIN EKOPLASTIK, WWS MEMSEP
a ZEMSKÝ ROHATEC.
Program konference byl rozdělen do pěti bloků. Celkem bylo předneseno 38 příspěvků.
První společný blok byl zahájen příspěvkem „Školství, věda,
výzkum – zkušenosti z Dánska“, který byl zaměřen na vybrané aspekty
úspěšné reformy vysokého školství v Dánsku. Úvodní řeč k příspěvku
přednesl Jeho Excelence velvyslanec Dánského království pan Ole
Moesby. Ve svém příspěvku prezentoval úspěchy vysokého školství
v Dánsku a vyjádřil přesvědčení, že je třeba zahájit odbornou diskusi
o tomto tématu v České republice a iniciovat hlubší spolupráci mezi
českými a dánskými univerzitami v oblasti městského odvodnění. Příspěvek „Role správce stavby v procesu realizace díla“, který bohužel
nebyl prezentován, ale je uveden ve sborníku, se zabývá praktickými
zkušenostmi z projektu „Břeclavsko – výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Příspěvek „Příprava a realizace
ČOV Budapešť“ byl zaměřen na porovnání vybudované ČOV Budapešť
a ČOV Praha, které mají mnoho společných znaků. Společně s ČOV
Čajka pro město Varšavu se jedná o největší investice do životního
prostředí v střední Evropě. Příspěvek „MBBR procesy v čistírenství“
představil výhody a nejnovější poznatky z aplikovaného výzkumu
v této oblasti. Příspěvek „Projekt čistá Berounka II, zkušenosti s financováním OPŽP“ představil významný projekt financovaný ze zdrojů
EU a zkušenosti z jeho přípravy. Příspěvek „Použití generelů odvodnění v praxi – cesta k trvale udržitelnému nástroji pro danou lokalitu“
prezentoval nezbytnost přípravy generelních plánů městského odvodnění a zejména jejich následného udržování. Příspěvek „Nejčastější
chyby investorů při dofinancování VH projektů v rámci OPŽP“ není
bohužel uveden ve sborníku, o to více zaujalo fundované vysvětlení
problémů, které musí investor řešit při dofinancování projektů v rámci
OPŽP. Poslední příspěvek této sekce – „Možné scénáře vývoje městského odvodnění – technokratický, ekologický, ekonomický“ – se zaměřil
na vodní hospodářství v roce 2048 při možném technokratickém,
ekologickém a ekonomickém přístupu. Příspěvek vzbudil nečekaný
ohlas umocněný i maskováním aktérů tohoto příspěvku.
Odpolední sekce ve velkém sále byla zahájena příspěvkem „Zkušenosti s aplikací Red-Yellow FIDIC pro zadání díla“, který vysvětlil
přednosti tohoto přístupu v dosažení „Best Value for Money“. Autoři
prezentovali vzrůstající počet využití scénáře vyprojektuj-postav (žlutá kniha) proti scénáři vyprojektuj-vysoutěž-postav (červená kniha).
Příspěvek „Aplikace Yellow FIDIC na projektu kanalizace pro město
Brno“ shrnul zkušenosti s aplikací žluté knihy při rekonstrukci kanalizační sítě města Brna. Příspěvek „Projekty technické pomoci v rámci
strukturálních a kohezních fondů EU v Bulharsku“ představil možnosti
a úskalí využití metod simulačního modelování v organizacích VaK
v Bulharsku. Příspěvek „Navrhování těsnicích pásů pro spáry vodohospodářských konstrukcí“ představil nejnovější technologie a požadavky
na těsnění vodohospodářských konstrukcí. Příspěvek „Protipovodňová
ochrana pražské stokové sítě“ představil opatření, která byla realizována
pro ochranu města včetně objektů pro zajištění ochrany stokové sítě.
Příspěvek „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy aneb jak
jsme navázali na práci našich předků“ představil provedená opatření
protipovodňové ochrany v návaznosti na opatření provedená minulosti.
Příspěvek „Protipovodňová opatření v rámci generelu odvodnění města
Brna“ představil navržená opatření protipovodňové ochrany včetně
multikriteriálního výběru nejvíce ohrožených lokalit z hlediska rozvoje
města Brna. Příspěvek „Stav kanalizačního sběrače DN 1800 v Ostravě
s projektovaným sklonem 1 promile z pohledu zvolené konstrukce stoky a výskytu sedimentů“ představil výsledky srovnání vlivů součinitele
drsnosti pro vybrané sklony úseků.
Odpolední sekce v malém sále byla zahájena příspěvkem „Hydraulické výpočty při projektování tlakových potrubí“. Zabýval se
takovými hydraulickými výpočty, pro které je účelné využívat vhod-
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ného softwarového nástroje. Byl představen nový nástroj HYDRAVYP,
který umožňuje podrobný hydraulický výpočet liniových trubních
systémů. Příspěvek „Optimalizace dosazovacích nádrží ÚČOV Praha
matematickým modelem“ představil optimalizaci dosazovacích nádrží
s ohledem na zvýšení odstraňování nerozpuštěných látek. Příspěvek
„LCC ve vodním hospodářství, pohled na vybraná zařízení“ se zabýval
stanovením LCC po dobu životnosti zařízení. Na praktických příkladech bylo prezentováno, jak se liší procentuelní podíly pořizovacích
a provozních nákladů u prezentovaných příkladů. Příspěvek „Inducer jednostupňových spirálních procesních čerpadel“ prezentoval
problémy s různými typy inducerů vedoucí až k disfunkci procesního aparátu. Příspěvek „Nové poznatky o vlivu dopravy odpadních
vod na čistírnu odpadních vod“ představil výsledky monitorování
kanalizačních systémů s různým způsobem dopravy vody vedoucí
k rozdílným oxido-redukčním reakcím v těchto systémech, než jaký
je znám z gravitačních kanalizací. Příspěvek „Využití MBR v lokalitách s vysokými požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod“
sumarizoval zdařile hlavní problémy při návrhu těchto systémů v podmínkách ČR. Byly prezentovány praktické zkušenosti z různých fází
přípravy komunální ČOV s technologií MBR. Příspěvek „Rekonstrukce
a dostavba ČOV Rakovník Stavba IV – kalové hospodářství“ představil
princip řešení jednotlivých technologických uzlů a jejich hodnocení
po několika měsících provozu. Příspěvek „Realizace membránové
ČOV pro 1850 EO“ se zabýval postupem realizace v současnosti největší komunální ČOV s membránovou separací aktivovaného kalu.
Příspěvek „Problematika návrhu a provozování mikrosítových filtrů
jako terciárního dočištění na komunálních ČOV“ představil praktické
zkušenosti s návrhem a provozem mikrosítových filtrů.
Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla zahájena příspěvkem
„Vývoj obsahu toxických kovů v ekosystému urbanizovaného toku
Botiče od roku 2001 do současnosti“, který představil pozitivní změny ve snížení zatížení ekosystému Botiče těžkými kovy. Příspěvek
„Výskyt toxických kovů v retenčních nádržích a rybnících na území
Prahy“ představil výsledky monitorování zatížení pražských nádrží
toxickými kovy. Výsledky ukázaly na nutnost detailnějšího studia
zatížení pražských nádrží toxickými kovy i s ohledem na využívání rybí
populace pro lidskou spotřebu. Příspěvek „Zaměřeno na kanalizační
shybky – konstrukční řešení, materiálové provedení, provoz“ představil zkušenosti z provozu těchto zařízení. Příspěvek „Vliv dešťových
charakteristik na emise z oddělovacích komor“ diskutoval testování
zahraničních metodik posuzování vlivu oddělovacích komor na recipienty. Příspěvek „Ověřování numerického posouzení oddělovacích
komor biologicko-ekologickým průzkumem“ představil případové
studie, které dokumentují, jak důležitým aspektem ovlivňujícím míru
narušení vodního toku je morfologická kvalita. Příspěvek „Odolnost
kanalizačních systémů z tvárné litiny, zkoušky a praktické zkušenosti“
diskutoval zejména praktické zkušenosti 15letého používání trub z tvárné
litiny při realizaci kanalizačních sítí v těžkých podmínkách. Příspěvek
„Ovlivnění vodních toků silničním okruhem kolem Prahy“ představil
studii sledující změny v chemické a biologické kvalitě malých recipientů
přímo ovlivněných odtokem z dálnic. Příspěvek „Retenční nádrže na území HMP – jednotná metodika přístupu“ se zabýval studií zaměřenou na
obecnou metodiku pro návrh retenčních nádrží v urbanizovaném území
hlavního města Prahy. Cílem bylo najít mezi řadou často protichůdných
požadavků a doporučení tu nejlepší možnou variantu.
Páteční dopolední sekce v malém sále byla věnována problematice
decentralizovaných systémů nakládání s odpadními vodami – DESAR.
První příspěvek „Předpokládaný vývoj v oblasti decentralizovaných
systémů“ se zabýval předpokládaným vývojem v oblasti decentrálních
řešení pro odvádění odpadních vod. Vzhledem k problémům s trofizací se předpokládá odstraňování fosforu i u malých ČOV a uplatnění
větší recyklace vyčištěných odpadních vod. Příspěvek „Evapotranspirace čištěných odpadních vod z decentralizovaných staveb v řízených
umělých mokřadech“ byl zaměřen na popis metod zabývajících se
částečným snížením množství vyčištěné vody vypouštěné do recipientu. Příspěvek „Využití čištěných odpadních vod z decentralizovaných
staveb závlahou“ představil přednosti a slabá místa závlah čištěnými
odpadními vodami. Příspěvek „Kombinovaný systém aktivace a jeho
využití v decentrálním čištění odpadních vod“ představil technologii
s malými nároky na prostor. Příspěvek „Decentralizované systémy
s telemetrickým IS pro malé obce“ definoval provozní stavy malých
čistíren odpadních vod a popsal možnosti monitoringu těchto stavů
při různě složitých variantách návrhu.
Součástí konference byla posterová sekce, ve které bylo prezentováno 5 posterů pokrývajících celou škálu odborného programu
konference. Šlo o tyto postery:
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• Porovnání vlastností šroubového a odstředivého čerpadla.
• Možnosti uskladnenia anoxickej granulovanej biomasy v laboratórnom USB reaktore.
• Využití tkáňových kultur při hodnocení účinnosti degradace xenobiotik čistírnami odpadních vod.
• Kalojemy na komunálnych ČOV.
• Vliv kanalizace na kvantitu a kvalitu dopravené odpadní vody na
ČOV.
V rámci konference proběhla doprovodná výstava, kde se prezentovala řada významných firem působících v oboru. Kromě partnerů
konference vystavovaly firmy ASIO, AQUASTYL, CENTROPROJEKT,
DUKTUS, EUTIT, GLYNWED, K+H ČERPACÍ TECHNIKA, PFT, PREFA
BRNO, PREFA KOMPOZITY, SCHMIEDING CZ a TRAN-SIG-MA.
První den konference byl zakončen společenským večerem na státním
zámku Lednice, který poskytl prostor pro řadu neformálních diskusí
i získání osobních kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu
hrála nově cimbálová hudba Ondráš a pro účastníky byla přichystána
ochutnávka ze špičkových vinařství Stanislav Mádl, Vinařství Štěpán
Maňák, Vinařství Josef Dufek, Vinné sklepy Lechovice a Vinařství
Popela Perná. Společenský večer oživila svým vystoupením naše jediná
sólově vystupující houslistka paní Ilona Stryová.
Desátý ročník konference potvrdil, že obory městské odvodnění
a čištění odpadních vod jsou stále živým tématem, o čemž svědčí
velmi aktivní účast více než 300 delegátů z výzkumných ústavů

a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů
kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Výběr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního sálu i společenského večera s bohatým kulturním programem
je možno nalézt na barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie
fotografií je také umístěna na stránce http://mestskevody.ardec.cz/.
Přípravy XI. ročníku konference a výstavy Městské vody – Urban
Water, která se bude konat 6. a 7. října 2011, již byly zahájeny. Programový výbor konference bude pracovat ve složení doc. Ing. Petr
Hlavínek, CSc., doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Aleš Mucha CSc.,
Ing. Petr Prax, Ph.D., Ing. Karel Pryl a Ing. David Stránský, Ph.D.
Konference „Městské vody 2011“ bude tradičně zaměřena na vodní
hospodářství v roce 2011, systémy zásobování vodou, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepce řešení
městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňová ochrana
ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie čištění
odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace
staveb městského odvodnění.
Společenský večer se bude konat opět v krásném prostředí státního
zámku Lednice. Další informace je možno získat na stránce http://
mestskevody.ardec.cz/. Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích
na konferenci Městské vody – Urban Water 2011.

K transformaci Zemědělské
vodohospodářské správy (ZVHS)
integrací většiny činností do s.p.
Povodí a Lesy ČR

tlaku na státní rozpočet v období potřebných úspor), ale zejména
zvýšení flexibility činnosti ve správě drobných vodních toků, které
jsou základem odtokových poměrů z hydrologických povodí, jejichž
správu zajišťují s.p. Povodí.
Zapojení s.p. Lesy ČR je rovněž adekvátní – vodní toky s délkou anebo
podílem povodí nad 40 % v zalesněném území bezpochyby přispívají
jak k prosperitě lesního hospodaření, tak k charakteru odtokových
poměrů ve složitých, vesměs lesnatých regionech hydrologických
povodí. Ostatně se jedná o přiblížení modelu správy lesních vodních
toků v Rakouské republice, kde rovněž převažují hornatá území.
Občas zmiňovaná problematika informačních databází o jakosti vod
drobných vodních toků ve správě ZVHS je, samozřejmě, uspokojivě
řešena. Většinu údajů o jakosti vod totiž smluvně prováděly laboratoře s.p. Povodí a získaná data byla uložena do databází ZVHS. Tyto
databáze na serverech umístěných na sídle ZVHS v Brně (bez ohledu
na roztříštěnost vedoucích struktur v Českých Budějovicích a v Praze)
jsou převedeny do s.p. Povodí Moravy. Získaná data v oblasti jakosti vod
(zejména monitoring pro směrnici o znečištění nitráty ze zemědělství)
jsou a budou nadále ukládána do těchto databází – byť umístěných u s.
p. Povodí Moravy.
Rovněž archivní materiály o projektech odvodňovacích systémů
jsou soustřeďovány z jednotlivých pracovišť do gesce s.p. Povodí na
dohodnutá místa. Velkou výhodou je skutečnost, že působnost „oblastních kanceláří ZVHS“ je územně identická s působností s.p. Povodí. To
konečně potvrzuje historickou prozíravost českých vodohospodářů řídit
vodní zdroje na bázi hydrologických povodí - což – s odstupem 40 let
– akceptuje Rámcová směrnice vodní politiky a světový trend „Integrovaného managementu vodních zdrojů (v hydrologických povodích)“.
Je samozřejmé, že proces převádění správy drobných vodních
toků a vodních děl na nich (dle novely zákona o vodách – zákon č.
150/2010Sb.) je sice jasný, ovšem převádění provozního majetku a dříve
provedených vodních děl „zemními úpravami“ přinese řadu komplikací, se kterými se musí vypořádat s.p. Povodí a Lesy ČR ve spolupráci
s nově určenou ZVHS.
Spolu s činnostmi přecházejí pracovníci ZVHS na s.p. Povodí a Lesy
ČR, což bezpochyby ovlivní celkový počet zaměstnanců ve s.p., kteří
budou nezbytní ke kvalitnímu pokrytí nového rozsahu činností.
Je pravděpodobné, že r. 2011 bude v určitém rozsahu činnost s.p.
Povodí a Lesy ČR integrací poznamenána. Půjde zejména o doladění
způsobu převzetí historických vodních děl a provozního majetku.
Nicméně zdůrazněná flexibilita a akcent na odtokové poměry ve
spravovaném hydrologickém povodí se pozitivně postupně uplatní
– k uspokojení samosprávy a obyvatel v obcích podél drobných
vodních toků.

Od letních měsíců probíhá ve vodohospodářské veřejnosti diskuse
o záměru převést hlavní rozsah činností ZVHS do s.p. Povodí a Lesy
ČR, který realizuje Ministerstvo zemědělství jako zakladatel (ZVHS)
a zřizovatel (s.p.).
Záměr spojený s potřebou posílit integraci správy vodních zdrojů
v hydrologických povodích je diskutován téměř 15 let. Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) akcentuje tento přístup a ministerstvo zemědělství při posouzení rozsahu činností, finanční flexibility
a způsobu zabezpečení správy povodí dospívá k závěru, že integrace
správy drobných vodních toků do činností správců povodí – s.p. Povodí
– a také s.p. Lesy ČR – je racionální.
ZVHS samozřejmě nekončí svoji působnost v oblasti správy „hlavních melioračních zařízení“ vč. správy souvisejících čerpacích stanic
a souvisejícího vodohospodářského majetku. Tato část činností zůstává
plně v předmětu její činnosti a je obsažena přesným výčtem v upravené
zakladatelské činnosti stanovené ministerstvem zemědělství.
Je třeba uvést, že poprvé v historii výkazu správy vodních toků je
uplatněno měřítko identifikace vodních toků 1:10000. Tím se tzv.
„vykazovaná délka vodních toků na území ČR“ zvyšuje na úroveň
cca 120 000 km, neboť i dosud neurčované přítoky drobných vodních
toků jsou nyní zaváděny jako předmět správcovství státu, převáděný
ze ZVHS na s.p. Povodí.
Při diskusi o nevýhodách, problémech a možných obtížích je třeba
uvést několik podstatných skutečností, které uvedenou transformaci
ZVHS zřetelně objasňují.
ZVHS je – jako organizační složka státu – svým financováním kompletně závislá na možnostech státního rozpočtu. Krom toho nedisponuje technickým vybavením k činnostem spojeným se správou, údržbou
a péčí o vodní toky a související infrastrukturou (vodní díla). Takže veškeré činnosti objednává v rámci (složitých) výběrových řízení, což často
prodlužuje realizaci. Zejména při odstraňování povodňových škod jsou
akce závislé na projednání příslušné státní dotace, a nelze tedy zahájit
práce neprodleně. V oblasti protipovodňových opatření jsou návrhy
posouzeny v rámci poměrů v uceleném povodí s.p. Povodí, takže tím
opět dochází k nežádoucí prodlevě. S tím souvisí zejména možnost
okamžitého nasazení opatření z vlastních zdrojů – kterým s.p. Povodí
i Lesy ČR disponují (až mnohdy i na bázi bankovních úvěrů v případě
nutného odstranění povodňových škod).
Rovněž rozsáhlá síť pracovišť ZVHS (přes 60 lokalit) nacházejících se
v pronajatých prostorách (cca 50 %) anebo ve vlastních nemovitostech
představuje náklady, které lze integrací omezit.
Očekávaným přínosem integrace většiny činností ZVHS do s.p.
Povodí a Lesy ČR je tedy nejen racionalizace ekonomická (omezení
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Aplikace centralizovaného
telemetrického
řídicího systému
pro decentralizované
čištění odpadních vod
Marek Holba, Karel Plotěný, Roman Sládek, Jaromír Tomšů
Klíčová slova
decentralizované čištění – odpadní vody – centralizovaný telemetrický
řídicí systém – přenos dat – kontrola provozu

Souhrn

Systémy decentralizovaného čištění se v současné době rozvíjí
a jsou moderním trendem řešení čištění odpadních vod. Jejich
specifikem oproti centralizovanému čištění jsou zpravidla nízké
investiční a provozní náklady, nicméně zpravidla se u nich vyskytují
častěji provozní problémy a poruchy vyžadující další péči. Centralizovaný telemetrický systém řízení umožňuje automatizaci kontroly,
odstraní problémové body a odhalí včas poruchy a nestandardní
stavy na monitorovaných čistírnách.
Příspěvek definuje provozní stavy malých čistíren odpadních
vod a popisuje způsob monitoringu těchto stavů při různě složitých
variantách návrhu jak z ekonomického, tak z technického hlediska.
Dále je v přípěvku představena architektura monitorovacího systému
s koncepčním řešením předpokládajícím telemetrické stanovení kontroly stavů na čistírně tak, aby sledování provozních funkcí a parametrů čistírny optimálně vystihovalo efektivitu čisticího procesu
a současně bylo umožněno dálkové řízení základních procesů.

Úvod
Decentralizované čištění odpadních vod se stává vhodnou alternativou centralizovanému čištění odpadních vod zejména v řidčeji obydlených oblastech, kde by byla cena výstavby centralizovaného řešení
ekonomicky neúnosná. Zatímco ve světě má decentralizované čištění
odpadních vod již své místo – např. v USA je aplikováno pro cca 25
% domácností (EPA Guidelines, 2003), u nás si svoje stálé místo ještě
pořád hledá. Hlavním problémem při decentralizovaných aplikacích
se ze zahraničních zkušeností zdají být častá poruchovost systémů
a potřeba zvýšené odborné péče pro jejich údržbu. Leckde pro to
využívají při aplikaci decentralizovaného čištění manažerské modely
(Rose 2001; EPA Handbook 2005; Hamilton 2004), které si kladou za
cíl osvětovou činnost mezi obyvatelstvem a jejich participaci na provozování těchto systémů, návrh, výstavbu, provoz, údržbu, nakládání
s kaly, inspekce, monitoring, optimalizace provozů, evidenci výsledků, oprav, vyhodnocení možností získání různých dotací pro výstavbu,
provoz, údržbu, optimalizaci atd. Vše zmíněné nicméně vyžaduje
další investiční a provozní náklady, které decentralizované čištění
prodražují, a proto je vhodné hledat cestu, která umožní za cenu co
nejnižších nákladů zabezpečit bezporuchový provoz a požadovanou
kvalitu čištění. Centralizovaný telemetrický řídicí systém si klade za
cíl tyto zmiňované problémy vyřešit (Tomšů, 2009).

Decentralizované čištění odpadních vod
Koncept decentralizovaného čištění je založen na jednoduchém
předpokladu – odpadní voda by měla být čištěna (a příp. znovuvyužívána) co nejblíže místu, kde vznikla. Ve srovnání s konvenčními
řešeními má decentralizovaný systém v kostce zpravidla stejný sled
technologií – předčištění, vlastní čištění, nakládání s odtokem, nakládání s kaly, ale používané technologie jsou přirozeně jiné a ne všechny
je nutno při decentralizovaném čištění využít.
Stále více, hlavně v severských zemích, se uplatňují způsoby
s rozdělením vod podle původu. Vychází se přitom ze skutečnosti,
že moč obsahuje převážnou část nutrientů. To znamená, že pokud se
moč odstraní u zdroje, sníží se množství dusíku v odpadní vodě až
o 85 % a fosforu asi o 50 %. Technicky se tento systém aplikuje tak,
že se použijí zařizovací předměty umožňující oddělení moči a vnitřní
kanalizace umožňující její separátní dopravu. Moč se pak u malých
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zdrojů aplikuje po zředění a skladování jako hnojivá závlaha, u velkých zdrojů je možné z ní vyrobit průmyslové hnojivo. V některých
případech je pak možné oddělit ještě tzv. šedé vody a ty po jednoduchém předčištění nechat zasakovat a čistit jen černé vody. Tím se
podstatně zmenší množství vod a obsah nutrientů v nich.
Tento postup je součástí tzv. „nového přístupu“ k ekologické sanitaci
pro malé a středně velké obce ve střední a východní Evropě, jehož
primárními funkcemi jsou ochrana zdraví, recyklace a zabránění
snižování kvality životního prostředí. Tj. oproti klasickému přístupu
dochází k oddělení vod již při jejich vzniku a recyklaci nutrientů,
které se využívají hlavně v zemědělství.
Decentralizované čištění odpadních vod je moderním způsobem
čištění odpadních vod a v mnoha případech vhodnou alternativou
centralizovanému čištění, nicméně se jeho aplikace potýká s několika
problémy. Mezi hlavní problémy patří nedostatečná účinnost čištění
způsobující bodové znečištění recipientů a podzemních vod, které
lze v případě časté a efektivní kontroly procesů eliminovat. Existuje
řada možností jak se s kontrolou procesů vypořádat, v USA využívají
systém GIS (geografický informační systém) pro analýzy rizik a pro
časování pravidelných údržeb, inspekčních kontrol, atd. nebo systém
FMEA (failure mode and effect analysis) (Etnier, 2005).
Pro většinu uživatelů je domovní čistírna považována za nutné zlo,
zbytečně zatěžující jejich rozpočet, pozornost a čas, který se dá využít
určitě efektivněji než pravidelnou kontrolou a údržbou čistírny. Proto
je tu snaha nějakým způsobem kontrolu zautomatizovat a veškeré
problémové body odstranit, odhalit včas poruchy či nestandardní
stavy systému, pro což se jeví jako vhodná aplikace centralizovaný
telemetrický systém. Centralizovaný není tedy systém čištění, ale
pouze systém vzdáleného dozoru a správy (Tomšů, 2009).

Definice provozních stavů čistíren odpadních vod
Provozní stavy lze rozdělit na monitorování mechanických částí
ČOV a na monitorování technologických procesů, případně na kontrolu pravidelného provádění údržby a servisních prací. Lze konstatovat,
že pokud fungují mechanické části ČOV, je předpoklad funkčnosti
celé ČOV poměrně vysoký. Odtok nedostatečně vyčištěné vody pak
hrozí v případech zhoršení vlastností natékající vody např. tím, že
voda by obsahovala toxické látky nebo těžko odbouratelné organické
látky. Další (častou) příčinou je neprovozování čistírny, tj. zanedbání provozu, údržby a servisu. Shrneme-li možné stavy, dospějeme
k následujícímu:
a) monitoring mechanických částí a technologických procesů čis
tírny:
- kontrola chodu dmychadla a elementu měřením objemu dodávaného vzduchu,
- kontrola činnosti mamutky a elementu,
- vyhodnocení množství kalu v kalové části,
- měření výšky plovoucích a flotujících látek,
- měření hladiny usazováku,
- kontrola funkce dosazováku,
- kvalitativní analýza odtoku (např. amoniakální sonda);
b) automatické řízení provozu:
- optimalizace odtahu přebytečného kalu,
- nastavení režimu dovolená,
- optimalizace množství dodávaného vzduchu,
- optimalizace odtahu vyčištěné vody v závislosti na nátoku;
c) monitorování servisních prací:
- vstup do čistírny (kontrola neoprávněných vstupů),
- revize: popis stavu,
- popis provedených úkonů – popis servisních prací, množství
odvezeného kalu atd.

Variantní řešení systému a řešení čidel a rozvaděče
na ČOV
Pokud budeme uvažovat nad vhodností aplikace decentralizovaného čištění odpadních vod pro lokality do stovek ekvivalentních obyvatel, s akcentem především na lokality v řádech jednotek a desítek
obyvatel, dospějeme z hlediska komfortu obsluhy a cenové náročnosti
řešení k rozdělení do několika skupin:
- prosté zjištění, zda čistírna mechanicky funguje,
- prosté zjištění, zda čistírna mechanicky funguje plus analýza
základních odtokových parametrů,
- prosté zjištění, zda čistírna mechanicky funguje, její možné řízení
a analýza základních odtokových parametrů,
- optimální komplexní řešení řízení a regulace čistírny a základní
on-line analýza odtoku,
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- komplexní řešení řízení, regulace čistírny a on-line analýzy odtoku.
Z tohoto souhrnu nám vypadává jako závěr nutnost instalace následujících kontrolních mechanismů, které budou dle výběru rozsahu
monitoringu čistírny přivedeny na rozvaděč:
- funkce dmychadla (ano/ne),
- kontrola tlaku v přívodním potrubí vzduchu (odchýlení od nastavené hodnoty),
- existuje-li pohyb hladin v nádržích oběma směry,
- výška kalu v kalové nádrži,
- analýza odtokových parametrů, kdy hlavním sledovaným parametrem je NH4-N,
- kontrola provozování – monitorování vstupů, zasílání údajů o funkci a servisu,
- další funkce, např. on-line analyzátory, dávkování koagulantu na
srážení fosforu, dávkování dezinfekčního činidla na dezinfekci
vyčištěných odpadních vod, kontrola fluxu pro membránové čistírny.
Doposud nepoužívanou technikou je kontrola funkce čistírny na
základě jediného odtokového parametru, kterým je amoniakální
dusík. Tento přístup byl převzat z rakouské normy do 50 EO (Önorm
B 2502-1:2007), která stanovuje odtokové limity pro čistírny do 50 EO
pro BSK5 = 25 mg/l; CHSK = 90 mg/l; TOC = 30 mg/l; usaditelné
látky 0,3 ml/l a NH4-N při teplotě nad 12 °C do 10 mg/l. Nicméně
zde platí dle odstavce 10.2.2, že pokud je při kontrole dosaženo
odtokové hodnoty NH4-N nižší než 5 mg/l, pak není třeba provádět
analýzy dalších kvalitativních parametrů a čistírna se předpokládá
jako funkční. Pro prohlášení funkčnosti čistírny tak stačí stanovení
pouze jediného parametru. Zatímco v Rakousku jsou tyto kvalitativní
analýzy prováděny pomocí přenosných měřicích kitů na amoniak,
my jsme se v našem řešení přiklonili k instalaci amoniakálních sond,
jejichž výstupy mohou být zpracovávány a dálkově přenášeny na
centrální pracoviště.
V České republice prozatím nebyl, až na výjimky (Vaverková, 2010),
proveden monitoring, zda by takováto metoda nalezla uplatnění a příp.
oporu v legislativě. V rámci této diplomové práce bylo vyhodnoceno
téměř 200 čistíren odpadních vod a závěry podložené statistickou
analýzou říkají, že pokud je u čistíren pod 50 EO odtoková koncentrace
NH4-N pod 10 mg/l, tak odtoková koncentrace BSK5 nebyla vyšší než
24 mg/l, čímž se jen potvrzují předpoklady z rakouské normy.
Koncepce řešení předpokládá telemetrické stanovení kontroly
stavů na čistírně tak, aby sledování provozních funkcí a parametrů
čistírny optimálně vystihovalo efektivitu čisticího procesu a současně
bylo umožněno dálkové řízení základních procesů. Pomocí čidel je
realizována okamžitá i dlouhodobá kontrola procesu čištění s tím, že
budou definovány rozsahy standardních stavů na čistírně a veškeré
nestandardní stavy budou zobrazovány na centrálním pracovišti.
Pro možné řešení čistění odpadních vod v odlehlých oblastech bez
elektrifikace, např. v chatových osadách, je možné napájení systému
fotovoltaickým zdrojem se záložními akumulátory. První vzorová
řešení již pracují ve dvou čistírnách nejmenší kategorie (viz dále);
zde je třeba ovšem zdůraznit úskalí fotovoltaických zdrojů, kterým
je nedostatek slunečního záření v zimních měsících. Pokud by měla
čistírna fungovat celoročně, musel by být fotovoltaický zdroj mnohonásobně předimenzován a stal by se tak neúměrně nákladným;
možným řešením je další alternativní zdroj – malá větrná elektrárna
nebo přenosný benzinový agregát.

Architektura monitorovacího systému (obr. 1)
Decentralizovaný systém čistění své centrum přece jen mít bude,
a to centrum dohledu a servisu. Současně předpokládaný trend počítá
s elektronickým přenosem vybraných provozních stavů (viz výše)
k zajištění nezávislé údržby a kontroly jednotlivých čistíren.
Nezpochybnitelnou výhodou tohoto řešení je fakt, že potřebné úkony provede pracovník dokonale obeznámený s konstrukcí
a provozními vlastnostmi čistírny; zaškolení servisního pracovníka
provede dodavatel. Takto definovaný systém zaručí kvalifikovanou
obsluhu a servis na vysoké úrovni a vyloučí nežádoucí vliv liknavosti,
nedbalosti či případné nízké technické zdatnosti některých uživatelů,
potažmo ochoty se „své“ čistírně věnovat.
Systém tedy bude pomocí elektronických snímačů spojitě vyhodnocovat vybrané parametry pomocí řídicího modulu; jejich výběr je
v tomto okamžiku předmětem širší diskuse. Mikroprocesor řídicího
modulu bude soustavně kontrolovat, zda se výstupní signály snímačů
pohybují v předem definovaných mezích, přičemž některé použije
pro další řízení procesů. Vychýlí-li se kterýkoli z parametrů mimo
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toleranci, řídicí modul stav vyhodnotí a v podobě zprávy s několika
úrovněmi důležitosti přenese hlášení na pracoviště servisního technika (popř. i provozovatele systému decentralizovaného čistění).
Ten pak z obsahu hlášení (příklad: „NEFUNKČNÍ DMYCHADLO NA
ČISTÍRNĚ U DOMU Č. 265!“) posoudí rozsah potřebného servisního
zásahu a jeho včasným provedením vyloučí možnost vzniku havarijních stavů čistírny. Zamýšlenými součástmi systému budou i nástroje
administrace. Pro kontrolu a doby servisních zásahů je předpokládána
elektronická identifikace zahájení a ukončení činnosti na čistírně
včetně osoby technika. Tato hlášení je možné přenášet na pracoviště
provozovatele pro kontrolu fakturací a včasnosti prováděných prací.
Předpokládány jsou v budoucnu i archivace dat statistické povahy,
např. množství systémem vyčištěných odpadních vod, odtékajících
do vodoteče, havarijní stavy a jejich výskyt na jednotlivých čistírnách
apod.

Provozní zkušenosti na vybraných lokalitách
Navržený systém kontrolních mechanismů a telemetrický přenos je
v současné době testován na čtyřech vybraných lokalitách. Základním
pracovištěm je zkušební polygon firmy ASIO, který skýtá velké možnosti v experimentování s řídicími procesy. Další zkušební pracoviště
je v sídle fy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., které je více zaměřeno
na provozní zkoušky informačních technologií a výše zmíněných
alternativních napájecích zdrojů – fotovoltaiky. Ostatní pracoviště
jsou běžnými domovními čistírnami u rodinných domů pracovníků
zainteresovaných firem či náhodně oslovených občanů, ochotných
ke spolupráci na obecně prospěšné věci – obr. 2.
Ověření funkce systému je prováděno porovnáváním elektronicky
snímaných hodnot vybraných parametrů s výsledky laboratorních
rozborů. Podle předpokladu lze konstatovat souhlas s výroky výrobců
domovních čistíren odpadních vod, že jsou-li dodržena všechna pravidla provozu, kvalita odtokových vod splňuje požadované parametry.
Zejména porovnání výsledků kontinuálního elektronického rozboru
amoniakálního dusíku v odtokových vodách odpovídá laboratorním
testům. Další práce ve vývoji systému budou zaměřeny na zdokonalení řídicího procesu aerace v závislosti na fázi rozvoje bakteriálních
kultur a jejich kvalitě a provozním zatížení čistírny, dané počtem
obyvatel a denní dobou. Nezanedbatelný vliv má řízení aerace na
množství spotřebované energie; i jeho snížením šetříme své životní
prostředí. Rovněž automatizací některých dosud ručně prováděných
údržbových činností lze dosáhnout kromě zvýšení komfortu i lepších
výsledků čisticího procesu.
Prudký rozvoj technologií sdělovacích prostředků, informačních
technologií a jejich snadná dostupnost na trhu dnes umožňují přenos
dat prakticky z jakéhokoliv místa kamkoliv. Během testování systému,
kdy pracoviště provozovatele či technika jsou nahrazena monitory
vývojových pracovníků, nenastal za běžných okolností výpadek datových toků z řídicích modulů; výjimku tvořilo pouze období letních
bouřek, které způsobily výpadky v dodávce elektrické energie; po jejím
obnovení systém opět pracoval bezchybně.

Závěr
Centralizované řízení systémů decentralizovaného čištění odpadních vod pomocí telemetrie představuje především pro malé obce
excelentní řešení problémů s čištěním odpadních vod, dodržováním
předepsaných odtokových parametrů u čistíren a sofistikovanou
a cílenou údržbou těchto systémů. Navržený koncept představuje
pohodlné a komfortní řešení jak pro provozovatele systému, tak pro
zákazníka a umožňuje předcházet potenciálním problémům. Struktura systému navíc umožňuje úspěšnou aplikaci jak pro velké množství
připojených zákazníkům, tak pro větší obce.
Poděkování: Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, v rámci programu Tandem: Projekt FT-TA5/012
– Decentralizované čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím
systémem pro malé obce.
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Obr. 2. Ukázka části vývojové aplikace s graficky znázorněnými
hodnotami sledovaných parametrů
telemetric control system enables control automation, removes
problematic points and reveals duly the malfunctions and special
status of the monitored wastewater treatment plants.
The manuscript defines working state of small wastewater treatment plants and describes the monitoring method during different
level of design difficulty both from economical and technical point
of view. The monitoring system architecture is introduced together
with conceptual solution of telemetric method of process control
at the wastewater treatment plant. The architecture describes the
optimal monitoring of operational functions and parameters of the
plant in order to optimize treatment process together with telemetric
control of the basic processes.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Biologický ústav AV ČR
Lidická 25/27
657 20 Brno

Centralized telemetric control system for Decentralized wastewater treatment systems (Holba, M.; Plotěný, K.; Sládek,
R.; Tomšů, J.)
Key words
decentralized treatment – wastewater – centralized telemetric control
system – data transmission – operational control
Decentralized wastewater treatment systems have been increasingly spreading and are considered to be as trendy solutions of
wastewater treatment. If we compare them with centralized wastewater systems then it is possible to punctuate the advantage of low
capital and operational expenditures. Nevertheless, we ought to
mention theirs disadvantage, especially frequent operational problems and malfunctions with indispensable extra care. Centralized

vh 12/2010

349

350

vh 12/2010

vh 12/2010

351

Labská vodní cesta
Plavební stupeň Děčín: rozbor
z pohledu dopravně-inženýrského
a ekonomického
V posledních desetiletích se jedním z klíčových environmentálních problémů staly dopady dopravy na životní prostředí. Zejména
silniční doprava zatěžuje životní prostředí ve vyspělých zemích
emisemi škodlivých látek, hlukem a následky nehod. Zároveň je však
efektivní přeprava zboží i mobilita osob důležitým předpokladem
ekonomického rozvoje. K tomu je ovšem nutná rozvinutá dopravní
infrastruktura, přičemž omezování dopravy je naopak velmi problematické. S ohledem na výše uvedené se Evropská komise (program
NAIADES) i vláda ČR (Dopravní politika ČR pro léta 2005–2013)
rozhodly podporovat způsoby dopravy s obecně nižšími dopady na
životní prostředí, tedy dopravu vodní, železniční a kombinovanou.
Podporována je výstavba infrastruktury vodní i železniční dopravy,
stejně jako rozvoj multimodálních logistických center. V dlouhodobém
horizontu by pak mělo dojít k tzv. internalizaci externích nákladů,
tedy zahrnutí výdajů plynoucích z poškození životního prostředí,
infrastruktury a lidského zdraví do ceny dopravy. Jak dokládá obr. 1,
je vodní doprava environmentálně nejšetrnějším dopravním módem
s nejnižšími externími náklady.
Vodní doprava je v ČR provozována především na labsko-vltavské
vodní cestě, kde však její efektivitu významně omezují nedostatečné
plavební podmínky na regulovaném úseku českého dolního Labe.
V letech 2000 až 2009 nebyl ponor 1,40 m v úseku Střekov – státní
hranice ČR/SRN zajištěn průměrně po 153 dní v roce. Ponor 1,40 m
je přitom pro českou plavbu hranicí rentability. Nejlepším způsobem,
jak podpořit vodní dopravu v ČR, je tedy zvýšit spolehlivost jediné
mezinárodní vodní cesty, která spojuje ČR se Severním mořem.
Na německé straně se na Labi dokončují regulační práce, které mají
splavnost zlepšit natolik, že bude v úseku mezi státní hranicí a Dráž-

ďany zajištěna plavební hloubka 1,50 m a dále po Geesthacht 1,60 m
při GlW 89* [1] (v profilu státní hranice odpovídá průtoku 132 m3s-1
a koresponduje tedy přibližně s Q345d). Je tedy logickým a nezbytným
krokem dosáhnout minimálně srovnatelných parametrů i na české
straně. Vzhledem k rozdílným morfologickým vlastnostem však na
problematickém českém úseku Labe není možné použít pouze regulační úpravy jako v Německu. Důvodem je zejména rozdílný podélný
sklon řeky, který ilustruje obr. 2.
To, že plavební podmínky nelze zlepšit na požadovanou úroveň
jiným způsobem než příčnou stavbou, bylo prověřeno matematickým
modelovým výzkumem na ČVUT [2] a následně potvrzeno i zahraničním posudkem německé společnosti Rogge Marine Consulting
[3]. Tyto studie došly k podobným závěrům jako řada komplexních
plavebně-energetických studií, které byly zpracovány po druhé světové válce [4]. Naposledy byla tato problematika ověřována během
zpracovávání dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí EIA
Plavebního stupně Děčín v letech 2006–2010.

Ekonomický význam vodní dopravy
Snaha o zlepšení splavnosti českého Labe mezi Střekovem a státní
hranicí zesílila začátkem devadesátých let minulého století a trvá
dodnes. Pro pochopení důležitosti vodní dopravy pro českou ekonomiku a zlepšování splavnosti Labe je nutné uvést některá ekonomická
data.
Výhodou vodní dopravy oproti silniční a železniční dopravě je
nejnižší cena na jednotku přepravovaného nákladu. Při srovnání cen
dopravy z domu do domu se tato výhoda zmenšuje, protože v takovém
případě jsou náklady na přepravu navyšovány o překladní, popřípadě
skladovací náklady, jak ilustruje tab. 1.
Na uvedeném severozápadním dopravním koridoru mezi Českou
republikou a přístavem Hamburg se přepravuje celkem přibližně 25 mil.
tun zboží ročně. Pokud je lodní doprava na dopravním trhu přítomna,
pak tento dopravní koridor příznivě cenově reguluje. Díky konkurenčnímu působení vodní dopravy jsou železniční a silniční dopravci
nuceni snížit přepravní tarify pro určité komodity až téměř na úroveň
tarifů vodní dopravy. Výsledkem je zlevnění českých exportů a importů o částku přibližně 4–5 mld. Kč [5]. Jinak řečeno, pokud by došlo
k zániku české plavby, zvýšily by se trvale zisky některých dopravních
společností (zejména německých drah) o miliardy korun ročně. Naopak
Tab. 1. Vybrané modelové relace – import, CityPlan, 2010

Obr. 1. Externality dle programu Marco Polo a sdělení COM(2002)54
[EUR/1000 tkm], Evropská komise, 2006

Obr. 2. Podélný sklon Labe v ČR a SRN
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Relace

Zboží

Hamburg – ČR

agrární produkty

Hamburg – ČR

chemikálie

Sasko – ČR

agrární produkty

Sasko – ČR

chemikálie

přístavy ARA – ČR

suroviny

Tarifní sazby (Kč/t)
Vodní doprava
Železnice (+ návazná železniční,
silniční)
1 180 (v+ž)
1 600
820 (v+s)
480 (v)
1 400
720 (v+s,ž)
1 020 (v+ž)
1 000
700 (v+s)
300 (v)
1 000
560 (v+s)
1 200 (v+ž)
2 000
1 000 (v+s)

Obr. 3. Vizualizace návrhu plavebního stupně – varianta 1B
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pokud by docházelo k rozvoji české plavby, zlevňoval by se dál český
export a import, a tím by se zvyšovala i konkurenceschopnost ČR. Tato
skutečnost je také jedním z předpokladů ekonomické efektivity investic
do zlepšování splavnosti českých vodních cest.

Vývoj řešení problematického úseku
Jak již bylo uvedeno výše, pro rozvoj vodní dopravy v ČR je důležité
zajistit napojení země na severomořské přístavy prostřednictvím spolehlivé vodní cesty. Původní řešení prostřednictvím dvou plavebních
stupňů v Malém Březně (ř. km 754; pl. km 82) a Dolním Žlebu (ř. km
733; pl. km 103) z roku 1992 se postupně vyvíjelo: od tzv. prahoregulační metody, která však byla odbornou veřejností pro praktickou
nefunkčnost striktně odmítnuta, přes dva nízké plavební stupně
v Malém Březně (ř. km 754; pl. km 82) a Prostředním Žlebu (ř. km
737; pl. km 99), až po jeden plavební stupeň Děčín (ř. km 737,12;
pl. km 98,88). Řešení pomocí jednoho plavebního stupně vychází
z usnesení vlády č. 337 z 23. března 2005. Plavební stupeň Děčín
umožní stabilní napojení prvních českých přístavů na severomořské
přístavy prostřednictvím labské vodní cesty. A to je pro českou ekonomiku klíčové.
Ovšem i řešení zlepšení splavnosti úseku mezi Boleticemi (jižní
okraj města Děčína) a státní hranicí se v čase proměňovalo, a to
především na základě požadavků ekologů a ochránců přírody. Čistě
technické řešení (pozdější varianta 1), které bylo představené v oznámení záměru v roce 2005, předpokládalo výstavbu jezu v ř. km 737,02
(pl. km 98,98) se třemi jezovými poli o šířce 43 m. Součástí této stavby
byly dva technické rybí přechody a vodní elektrárna o instalovaném
výkonu 12,6 MW. Na základě připomínek ze zjišťovacího řízení byly
vypracovány varianty 1A, 2, 2A, 3 a 4 [7].
Varianta 1A navrhovala výstavbu jezu v ř. km 737,12 (pl. km 98,88).
Na pravém břehu byl navržen biokoridor o šířce 30 m zahrnující
terestrickou i akvatickou část. To vyžadovalo zúžení jednotlivých
jezových polí na 40 m a snížení výkonu vodní elektrárny na 7,9 MW.
Pod plavebním stupněm byla místo významné prohrábky navržena
kombinace prohrábky a břehových výhonů. Toto řešení eliminovalo
výraznější zaklesnutí hladiny vody v toku. Součástí této varianty
byl i komplex minimalizačních opatření, které však byly významně
zaměřeny na hydromorfologii Labe a nedostatečně zohledňovaly jiné
dotčené přírodní fenomény.
Varianty 2 a 2A rozpracovaly návrh ze zjišťovacího řízení, který
spočíval ve vytvoření laterálního plavebního kanálu v prostoru areálu
provozovny Kovošrot Děčín a. s. a ochranného přístavu Rozbělesy
(tzv. řešení pomocí „by-passů“). Úsek pod plavebním kanálem Rozbělesy v centru města Děčína však v obou variantách bylo nutné řešit
poměrně masivními prohrábkami, neboť významnější zúžení koryta
pro koncentraci proudu není s ohledem zejména na směrové vedení
plavební dráhy možné.
Varianta 3 navrhovala výstavbu plavebního stupně Dolní Žleb
v ř. km 732,56 (pl. km 103,30) s kótou nominálního vzdutí totožnou
s PS Děčín – 124,50 m n. m.
Varianta 4 navrhovala výstavbu dvou plavebních stupňů Děčín
a Dolní Žleb. Plavební stupeň Děčín se svými parametry shodoval
s plavebním stupněm ve variantě 1. Plavební stupeň Dolní Žleb byl
navržen v ř. km 732,56 (pl. km 103,30) s kótou nominálního vzdutí
121,10 m n. m.
Všechny tyto varianty byly posouzeny z hlediska jejich vlivu na
lokality soustavy Natura 2000 [8]. Z posouzení vyplynulo, že všechny
varianty mají významně negativní vliv přinejmenším na EVL Labské
údolí. Jako varianta s nejmírnějším vlivem byla identifikována varianta 1A.
V letech 2008 až 2010 byl na základě varianty 1A vytvořen další
návrh řešení, varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími
a revitalizačními opatřeními [9] – viz obr. 3. Oproti variantě 1A se liší
zejména tím, že environmentální opatření jsou zacílena na konkrétní
dotčené předměty ochrany a přírodní fenomény. Optimalizována byla
i možnost migrace přes plavební stupeň a podoba břehových výhonů
zajišťujících dostatečné plavební hloubky pod PS Děčín.
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předložená v září
2010 doporučila variantu 1B k realizaci. Nyní probíhá zpracování
posudku o vlivech záměru na životní prostředí. Celý proces EIA by
měl být ukončen v první polovině roku 2011.
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Plavební stupeň Děčín: rozbor
z pohledu životního prostředí
Připravovaný záměr Ředitelství vodních cest ČR „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice
ČR/SRN, Plavební stupeň Děčín“, se stal vzhledem k nedávnému předložení dokumentace EIA ostře sledovaným a intenzivně diskutovaným
tématem. Cílem tohoto článku je seznámit odbornou vodohospodářskou veřejnost s tímto záměrem a s výsledky posuzování jeho vlivu
na životní prostředí (výsledky dokumentace EIA).

Varianty řešení
V rámci dokumentace EIA byly vyhodnoceny všechny v minulosti
zvažované nebo předkládané varianty zlepšení plavebních podmínek
na Labi v úseku Boletice – státní hranice ČR/SRN. Při hodnocení dříve
předkládaných a zvažovaných variant byly vyhodnoceny i varianty
navrhované ve zjišťovacím řízení. Ty spočívaly např. ve využití nízkoponorových lodí, laterálních plavebních kanálů (nazývaných neodborně „by-passy“) a regulačních úprav s jednosměrnými úseky vodní
cesty. Jak prokázala řada konkrétních výpočtů a expertních posudků,
nepředstavují však tyto návrhy reálné řešení problematického úseku vodní cesty. Nízkoponorové lodě jsou ekonomicky nerentabilní
a jejich využití za vyšších vodních stavů je velmi omezené, navíc již
současné labské lodě jsou hydrologickému režimu Labe přizpůsobeny
[1]. Řešení pomocí „by-passů“ navrhované v rámci zjišťovacího řízení
bylo řadou odborníků vyhodnoceno jako technicky nesmyslné a ekologicky velmi problematické. Z vyjádření technického ředitele Povodí
Labe s. p. lze citovat: „Souhrnně musím k materiálu konstatovat, že
předložené texty a schematické kresby ... jsou velmi neodbornou fikcí.
... naprosto ignoruje další technické i ekologické souvislosti, rozsáhlé
a komplikované vyvolané investice a je zcela evidentní, že autor buď
postrádá elementární znalosti z oblasti hydrauliky proudění vody
v přirozených korytech toků, nebo se této tématice záměrně vyhýbá.“
[2] Řešení dotčeného úseku výhradně regulačními úpravami (podobně
jako v Německu) není možné zejména vzhledem k vysokému (oproti
Německu téměř dvojnásobnému) podélnému sklonu dna Labe mezi
Boleticemi a Dolním Žlebem [2,3]. V celém rozsahu dokumentace EIA
proto byly hodnoceny tři varianty: varianta 1 – Plavební stupeň Děčín,
varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními a varianta 0, představující zachování současného stavu.

Varianta 1B - Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími
a revitalizačními opatřeními
Tato varianta je založena na interdisciplinárním přístupu, který do
záměru v roce 2006 vnesl Ing. Ivan Dejmal. Za spolupráce projektantů
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záměru s odborníky v oblasti biologie a ekologie byla vytvořena varianta řešení, která umožňuje zlepšení plavebních podmínek a zároveň
v nejvyšší možné míře respektuje i zájmy ochrany přírody. Došlo tak
k optimalizaci ve smyslu zmírnění potenciálních negativních vlivů na
životní prostředí a dotčené zájmy ochrany přírody a krajiny. Zároveň
byla jako nedílná součást záměru navržena revitalizační opatření, která zajistí, že realizace záměru bude dokonce pozitivním přínosem pro
příbřežní a nivní společenstva v dotčené oblasti. Tento směr vývoje
byl nezbytný s ohledem na legislativu v oblasti ochrany vod i ochrany
přírody a krajiny a zároveň je plně v souladu s vývojem problematiky
na úrovni EU. Při projekci varianty byly využity i zkušenosti získané
díky účasti zástupců společnosti WELL Consulting na jednání v rámci
projektu PLATINA a Pracovní skupiny pro řeky, kde pod patronátem
Evropské komise probíhá intenzivní diskuse na téma řešení potenciálních konfliktů mezi rozvojem infrastruktury vnitrozemské vodní
dopravy a ochranou přírody a krajiny.
Před vlastním hodnocením záměru Plavební stupeň Děčín (PS
Děčín) je vhodné uvést několik technických údajů, které záměr
charakterizují, a které jsou díky dezinformační kampani příznivců
železniční dopravy širokou veřejností často vnímány zkresleně. PS
Děčín je přirovnáván k VD Střekov, přestože tato vodní díla jsou svým
rozsahem – a tedy i vlivy na životní prostředí, přírodu a krajinu – zcela
rozdílná. Tabulka 1 uvádí rozdíl hladin, objem zdrže a délku vzdutí
těchto vodních děl při nominální hladině a Q345d. Jde tedy o maximální
hodnoty – při zvyšování průtoků by docházelo k postupnému vyhrazování jezových polí, a tím i ke snižování rozdílu mezi horní a dolní
hladinou až po úplné vyhrazení.
Tab. 1. Srovnání parametrů VD Střekov a PS Děčín
Plavební stupeň
Děčín
Délka vzdutí [km]
9,1
Objem zdrže [mil. m3]
5,0
5,1
Rozdíl mezi horní a dolní hladinou [m]
Parametry

Vodní dílo
Střekov
19,8
16,1
9,8

Podstatným vlivem každého příčného objektu je narušení říčního
kontinua. V případě jezů je možné tento vliv zmírnit vybudováním
účinného rybího přechodu a manipulací na jezových polích. Jak
ukazují např. pozorování prováděná na jezu Geesthacht v Německu
nedaleko ústí Labe do Severního moře, lze rybí přechody navrhnout
tak, aby migraci ryb umožnily v dostatečné míře. Podél PS Děčín je
navržen velkorysý rybí přechod přírodního kanálového typu (tzv.
by‑pass). Tímto akvatickým biokoridorem by mělo protékat 10 m3s-1,
což je průtok srovnatelný například s řekou Ploučnicí před jejím ústím
do Labe. Tento kanálový rybí přechod je doplněn dalšími dvěma technickými rybími přechody. Celkem jsou rybám k dispozici čtyři vstupy
do rybích přechodů umožňující překonání plavebního stupně za různých průtoků. Ověření funkčnosti jednotlivých částí biokoridoru bylo
zajištěno pomocí fyzikálního modelu v měřítku 1 : 20 na Výzkumném
ústavu vodohospodářském TGM.
PS Děčín nebude mít prakticky žádný zásobní objem a navržená
MVE bude provozována v průběžném režimu. Proto PS Děčín neovlivní odtokové poměry, a tím ani průtoky na německém Labi. Jezová
zdrž PS Děčín bude průtočná, s dobou zdržení za nízkých průtoků jen
málo přesahující 10 hodin. PS Děčín částečně ovlivní hydrologické
charakteristiky vodních útvarů vymezených na českém dolním Labi.
V úseku toku ovlivněném hydrostatickým vzdutím plavebního stupně
(ř. km přibližně 746–737,12) dojde ke snížení rychlosti proudu, které
se projeví zejména v období nízkých průtoků. V důsledku toho lze
očekávat, že dojde k přesunu reofilních druhů ryb a bezobratlých
bentických živočichů z části nadjezí plavebního stupně do volně proudících úseků pod plavební stupeň nebo výše proti proudu. Charakteristiky proudění v jezové zdrži PS Děčín byly zkoumány pomocí 2D
matematického modelu [5], na základě jehož výsledků byly sestrojeny
grafy (obr. 1), které ukazují srovnání rychlostí proudu v ose toku za
současného stavu a po výstavbě PS Děčín při průtoku Q180d. Z grafů je
patrné, že rychlost proudu ve zdrži se na délce cca 6 km sníží, nicméně jezová zdrž PS Děčín nebude mít charakter stojaté vody.
Charakteristika proudění ve zdrži PS Děčín je důležitá i z hlediska
plaveninového a splaveninového režimu. Na fyzikálním modelu
bylo prokázáno, že k významnějšímu chodu splavenin dochází až
při povodňových průtocích, kdy by jez byl již plně vyhrazen a nic
by průchodu splavenin nebránilo. Při nižších průtocích jsou tokem
transportovány pouze jemné částice, které ve vzdutí PS Děčín budou
částečně sedimentovat. Při vyšších průtocích se však několikrát ročně
opět dostanou do vznosu. Nebude tedy docházet k jejich významné

354

akumulaci nad jezem [6], ani k významnějšímu nárůstu koncentrací
při vyšších průtocích. Celkový chod splavenin tak žádným způsobem
nebude narušen.
V podstatě celá oblast vzdutí PS Děčín se nachází v intravilánu města Děčín. Budou tedy dotčena zejména levobřežní lužní společenstva
v oblasti Prostředního Žlebu, štěrkové náplavy v oblasti ústí Ploučnice
do Labe a biotopy charakteru štěrkových náplavů až obnaženého
říčního dna na vnějším břehu přístavní hráze v Rozbělesích. Navrhovaná zmírňující a revitalizační opatření v úseku toku ovlivněném
vzdutím spočívají v úpravách břehových partií řeky ve vybraných
lokalitách a v oblasti ústí Ploučnice v širším území. V oblasti nad
horní rejdou PS Děčín, při ústí Ploučnice a Jílovského potoka a nad
Křešicemi je navrhováno celkové snížení terénu, zmírnění sklonů
břehů a výsadba lužních porostů. Terén bude zvlněný a budou se zde
tvořit tůně jako životní prostředí řady organismů a příhodná místa
rozmnožování obojživelníků. Při břehové linii budou pláže tvořící
prostředí vhodné pro vzácné druhy rostlin a živočichů. Plánováno je
i rozšíření litorální zóny a vytvoření míst s mělkou klidnou vodou,
včetně lagun propojených s tokem. Navržená revitalizační opatření
by měla dostatečně vyvážit zásahy do výše zmíněných lokalit – obr. 2.
Pro podporu navržených lužních porostů i štěrkopísčitých náplavů
bude prováděno řízené kolísání výšky hladiny na jezu mezi kótami
124,5 m n. m. a 125 m n. m. v ročním cyklu.
Při vytváření varianty 1B byl uvažován i vliv záměru na průchod
povodní. Matematický i fyzikální model prokázal, že nebude docházet ke zvyšování hladin v zastavěné části Děčína ani při katastrofální
povodni. Při povodních méně než stoletých by dokonce mělo v intravilánu města dojít k poklesu povodňových hladin díky snížení drsnosti
břehů v oblasti vzdutí [5][6]. Lze také očekávat pozitivní vliv plavebního stupně při zvládání zimních povodní. Jako problematické se však
jevilo zaústění Ploučnice do Labe, kde by vlivem zpětného vzdutí
mohlo docházet k nepříznivé situaci zejména z hlediska chodu ledů
a splavenin. Proto bylo navrženo odlehčovací koryto Ploučnice nad
Novým mostem, jehož funkčnost a pozitivní vliv na průchod povodní
Ploučnicí byly ověřeny v rámci 1D i 2D matematického modelu [7].
V úseku toku pod plavebním stupněm budou cílové plavební
hloubky dosaženy kombinací úpravy trasování plavební dráhy, prohrábky a výstavby koncentračních staveb (břehových výhonů). Toto
řešení zajistí minimální změny úrovně hladiny toku v podjezí oproti
stávajícímu stavu (v úseku toku těsně pod jezem dojde ke snížení hladiny při Q345d maximálně o 20 cm), a tím i minimální změny úrovně
hladiny podzemních vod v přilehlém území. Realizací úprav dochází
k zajištění plavebních podmínek v plavební dráze a zároveň mohou
při březích vznikat mělkovodní zóny umožňující zvýšení biodiverzity
toku. Projekt navrhuje variabilní zpracování jednotlivých koncentračních staveb lišících se v objemu štěrkopísčité výplně, výšce břehového
výhonu v místě navázání na břeh a rozsahu a sklonu vnějšího límce.
Variabilita je navržena s cílem podpory biotopů a refugií v litorální
zóně a za účelem iniciace štěrkopísčitých říčních náplavů. Jedním
z požadavků dokumentace EIA je, aby byly břehové výhony úplně překryty autochtonním materiálem z prohrábek. Funkčnost navržených
úprav lze předpokládat ve střednědobém horizontu na základě toho,
že řada cenných biotopů se v daném úseku toku vyvinula na historických koncentračních stavbách realizovaných bez ohledu na jejich
ekologické vlastnosti.
Všechna zmírňující a revitalizační opatření budou po realizaci
záměru monitorována a bude probíhat jejich management, který
bude v pravidelných cyklech vyhodnocován a případně upravován
na základě monitoringu opatření.

Závěr
Varianta 1 byla vyhodnocena jako nevhodná z hlediska vlivu na
životní prostředí, protože má významné negativní vlivy na faunu,
flóru i ekosystémy v dotčeném území, významný negativní vliv na
celistvost EVL Labské údolí i negativní vliv na povrchové a podzemní
vody a krajinu.
Varianta 0, tedy nerealizace záměru, je z hlediska životního prostředí přímo v dotčeném území nejméně konfliktní. Neřeší však
problematické úzké hrdlo vodní cesty, klíčové pro napojení ČR na
severomořské přístavy prostřednictvím vodní dopravy. To bude mít
významné negativní dopady na ochranu klimatu a životní prostředí
především v širším dotčeném území a na území SRN v souvislosti
s vyššími externalitami při přepravě nákladů pomocí silniční a železniční dopravy. Tato výšená rizika se projevují zejména v oblasti ochrany vod a veřejného zdraví. Zároveň je nutno dodat, že současný stav
biotopů na březích Labe je dlouhodobě degradován masivním výsky-
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tem invazních druhů rostlin a historicky
intenzivním využíváním nivy Labe.
Hodnocení vlivů záměru Plavební
stupeň Děčín na životní prostředí prokázalo, že varianta 1B – Plavební stupeň
Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními je za podmínky realizace
všech v dokumentaci EIA navržených
opatření únosná jak pro obyvatelstvo,
tak pro životní prostředí, nemá významné vlivy na soustavu Natura 2000 a byla
zpracovatelem dokumentace EIA doporučena k realizaci.
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Chytrá řešení pro životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek 18. listopadu oficiálně
odstartovalo inovační soutěž, která by měla na jedné straně podpořit
u studentů a mladých vědců vztah k ekologii, technologiím třetího
tisíciletí, vědě a výzkumu, a na druhé straně přinést praktické projekty
zlepšující životní prostředí v České republice.
Soutěž pro talenty s příznačným názvem „Chytrá řešení pro životní
prostředí“ připravilo ministerstvo ve spolupráci se společnostmi Accenture, Bochemie Group a českými vědeckými kapacitami. Podpoře mladých
talentů pro vědu a výzkum v environmentální oblasti přikládají všichni
spolupořádající mimořádný význam. Zahájení této soutěže proto proběhlo na půdě AV ČR a předseda Akademie věd prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,
dr. h. c. bude také v roli předsedy hodnotitelské komise soutěže.
„Naším cílem je oslovit mladé lidi a společně s nimi hledat řešení
složitých otázek životního prostředí,“ uvedl ministr životního prostředí

Siemens uvádí na trh příložný
ultrazvukový průtokoměr
s jednoduchou obsluhou
Nový příložný ultrazvukový průtokoměr Sitrans FST020 z produkce
společnosti Siemens byl navržen jako základní přístroj, který je určen
pro úlohy vyžadující pouze samotné měření průtoku. Přístroj s jednoduchým komunikačním rozhraním umožňuje
měřit průtok téměř libovolné kapaliny a lze
jej nasadit na potrubí o rozměru až DN 9000.
Díky jednoduché konfiguraci a nastavení je
jeho uvedení do provozu mimořádně rychlé.
Sitrans FST020 svými vlastnostmi vyhovuje
specifickým požadavkům v oblasti měření průtoku ve vodárenství, při zpracování odpadních
vod, v oboru techniky budov (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC), v energetice, chemických závodech a všeobecně při
sledování a řízení spojitých technologických
procesů. Přístroj uživatelům nabízí jednokaná-
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Pavel Drobil. „Nechceme ale, aby šlo pouze o soutěž – takových aktivit
je dlouhá řada – my chceme podpořit reálné inovace. Toto je tedy pouze
první fáze aktivit. Následovat bude burza nápadů, kde získané náměty
představíme firemní sféře. Ověření nápadů v praxi potom bude probíhat
formou firemních patronátů. Očekáváme přenos nejlepších myšlenek
a nápadů mladých lidí do praxe a doufáme, že se tím otevře i možnost
dlouhodobější spolupráce resortu životního prostředí s vědou, výzkumem a aplikační sférou,“ doplnil ministr Drobil.
Studenti středních a vysokých škol se mohou do soutěže hlásit
s nápady, které souvisí se zlepšeními v těchto kategoriích: Technologie
pro čištění vod, Technologie pro snížení emisí, Recyklace materiálů
a odpadů a Vývoj nových analytických postupů pro detekci škodlivin.
Evidence přihlášek bude probíhat na www.chytra-reseni.mzp.cz
- MŽP lové měření a snadnou konfiguraci. Komunikuje po lince RS-232 a lze
ho snadno zkonfigurovat i nastavit při použití jednoduchého, snadno
srozumitelného uživatelského rozhraní. Průtokoměr Sitrans FST020
se uplatní zejména při modernizaci technologického zařízení a tam,
kde s ohledem na korozivní vlastnosti, toxicitu či velký tlak kapaliny
není možné mechanicky zasahovat do potrubí.
Přesnost průtokoměru Sitrans FST020 se pohybuje mezi 1 až 2 %.
Stejně jako všechny ostatní příložné průtokoměry značky Siemens
se i tento přístroj vyznačuje velmi kvalitními
a stálými metrologickými vlastnostmi. Součástí průtokoměru jsou senzory využívající
patentovanou metodu Wide Beam, založenou
na využití vlnovodných vlastností potrubí.
Šířený ultrazvukový signál v potrubí je proto
silný, soustředěný a koherentní. Výsledkem
je vysoká přesnost a opakovatelnost měření
s nízkou citlivostí na změny typu měřeného
média či jeho fyzikálních vlastností.
- red -
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Staré ekologické zátěže
a jejich odstraňování v České republice

2. Jednotlivé mechanismy řešení odstraňování SEZ

1. Úvod

Na základě zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby a zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR
ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního
majetku ČR (dále FNM ČR), uzavíral FNM ČR s privatizovanými
podniky tzv. ekologické smlouvy, v nichž se stát zavázal k financování starých SEZ, vzniklých před privatizací. Zákonem č. 178/2005
Sb., o zrušení FNM ČR, byly jeho veškeré kompetence a závazky
k 1. 1. 2006 převedeny na MF. Náklady na odstraňování SEZ jsou
hrazeny z výnosů z privatizace.
SEZ vzniklé před privatizací jsou spojeny především s průmyslovými areály, v nichž docházelo k úniku závadných látek při výrobě,
manipulaci s nimi a jejich skladování, ze skládek odpadů, odkališť
apod.
Rámec ES byl postupně specifikován řadou usnesení vlády, nejdůležitější je UV 51/2001. Detailní postup řešení je dále rozpracován ve
Směrnici FNM ČR a MŽP č. 3/2004.
Od roku 1991 do 30. 6. 2010 eviduje MF celkem 283 původních
ES, resp. 322 po majetkoprávních změnách. Od roku 1991 do 30. 6.
2010 bylo vynaloženo celkem 47 711 mil. Kč, doposud je ukončeno
celkem 129 ES.
Na základě UV ČR č. 1339 ze dne 28. 11. 2007 k návrhu strategie
řešení SEZ vzniklých před privatizací, MF postupně vypracovalo
a vládě ČR předložilo další dva materiály. Následně byla přijata další
dvě UV, a to UV č. 687 ze dne 9. 6. 2008 o schválení koncesního
projektu veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží
vzniklých před privatizací“ a UV č. 1480 ze dne 24. 11. 2008 o změně
usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 687, o schválení koncesního
projektu veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží
vzniklých před privatizací“. Zadávací řízení podle bodu IV 1. posledně
jmenovaného UV bylo zahájeno uveřejněním oznámení v informačním systému veřejných zakázek dne 11. prosince 2008. Zadávací
řízení doposud není ukončeno.
Role MŽP
Jednou z hlavní činností je odborný dohled nad procesem odstraňování SEZ vzniklých před privatizací. OEŠ jako odborný garant vydává
povinná závazná stanoviska k jednotlivým materiálům zpracovávaným
v rámci realizace nápravných opatření, tzn. k analýzám rizik včetně
jejich aktualizací, závěrečným zprávám doprůzkumu, prováděcím
projektům nápravných opatření včetně jejich dodatků a metodických
změn, studiím proveditelnosti, ročním zprávám, stanoviska k uzavření
nových ekologických smluv a k jejich ukončení. Dále se zástupci MŽP
účastní pravidelných kontrolních dnů, pořádaných na jednotlivých
lokalitách, výběrových řízení a dalších pracovních jednání.

Historie ukázala a stále ukazuje, že jakýkoliv pokrok ve vývoji
lidské společnosti s sebou kromě očekávaných prospěšných efektů
přináší i doprovodné a většinou nečekané efekty záporné. Nejinak
tomu bylo i s rozvojem průmyslové činnosti, která při absenci
environmentálních zákonů po sobě zanechala nežádoucí dědictví
v podobě starých ekologických zátěží (dále SEZ). Tato skutečnost se
nevyhnula ani území České republiky, kde historicky došlo k rozvoji
mohutné průmyslové výroby.
Řešení SEZ začalo být předmětem celospolečenského zájmu
po r. 1989 v souvislosti s privatizací bývalých státních podniků
a s odchodem sovětských vojsk. Druhým základním důvodem byl
rozvoj nové české environmentální legislativy.
Dlužno poznamenat, že zákonná definice pojmu SEZ neexistuje,
nicméně nejkomplexněji je definována pro potřeby Operačního
programu životní prostředí (dále OPŽP) – viz níže. Termínem SEZ
zde rozumíme závažnou kontaminaci podzemních či povrchových
vod, zemin nebo stavebních konstrukcí, která znamená významné
riziko pro lidské zdraví nebo složky životního prostředí a současně
původce kontaminace neexistuje nebo není znám. V minulém desetiletí pochopitelně existovaly snahy o vytvoření samostatného zákona
o SEZ, v r. 2002 byl jeho návrh již dokonce zpracován v paragrafovaném znění. Na základě výsledků vnějšího připomínkového řízení
však již dále rozvíjen nebyl (základní připomínka, vznesená Ministerstvem financí, se týkala předpokládaného velkého finančního
dopadu na státní rozpočet). Též v r. 2004 při úvahách o transpozici
Směrnice 2004/35/ES o environmentální odpovědnosti byla jako
jedna z možností rozvíjena snaha o rozšíření vznikajícího českého
legislativního předpisu i o oblast SEZ.
Proto dnes v České republice dochází k řešení SEZ s použitím
různých mechanismů a finančních zdrojů (zejména Ministerstvo
financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, krajské úřady). Významným zdrojem financování
jsou rovněž finanční prostředky z evropských fondů; v současnosti
se jedná především o OPŽP, a to konkrétně o oblast podpory 4.2
– Odstraňování SEZ. Role MŽP při řešení problematiky SEZ je
zajišťována prostřednictvím odboru ekologických škod (dále OEŠ).
Řešení SEZ je rovněž podporováno zásadními strategickými
dokumenty. Jedná se zejména o Státní politiku životního prostředí
(dále SPŽP) České republiky 2004–2010 (usnesení vlády [dále UV]
ČR č. 235 ze dne 17. 3. 2004), která mimo jiné ukládá využít fondy
EU pro ověření rizikovosti vytipovaných lokalit a zajištění vlastních
sanačních prací na lokalitách, kde SEZ již přímo ohrožují složky
ŽP a zdraví člověka. Nutnost odstraňování SEZ bude pochopitelně
obsažena i v nyní aktualizované SPŽP.
Zodpovědnost MŽP vůči odpadům a kontaminovaným místům
vyplývá rovněž ze schváleného Národního implementačního plánu
Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech (UV
ČR č. 1572 ze dne 7. 12. 2005).
Důležitým dokumentem je také Rozpis úkolů z Plánu hlavních
povodí ČR (UV ČR č. 562 ze dne 23. 5. 2007). Jedním z definovaných
úkolů je urychlení odstraňování SEZ, které mají negativní vliv na
vodní prostředí nebo ho ohrožují. Problematika kontaminace povrchových a podzemních vod a půd je rovněž obsažena ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje (UV č. 37 ze dne 11. 1. 2010).

vh 12/2010

2.1. Ministerstvo financí ČR (MF) – Rámec ekologických
smluv (ES)

2.2. Ministerstvo životního prostředí – SEZ po Sovětské
armádě

Proces odstraňování SEZ byl zahájen následně po odsunu Sovětské
armády (dále SA)v letech 1990–1991. UV ČR č. 2 ze dne 6. ledna 1993
ukládá povinnost zajišťovat nápravu ekologických škod po SA MŽP.
SEZ vzniklé v důsledku pobytu SA na území ČR jsou spojeny
především s bývalými vojenskými výcvikovými tábory SA a k nim
náležícími skládkami založenými nebo provozovanými SA, střelnicím,
cvičištím, muničním skladům, odloučeným skladům PHM apod. Od
začátku sanačních prací v r. 1991 bylo do konce roku 2009 vyčerpáno
1 420 mil. Kč, přičemž v r. 2009 bylo čerpáno 31,8 mil. Kč.
V roce 2010 probíhají nápravná opatření (smluvně zajištěná z minulých let) na 7 lokalitách, a to Hradčany, Milovice – tábor, Všejany – les
(dílčí oblast Kozí hřbety), Luštěnice, Kuřívody, Bruntál, OlomoucNeředín. V 2. pololetí 2010 jsou zadávány veřejné zakázky malého
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rozsahu (např. monitoring podzemních vod na lokalitě Kostelec nad
Černými lesy). Pro další postup řešení v sanaci lokalit po SA má rozhodující význam zakázka „Pasportizace lokalit po Sovětské armádě (OPV
s.r.o., březen 2009)“ a výsledky návazně zadaných a již ukončených
zakázek „Monitoring a aktualizace analýzy rizik širší oblasti bývalého
vojenského újezdu Mladá“ a „Současný stav zbytkového znečištění na
lokalitách po Sovětské armádě – VVP Libavá“.
Role MŽP
V procesu odstraňování SEZ po SA má MŽP jakožto zadavatel
rozhodující a zásadní roli, a to z pohledu finančního, právního, administrativního a odborného. MŽP zajišťuje veškerou agendu spojenou
s odstraňováním SEZ po SA na území ČR, tzn. úplnou organizaci vlastního procesu zahrnující stanovování priorit pro jednotlivé lokality, definování závazných cílových parametrů nápravných opatření, zadávání
veřejných zakázek na dodavatele nápravných opatření (analýza rizik,
doprůzkum, sanace, monitoring, studie atd.), kontrolu realizovaných
prací a optimálnosti vynakládaných finančních prostředků. V případě
potřeby zajišťuje výběr na supervizní dozor nápravných opatření či
oponentský posudek odborných materiálů. Dále organizuje pravidelné
kontrolní dny a řeší jakoukoliv další doprovodnou agendu.

2.3. Operační program životní prostředí

Vzhledem k tomu, že stávající mechanismy financování SEZ
nemohly řešit všechny existující, resp. známé lokality se SEZ, byla
při formulování OPŽP navržena oblast podpory 4.2 – Odstraňování
SEZ. OPŽP byl vládou ČR schválen v XI/2006 a ze strany EK přijat
v XII/2007. V rámci Prioritní osy 4, Oblasti podpory 4.2 – Odstraňování SEZ je možné poskytnout dotaci na provedení průzkumných
prací a analýz rizik, na sanace SEZ a na provedení inventarizace
kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst.
Dosud byly vyhlášeny 4 výzvy, přičemž bylo schváleno 105 projektů
(82 projektů na analýzy rizik, 22 projektů na sanace a 1 projekt na
I. etapu Národní inventarizace kontaminovaných míst). Ukončeno
bylo dosud 11 projektů (1 projekt sanace, 10 analýz rizik), v současné
době probíhá 28 projektů, zbylých 66 je v přípravném stadiu (např.
příprava výběrového řízení či zadávací dokumentace).
Plánovaný harmonogram výzev pro jednotlivé prioritní osy, resp.
oblasti podpory, stejně jako jakékoliv další informace lze nalézt na
http://www.opzp.cz/.
Celonárodní význam má Národní inventarizace kontaminovaných
míst /dále NIKM/. Hlavními důvody pro vznesení požadavku MŽP na
celoplošnou inventarizaci SEZ, resp. kontaminovaných míst a následné včlenění do OP 4.2 v rámci OPŽP byly dosavadní problémy MŽP se
získáváním informací o těchto lokalitách napříč státní správou, a tedy
i dalšími zdroji informací. Hlavním důvodem tohoto stavu je absence
právní úpravy, na jejímž podkladě by byly tyto další subjekty povinny
poskytovat MŽP informace nutné pro zlepšování managementu kontaminovaných míst. Tyto jsou nezbytné pro poskytování údajů dle
stavebního zákona (viz dále bod 3.2), informací dle zákona č. 123/1993
Sb., o právu na informace o ŽP, pro účely zpráv MŽP a CENIA o ŽP,
statistické ročenky a reporting pro EEA, UN, EU apod.
Role MŽP
MŽP OEŠ je odborným garantem všech projektů, vydává k jednotlivým žádostem o podporu Závazné stanovisko, v němž stanoví
podmínky realizace (cílové sanační limity, metody sanace, nezbytné
postupy apod.), jejichž plnění pak následně kontroluje. Stanovisko je
vydáváno na základě předložených materiálů, zejména projektových
dokumentací (v případě sanací i analýz rizik, případně pak i Studií
proveditelnosti) tak, aby kompletní žádost mohla být podána na
SFŽP v období příjmu žádostí. V rámci průběhu dílčích projektů se
OEŠ MŽP vyjadřuje, resp. schvaluje jednotlivé etapy projektovaných
prací, vyjadřuje se k metodickým změnám, účastní se kontrolních dnů
a vydává závěrečné stanovisko k realizovaným projektům (http://www.
mzp.cz/cz/operacni_program_zp).

2.4. § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Paragraf 42 vodního zákona se zabývá opatřením k nápravě
závadného stavu na povrchových a podzemních vodách (např.
nedovolené vypouštění odpadních vod, nedovolené nakládání se
závadnými látkami, havárie), přičemž na základě tohoto paragrafu
příslušný vodoprávní orgán (např. ČIŽP) uloží původci povinnost
provést opatření k nápravě závadného stavu. V případě že nelze uložit
opatření k nápravě (bod 4 paragrafu 42), a hrozí-li závažné ohrožení
nebo znečištění povrchových a podzemích vod, zabezpečí nezbytná
nápravná opatření z vlastního podnětu příslušný vodoprávní orgán.
K tomuto účelu zřizuje příslušný kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní
účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 Kč.
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Z tohoto účtu odstranil na příklad Krajský úřad Pardubického kraje
znečištění podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky na lokalitě Bor u Skutče, situované v přírodní rezervaci Maštale
a v CHOPAV Východočeská křída. Dále financuje havarijní čerpání
v Chrudimi, kde je kontaminace podzemní vody způsobena chlorovanými uhlovodíky z bývalého státního podniku Transporta (šíření
kontaminace do zdrojů pitné vody pro dvě sousední obce). Dalším
příkladem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, který financoval
sanaci podzemních vod chlorovanými uhlovodíky z bývalého státního
podniku KOVO Bzenec (ohrožení prameniště Bzenec, sloužícího pro
hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou).
Role MŽP
Řešení uvedené problematiky měly před rokem 2003 původně v gesci okresní úřady (pro tyto účely byl prvotně zvláštní účet zřízen).
V rámci novely vodního zákona, platné v roce 2003, byla činnost
spojená s touto problematikou a související správa zvláštního účtu
přidělena do gesce MŽP (zvláštní účet ve výši 50 mil. Kč ročně). V této
době měl OEŠ MŽP odbornou garanci nad tímto procesem, posuzoval
závažnost kontaminace, vyhlašoval výběrová řízení, účastnil se kontrolních dnů, schvaloval předložené zprávy apod.
Od počátku roku 2004 (novela vodního zákona v roce 2004) je tato
povinnost převedena se všemi doprovodnými kompetencemi na kraje.

2.5. Revitalizace

V letech 2002 a 2003 vláda ČR svými usneseními vzala na vědomí
naléhavou potřebu řešení ekologických škod vzniklých v souvislosti
s těžbou uhlí a souhlasila se záměrem postupně financovat projekty
řešící situaci ve vybraných regionech.
Rekultivační a revitalizační projekty jsou součástí široké množiny
akcí financovaných dle jednotlivých usnesení vlády ČR, konkrétně
usnesením vlády č. 50 ze dne 16. ledna 2002 odsouhlasila vláda
postupné vyčlenění částky 15 mld. Kč z privatizačních výnosů jako
účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností
státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého
kraje. Později byl zahrnut i kraj Karlovarský. Usnesením vlády č. 592
ze dne 12. 6. 2002 bylo odsouhlaseno postupné vyčlenění částky
20 mld. Kč z privatizačních výnosů jako účast státu na nákladech souvisejících s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném
území Moravskoslezského kraje, v roce 2005 byla částka navýšena na
21 mld. Kč a území rozšířeno na část Jihomoravského kraje na škody
po průzkumu a těžbě ropy. Usnesením vlády č. 552 ze dne 4. 7. 2003
bylo odsouhlaseno postupné vyčlenění částky 1,177 mld. Kč z privatizačních výnosů jako účast státu na nákladech souvisejících s řešením
ekologických škod v souvislosti s těžbou uhlí v kladenském regionu.
Tato částka byla v roce 2008 navýšena na 1,727 mld. Kč.
Z hlediska věcné náplně se jedná převážně o rekultivační projekty,
řešící vytěžené území a oblast výsypek (stabilita svahů, zalesňování,
úpravy komunikací) a projekty revitalizační, které pomáhají začlenit
oblasti postižené těžbou do územního plánu obcí (příprava území
pro výstavbu, opravy komunikací, výstavba rekreačních ploch apod.).
Výjimku tvoří pouze odstraňování následků těžby zemního plynu
a ropy na Jižní Moravě (CHOPAV) a některé další dílčí lokality, které
řeší kontaminaci ŽP (http://www.mzp.cz/cz/revitalizace_oblasti).

2.6. Shrnutí

Jednotlivé mechanismy odstraňování SEZ se liší legislativním
rámcem, zdrojem finančních prostředků a administrativními postupy.
Základním prvotním nástrojem pro řešení SEZ je ve všech případech
instrument analýzy rizik, která navrhuje další postup nápravných
opatření na lokalitě (zejména sanace, monitoring, nulová varianta).
Výsledky zoponované analýzy rizik slouží v případě sanace pro
vydání odpovídajícího rozhodnutí příslušného orgánu státní správy
(zpravidla ČIŽP), event. pro vydání stanoviska jiného orgánu státní
správy. V případě sanace jsou v těchto dokumentech obsaženy návrhy na cílové parametry nápravných opatření včetně termínů jejich
plnění a případně specifikace postsanačního monitoringu. Rovněž
zde mohou být uvedeny některé další podmínky (např. předložení
prováděcího projektu do určitém časovém termínu).

3. Informační zdroje o SEZ
3.1. Aktualizace, spravování a doplňování databáze „Systém
evidence kontaminovaných míst“ /dále SEKM/ a Priority
kontaminovaných míst /PKM/
SEKM
Současná podoba databáze je výsledkem řešení projektů MŽP
č. VaV/530/2/98, VaV/730/1/01 a VaV/730/1/04. Nově vytvořená databáze SEKM představuje integrované, jednotné datové a softwarové
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prostředí a uživatelsky přátelštější zpřístupnění těchto dat státní
správě i široké veřejnosti.
OEŠ spravuje, vede, aktualizuje a doplňuje databázi SEKM, která
umožňuje evidovat všechna kontaminovaná místa bez ohledu na to,
kdo kontaminaci způsobil a z jakého finančního zdroje jsou nápravná
opatření realizována (http://sekm.cenia.cz/portal/).
PKM
V září 2008 vstoupil v platnost nový metodický pokyn MŽP
Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst, který je výsledkem projektu VaV SM/4/93/05
„Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých
ekologických zátěží“. Základním rozdílem oproti předchozím seznamům z let 2000 a 2002 je, že nevytváří číselné řady, ale seskupuje
hodnocené lokality do jednotlivých kategorií dle dalšího postupu
řešení. Kategorie priorit (A – nutná realizace nápravného opatření
– sanace, P – potřeba sledování stavu a vývoje kontaminace – monitoring, N – není nutné žádné nápravné opatření) a dílčí pořadí (1–3,
pořadí 3 představuje nejvyšší prioritu) jsou vyhodnocována podle
dostupných informacích o geologii, rozsahu prozkoumanosti, identifikaci a kvantifikaci rizik, plynoucích z kontaminace dané lokality,
a současném, resp. plánovaném využití lokality (http://www.mzp.
cz/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze).

3.2. Územně analytické podklady (ÚAP)

Povinnost vytvářet ÚAP vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – „jev č. 64 - staré
zátěže a kontaminované plochy“. Zpracování podkladů se řídí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Poskytovatelem ÚAP „jev č. 64 - staré zátěže a kontaminované
plochy“ je OEŠ MŽP, který rovněž zodpovídá za správnost, úplnost
a aktuálnost dat. Aktuální seznam z roku 2009 obsahuje 9 942 lokalit
(http://www.mzp.cz/cz/uzemne_analyticke_podklady).

4. Metodická činnost OEŠ MŽP
OEŠ kromě vlastního expertního dohledu při procesu odstraňování
SEZ zpracovává v rámci svých kompetencí též řadu metodických
pokynů a příruček, jejichž účelem je sjednocení postupů a požadavků
orgánů státní správy a dalších zainteresovaných subjektů v celém
procesu posuzování a odstraňování SEZ. Tato činnost je nezbytná
zejména s ohledem na absenci jednotné legislativy, komplexně pokrývající problematiku SEZ.
Vydávané metodiky lze rámcově rozdělit do následujících oblastí
z hlediska jejich závaznosti a použití:
• Závazné metodické pokyny využívané v procesu řešení problematiky kontaminovaných míst (např. Metodický pokyn pro analýzu
rizik kontaminovaného území, Metodický pokyn pro průzkum kontaminovaného území, Vzorkovací práce v sanační geologii, Zásady
zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného
stavu kontaminovaných lokalit);
• Metodické pokyny zaměřené na evidenci kontaminovaných míst
a na jejich hodnocení (např. Závazný formát záznamu do databáze
SEKM, Hodnocení priorit – Kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst);
• Metodické příručky, které mají doporučující charakter a které slouží

Nová právní úprava ochrany vodních
zdrojů a její dodržování
Právní ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních
zdrojů je upravena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Výraznou změnu této ochrany stanoví tak zvaná „Velká novela“ tohoto vodního zákona, zákon č. 150/2010 Sb., s účinností od 1. 8. 2010.
Přechodná ustanovení – Článek II bod 2. tohoto zákona stanoví,
že dosud stanovená ochranná pásma se považují za ochranná pásma
podle vodního zákona, ve znění účinném od 1. 8. 2010. Zároveň tato
přechodná ustanovení stanoví – Článek II, bod 8., že vodoprávní
řízení zahájená před 1. 8. 2010 budou dokončena podle předchozích
předpisů, tedy podle právní úpravy platné před „Velkou novelou“. To
znamená, že souběžně v nejbližší době budou probíhat vodoprávní
řízení o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů podle dvou
značně odlišných právních úprav.
Podle předchozí právní úpravy, stanovoval a případně i stanoví
příslušný vodoprávní úřad ochranná pásma vodních zdrojů individu-
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především jako nástroje pro podporu využití inovativních metod
nebo metod, které nejsou při řešení ekologických zátěží zcela běžně využívány (např. Metodická příručka MŽP – ISCO, Metodická
příručka na použití reduktivních technologií in situ při sanaci
kontaminovaných lokalit, Možnosti geofyzikálních metod, Monitorovaná přirozená atenuace ropných a chlorovaných alifatických
uhlovodíků v podzemní vodě).
Veškeré metodické pokyny a příručky lze nalézt na: http://www.
mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze

5. Závěr
Výsledky dosažené v oblasti odstraňování SEZ v ČR jsou velmi
kladně hodnoceny ze strany EU i OECD. Mechanismus ekologických
smluv je v zemích bývalého východního bloku považován za nástroj
zcela unikátní. Zkušenost MŽP, resp. českých odborníků s odstraňováním SEZ je v řadě případů inspirující pro rozhodovací orgány
státní správy, manažery, nové vlastníky kontaminovaných lokalit
i pro konzultační organizace v zemích Střední a Východní Evropy
a ve Společenství nezávislých států.
Zkušenosti MŽP a českých odborných firem jsou velmi žádané,
což dokládá např. program zahraniční rozvojové pomoci. OEŠ je
odborným garantem řady projektů zahraniční rozvojové spolupráce v oblasti průzkumu a odstraňování SEZ a rovněž i účastníkem
odpovídajících výběrových řízení. Jedná se jak o projekty, které jsou
koordinovány MŽP do konce roku 2010, tak o projekty, které jsou od
1. 1. 2010 již v gesci České rozvojové agentury. V současné době se
jedná o následující projekty zahraniční rozvojové pomoci: „Průzkum
znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja“ v Srbsku (gestor MŽP),
„Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Harga
v Ulánbátaru“ v Mongolsku, „Průzkum znečištění a sanace lokalit
v obcích Lunga a Mărculeşti znečištěných ropnými látkami“ v Moldavsku a „Asistence při odstraňování ekologických zátěží v Kosovu“
(gestor Česká rozvojová agentura).
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álním správním aktem – rozhodnutím. Podle současné právní úpravy
stanoví příslušný vodoprávní úřad ochranná pásma vodních zdrojů
opatřením obecné povahy jako speciálním aktem správního orgánu ve
smyslu ustanovení § 171–174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. Ačkoliv cílem je stále ochrana vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů, která je veřejným
zájmem, procesní postup je zcela rozdílný. Současná právní úprava
ukládá vodoprávním úřadům určitým procesním postupem stanovit činnosti, jinak legální a v jiných místech přípustné, poškozující
nebo ohrožující vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vodních
zdrojů.
Dále stanoví kompetenci vodoprávních úřadů stanovit konkrétní
technická opatření, která jsou v ochranných pásmech vodních zdrojů povinny provést osoby, jimž, populárně řečeno, ochrana vodních
zdrojů slouží – tedy osoby oprávněné k odběrům vody z vodních
zdrojů a u vodárenských nádrží, správcům povodí (§ 30 odst. 6 vodního zákona). Kromě toho je dána kompetence vodoprávních úřadů
určit v opatřeních obecné povahy, jimž se ochranná pásma stanoví,
rozsah, způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v těchto
ochranných pásmech ležících.
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Jaké jsou praktické důsledky tohoto rozdílného postupu při stanovování ochranných pásem vodních zdrojů. Jde-li o ochranná pásma
stanovená individuálním správním aktem – rozhodnutím vodohospodářského orgánu před rokem 2002 nebo vodoprávního úřadu po
roce 2002 a před 1. 8. 2010 – je toto rozhodnutí závazné pro účastníky
správního řízení, jehož je výsledkem, a pro všechny správní orgány.
Dále je toto rozhodnutí závazné také, ve smyslu ustanovení § 73 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
pro právní nástupce účastníků řízení, protože je pro práva a povinnosti
těchto osob určující právo k určité věci, v tomto případě k nemovitým
a ve svých právních důsledcích i movitým věcem ve stanovených
ochranných pásmech vodních zdrojů. Tento právní důsledek materiální
právní moci je však upraven takto obecně ve správním řádu teprve
krátce a není k němu k dispozici zatím žádná závazná judikatura.I pro
takto stanovená ochranná pásma vodních zdrojů, stanoví platná právní úprava zákaz vstupu a vjezdu do stanoveného ochranného pásma
I. stupně všem osobám, s výjimkou oprávněného, který má platné
povolení k odběru vody z předmětného vodního zdroje a u vodárenských nádrží ještě s výjimkou příslušného správce povodí (§ 30 odst.
7 vodního zákona). Každá jiná osoba, včetně vlastníků nemovitostí
v ochranném pásmu I. stupně do něj může vstupovat jen na základě
výjimky, kterou na její žádost rozhodnutím může povolit příslušný
vodoprávní úřad.
Povinností vlastníků vodních děl, s nimiž ochranná pásma vodních
zdrojů souvisejí (§ 115 odst. 18 vodního zákona), je rovněž předložit
příslušnému katastrálnímu úřadu podklady potřebné pro vyznačení
stanovených ochranných pásem vodních zdrojů do katastru nemovitostí (§ 20 odst. 2 vodního zákona). U těchto „starých“ ochranných
pásem vodních zdrojů je stanoven termín do 1. 1. 2011 (Čl. II, bod 1.
zákona č. 181/2008 Sb.). Toto přechodné ustanovení je však poněkud
nejasné a proto je nezbytné, aby k němu vydalo ministerstvo životního
prostředí metodický výklad.

Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů podle platné právní
úpravy formou opatření obecné povahy má jiné právní důsledky. Opatření obecné povahy je novým právním institutem správního práva.
Je zvláštním typem úkonu správního orgánu vůči neurčitému počtu
dotčených osob, který není ani správním rozhodnutím ani právním
předpisem. Ve věci stanovení nebo změny ochranných pásem vodních zdrojů bude obvykle vydáváno na návrh osob, které jsou nebo
podle rozhodnutí budou povinny takový návrh podat (§ 30 odst. 6
vodního zákona). Není však vyloučeno, aby je vydal vodoprávní úřad
z vlastního podnětu.
Dopad vydaného opatření obecné povahy o stanovení nebo změně
ochranných pásem vodních zdrojů bude však širší než u správního
rozhodnutí. Především se budou všechna omezení užívání pozemků a staveb v těchto ochranných pásmech týkat každé osoby, která
s těmito ochrannými pásmy přijde do kontaktu, včetně uživatelů
zemědělských pozemků.
Určitým problémem budou konkrétní technická opatření, která
bude nutno provést na pozemcích a stavbách ve vlastnictví jiných
osob než jsou „navrhovatelé“ ochranných pásem.
Není pochyb o tom, že ochrana využívaných i nevyužívaných
vodních zdrojů je zcela nezbytná. Vodní zákon s porušováním
případných zákazů a omezení a nebo neplnění uložených technických opatření v opatření obecné povahy spojuje výrazné sankce
za přestupky [§ 116 odst. 1 písm. g) a h) vodního zákona] a za správní
delikty [§ 125a odst. 1 písm. g) a h) vodního zákona].
Doufejme tedy, že nová právní úprava přispěje výrazně k ochraně
vodních zdrojů před nepříznivým ovlivňováním lidskou činností.

Seminář „Podzemní voda
ve vodoprávním řízení VII“

ké geologické služby „Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody“ je
praktickým příkladem přístupů jak řešit zhoršení kvality podzemní
vody ve významném zdroji pitné vody pro Prahu a Středočeský
kraj. Jímací území Káraný je v provozu od roku 1914 a bylo prvním
jímacím územím v našich zemích s vysokou vydatností. Podzemní
voda byla odebírána z údolní nivy řeky Jizera břehovou infiltrací
900–1000 l/s a z artéského zdroje 50 l/s. Na projektu a při jeho
výstavbě se podílel známý německý hydrogeolog Adolf Thiem, který je
v literatuře označován jako „otec novodobého výzkumu podzemních
vod“. V hydraulice podzemních vod je autorem dosud používaného
vzorce pro stanovení vydatnosti při ustáleném proudění podzemní
vody (vzorec známý jako Dupuit-Thiem). Celková vydatnost jímacího
území je v současné době cca 1 800 l/s. Podzemní voda je odebírána
v údolní nivě z 659 studní situovaných podél řeky Jizery v 7 hlavních
řadech. Ve 2 řadech se vyskytují koncentrace dusičnanů vyšší, než je
hygienický limit 50 mg/l, přičemž maximální koncentrace dosáhly až
140 mg/l a koncentrace mají vzestupný trend. V jednom řadu je roční
průměr podlimitní, ale v ojedinělých výskytech dosáhly koncentrace
až 100 mg/l. Vysoké koncentrace dusičnanů v podzemní vodě mají
původ v intenzivním obdělávání zemědělských ploch a v obcích situovaných uvnitř ochranného pásma druhého stupně, v nichž jsou septiky a odpadní vody jsou nevhodně odváděny. Při monitoringu kvality
podzemní vody bylo zjištěno, že na zatravněných plochách jsou nižší
koncentrace dusičnanů. Odebraná voda s vysokými koncentracemi
dusičnanů se mísí se všemi odebranými vodami, takže voda vyrobená
v úpravně vody vyhovuje hygienickým požadavkům. Rostoucí koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v údolní nivě vyžadují řešení,
která sníží koncentrace dusičnanů. Pražské vodovody a kanalizace
svolaly několik jednání správních orgánů z oblasti vodního hospodářství, hydrogeologů, nejvýznamnějších zemědělsky hospodařících
subjektů, starostů obcí a odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné
výroby. Probíhá rozsáhlý monitoring kvality podzemní vody a byl
sestaven hydraulický model umožňující simulaci a predikci podzemní
vody, který je pravidelně aktualizován. Pro dosažení udržitelného
dobrého zemědělského a environmentálního stavu byly doporučeny
podmínky pro správnou zemědělskou praxi.
RNDr. Ladislav Bíža z Ředitelství České inspekce životního prostředí se zabýval v přednášce „Rozhodování vodoprávních úřadů
o nakládání s vodami – odběry podzemní vody“ změnami v agendě
poplatků za odebrané množství podzemní vody podle velké novely
a nedostatky, zjištěnými při kontrole odběrů podzemní vody. Vodo-

Dne 12. října 2010 se konal v Klubu techniků v Praze na Novotného
lávce seminář „Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII“, pořádaný
odbornou skupinou podzemní vody České vědecko-technické vodohospodářské společnosti ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR
a Global Water Partnership. Cílem semináře bylo seznámit pracovníky
vodoprávních úřadů, správců povodí, vodovodů a kanalizací, hydrogeology a vodohospodářské projektanty s odbornými aspekty, názory
a zkušenostmi odborníků v problematice podzemních vod, vodního
hospodářství a vodního práva. Byla diskutována ta ustanovení zákona o vodách a s ním souvisejících vyhlášek, nařízení a metodických
pokynů a informace o dalších vodohospodářských aspektech, které by
měli účastníci při svých činnostech využívat. Pozornost byla zaměřena
především na nakládání s vodami a ochranu podzemních vod. Seminář
navázal na semináře, konané každoročně od roku 2004. Část semináře
byla věnována tzv. velké novele zákona o vodách 150/2010 Sb. (zákon č.
273/2010 Sb. – úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů včetně 150/2010 Sb.), která nabyla účinnosti 1. srpna
2010, a novým vyhláškám, vztahujících se k zákonu.
První přednášku „Nová úprava ochrany vodních zdrojů a její
dodržování“ přednesla prom. práv. Jaroslava Nietscheová z Povodí
Vltavy, s.p. Vystoupení bylo zaměřeno na praktické dopady velké
novely zákona o vodách, zejména nový způsob právní úpravy o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů, kterou jsou opatření obecné
povahy na rozdíl od původně platného rozhodnutí vodoprávního
úřadu, a dále na změnu vstupů do prvního ochranného pásma. Celý
příspěvek je uveden na jiném místě této přílohy. V bohaté diskusi
k příspěvku bylo kromě jiného upozorněno, že vlastníci vodních děl,
pro něž byla stanovena ochranná pásma, mají podle zákona o vodách
(§ 20, odstavec 2) povinnost předložit katastrálním úřadům podklady pro zákres ochranných pásem a údaje o způsobu jejich ochrany.
Podle čl. II, bodu 1 zákona č. 181/2008 Sb., mají být ochranná pásma
zapsána do katastru nemovitostí do 1. 11. 2011. Z diskuse vyplynulo,
že některé KÚ velmi neochotně ochranná pásma zapisují. Dále bylo
upozorněno na nepřiměřená omezení v situování studní pro individuální zásobování podle vyhlášek MMR (vyhláška č. 510/2006 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.).
Přednáška autorů Ing. Ladislava Herčíka a Lenky Koudelové
z Pražských vodovodů a kanalizací a RNDr. Renáty Kadlecové z Čes-
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Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Povodí Vltavy, s.p.
Grafická 429/36, 150 00 Praha 5
e-mail: nietscheova@pvl.cz
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Moderní technologie v úpravě pitných a procesních vod
Tendence v úpravě pitných a procesních vod
V uplynulých letech nastal rychlý rozvoj nových přístupů k úpravě
pitných a procesních vod. Nové technologie řeší hlavně otázku obecného nedostatku prostor pro výstavbu nových, případně intenzifikaci
stávajících technologií. Tyto nové intenzivní technologie jsou kompaktnější, účinnější a ekonomicky výhodnější.

Vysokorychlostní-zátěžové čiření

Vysokorychlostní-zátěžové čiření, uváděné pod obchodním jménem
ActifloTM a celosvětově patentované společností Veolia Water Solutions
& Technologies, bylo vyvinuto na konci 80. let 20. století. Od té doby
bylo po celém světě instalováno několik stovek jednotek na úpravu
pitných, procesních a odpadních vod. V ČR bylo prozatím instalováno
7 jednotek o celkovém výkonu cca 2000 m3/h.

Standardní jednotka Actiflo

Ultrafiltrace

Ultrafiltrace je typem membránové filtrace, která nabývá postupně
na významu v procesu úpravy vody. Ultrafiltrací lze spolehlivě odstranit parazity, bakterie, viry a další látky, které standardními procesy
do jisté míry pronikaly.
Oblast aplikace ultrafiltrace je velmi široká pro různé typy zdrojových vod. Ultrafiltrace může být zařazena jako doplněk či náhrada
standardních procesů.
Typickou aplikací ultrafiltrace je odstraňování zákalu, suspendovaných látek a mikroorganizmů. Ultrafiltrace nalézá své uplatnění
jednak v úpravě pitných vod z povrchových zdrojů a dále jako stupeň
předúpravy pro následné další membránové stupně.

Standardní ultrafiltrační
jednotka Uflex

Flotace rozpuštěným vzduchem

Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) je technologie úpravy vody,
která se ve světě začala používat od 60. let 20. století. Společností Veolia Water Solutions & Technologies je flotace dodávána pod obchodním
jménem SpidflowTM.

Společnost VWS MEMSEP s.r.o.
Vám přeje příjemné prožití
vánočních svátků a hodně úspěchů
v roce 2011.
VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 1070/13
150 00 Praha 5
Tel.: 251 561 468
vwsmemsep@veoliawater.com

Schéma flotace

vh 12/2010

361

Projekt Čisté horní Labe –
Vrchlabí – kanalizace

Vrchlabí, město o 13 tisících obyvatelích, leží v podhůří Krkonoš při
horním toku Labe. Systém veřejné kanalizace města, budovaný od počátku 20. století, byl průběžně doplňován v souvislosti s rozvojem a potřebami města a dle možností obecního rozpočtu. Teprve získání finanční
podpory z Fondu soudržnosti Evropské Unie otevřelo prostor pro rozsáhlou rekonstrukci a doplnění stokové sítě zajišťující napojení maximálního
možného počtu obyvatel na veřejnou kanalizaci v rámci programu Čisté
horní Labe. Začala tak největší investiční akce města Vrchlabí a zároveň
jeden z nejrozsáhlejších vodohospodářských projektů Východočeského
kraje posledního desetiletí, projekt, jehož smyslem je zmírnění dopadů
produkce odpadních vod v aglomeraci Vrchlabí na životní prostředí
a zkvalitnění životních podmínek ve městě a přilehlém okolí.
Po rozhodnutí komise EU v prosinci 2006 o dotaci je vypracována
společností D-plus, projektová a inženýrská a.s. dokumentace pro stavební povolení. Rozsah stavby vychází ze schváleného územního rozhodnutí, vydaného na základě dokumentace pro ÚR Vodohospodářské
kanceláře Trutnov. Návrh představuje systém stok jednotné a oddílné
splaškové kanalizace v celkové délce 36,7 km, rozdělený do 37 lokalit.
Vodoprávní rozhodnutí je vydáváno po jednotlivých lokalitách od
června 2008 do března 2009. Rozpočet stavby dosahuje 19,8 mil. EUR,
z čehož je více než 50 % pokryto dotací Fondu soudržnosti. Zbývající
část financuje investor Město Vrchlabí s přispěním a půjčkou Státního
fondu životního prostředí ČR. Výstavba začíná v květnu 2009.
Za účelem realizace díla vzniká Sdružení Čisté Horní Labe, tvořené
stavebními společnostmi BAK a.s. a VCES a.s., které disponují dostatečně silným zázemím pro zvládnutí tak náročného úkolu. Harmonogram výstavby je citlivě volen v závislosti na požadavcích zachování
dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v souvislosti s místními
klimatickými podmínkami a s ohledem na období turistických sezón,
kdy do města přijíždí množství návštěvníků a lze očekávat nárůst
dopravy. V počátečních čtyřech měsících probíhají stavební práce na
17–27 lokalitách současně.
Ve většině lokalit se projevuje náročnost místních geologických
a hydrogeologických podmínek. V lokalitách, ležících podél řeky Labe,
je podloží tvořeno valouny dna původního říčního profilu horského
toku, přičemž balvany velikosti přesahující 1m nejsou výjimkou. Jejich
odstraňování působí obtíže především v komunikacích a oblastech
s hustou zástavbou.
Statiku objektů ohrožuje také opačný případ, kdy zemní práce
probíhají pomocí pneumatických kladiv v obtížně rozpojitelných horninách, přenášejících silné vibrace do všech vrstev podloží. V jedné
z lokalit, kde jsou zdrojem pitné vody studny u jednotlivých nemovitostí, k tomu přibývá ještě obava z ovlivnění režimu podzemních
vod. Ke zmenšení objemu výkopů ve skalním podloží a snížení z toho
vyplývajících rizik je v rámci možností operativně upravována hloubka výkopu zvýšením nivelety ukládaného potrubí. V jiných lokalitách
je ve strmých úsecích nutno kotvit potrubí přímo do skalního masívu,
s provedením dodatečné tepelné izolace a úpravou skalního svahu.
V hustě zastavěných částech města výstavbu ztěžuje nedostatek
prostoru v zúžených profilech ulic a množství stávajících inženýrských sítí, jejichž existence či skutečný průběh jsou často zjištěny až
při obnažení ve výkopu.

Stavební práce na všech lokalitách jsou pozastaveny nebo omezeny
v polovině prosince s příchodem zimy. Stavební činnost se znovu
naplno rozbíhá počátkem března, do začátku letní sezóny jsou dohotoveny lokality nejvíce zatížené turistickým ruchem.
Po necelých 17 měsících tak bylo postaveno 36 150 m kanalizačních
stok a zhruba 6 000 m odbočení z řadu. Největší díl výstavby řadů
tvoří potrubí jednotné kanalizace, provedené z kameniny v dimenzích 250–600 mm. Stoky DN 800–1200 mm byly v komunikacích
realizovány betonovým potrubím a v nezpevněném terénu plastovým
potrubím PE-HD/PP UPOROL. Podchody komunikací a vodotečí,
potrubí shybek a potrubí, kotvená do skalního masívu, byla provedena
z tvárné litiny DN 200–800 mm, uloženým dle místních podmínek
v chráničce či s izolací. Potrubí z polypropylenu PP-UR2 dimenze
250 mm oddílné splaškové kanalizace bylo ukládáno v okrajových
lokalitách, převážně v terénu obtížně přístupném těžké stavební
technice. K oddělení splaškových a dešťových průtoků na jednotné
kanalizaci byly postaveny dvě balené odlehčovací komory s bočním
přelivem a dva vírové separátory o průměru 7 m s výpusťmi do Labe
a přítoku říčky Bělá. V souvislosti s výstavbou kanalizace bylo v rámci
přeložek a oprav položeno 4 350 m potrubí vodovodních řadů a 92 m
potrubí středotlakého a nízkotlakého plynovodu.
Dílo tohoto rozsahu, zhotovené v tak krátkém čase, je mistrovským
kouskem zkušených stavebních společností. Výstavba probíhala pod
přísným dohledem investora a kontrolou jím pověřeného technického dozoru – HYDROPROJEKT CZ a.s. a autorského dozoru D-plus,
projektová a inženýrská a.s. Pomoc projektanta při rychlém a spolehlivém řešení problémů a zajišťování koordinační činnosti byla
samozřejmostí.

Závěrem lze konstatovat, že dílo přes svou náročnost nesporně
splňuje všechny požadavky na něj kladené. V současné době probíhá
na dokončené stavbě schvalovací proces podle jednotlivých lokalit.
Pro obyvatele Vrchlabí tím skončilo náročné období výstavby, která
se plošně dotkla více než poloviny města. Ve výsledku však mohou
očekávat vyšší bezpečnost a komfort nakládání s odpadními vodami,
což se pozitivně projeví na čistotě podzemních i povrchových vod,
a tedy i na kvalitě životního prostředí jejich města a v širším významu
i celého regionu.
Další informace o projektu na www.cistehornilabe.cz.
Subjekty zúčastněné na projektu:
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizační orgán: Státní fond životního prosředí ČR
Příjemce podpory – investor: Město Vrchlabí
Provozovatel: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
Správce stavby: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha
Zhotovitel: Sdružení Čisté Horní Labe firem BAK a.s. Trutnov
a VCES a.s. Praha
Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKA a.s. Praha
Celková struktura financování:
Náklady projektu celkem
Dotace Fondu soudružnosti
Dotace SFŽP
Půjčka SFŽP
Vlastní zdroje investora
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19,800 mil.
10,897 mil.
11,044 mil.
11,044 mil.
8,101 mil.

EUR
EUR
Kč
Kč
EUR
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právní úřady vydaly v minulých letech rozhodnutí o téměř 5 000 zdrojích z kategorie zpoplatněných odběrů podzemních vod, dále odběrů
pro veřejné zásobování s kapacitou pod 6 000 m3 za rok a dalších, až
snad desetitisících domovních studní v obcích a chatových osadách.
Některá odebíraná množství navržená v hydrogeologických posudcích
nevyužívala hodnocení výsledků dlouhodobých měření odebíraných
množství včetně posouzení jejich vlivu na jiné složky přírodního
prostředí a stanovení odborně podložené velikosti ochranných pásem
vodních zdrojů. Výpočtem velikosti měsíčních odebíraných množství
z velikosti ročního odebíraného množství dochází k překročení
velikosti měsíčních odběrů zejména v letních měsících, které ČIŽP
pokutuje, přestože roční velikosti odběrů nebyly překročeny. Poplatky
za překročení měsíčních odběrů byly uloženy i v případě rekonstrukce jiného využívaného zdroje. Autor je přesvědčen, že vodoprávní
úřad na žádost odběratele operativně upraví povolené množství na
přechodnou dobu. Podle úpravy § 88 odst. 5 není odběratel povinen
podávat poplatkové hlášení, pokud odběr nepodléhá zpoplatnění
podle odst. 2 (6 000 m3 za kalendářní rok). Dále v případech, že od
posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně
povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo podáno
první poplatkové hlášení. Za rok 2009 bylo vydáno cca 600 nulových výměrů. ČIŽP bude v následujícím období kontrolovat plnění
zákonných povinností i u těchto odběratelů. Autor dále upozornil
na problémy vznikající při hloubení nových vrtaných studní v hustě
zabydlených územích, které jsou hloubeny bez předchozí přípravy jak
administrativní, tak odborné (tzv. průzkumné vrty), a jsou dodatečně
legalizovány. Návrhy takových děl je potřebné pečlivě zvažovat. Pokud
jejich hloubka převyšuje dosavadní status quo v lokalitě i o několik
desítek metrů, zajistí většinou stavebníkovi dostatečné množství vody,
avšak často vyvolá ztrátu vody ve studních nejbližších sousedů. Se
záměrem musí být seznámeni sousedé. Při hloubení nových studní
je nezbytné několik měření hladin podzemní vody ve studních v nejbližším okolí projektované studny: při první pochůzce, při schválení
projektu, před zahájením vrtných prací, v jejich průběhu, během
čerpací zkoušky a po ukončení stavby. Měření mírně zvýší náklady na
hydrogeologické práce, ale soudní výlohy a náhrada škody za ztrátu
vody v okolních studních jsou i řádově vyšší. V diskusi byly uvedeny
příklady neochoty vodoprávních úřadů operativně upravit odebírané
množství na přechodnou dobu.
Mgr. Emílie Nedvědová z ministerstva životního prostředí se zaměřila na připravované předpisy v oblasti ochrany podzemních vod. Od
vstupu ČR do Evropské unie musí právní předpisy ČR vztahující se
k ochraně podzemních vod respektovat a zahrnovat také principy
a požadavky ochrany vod, které jsou stanoveny její legislativou.
Cílem velké novely vodního zákona (zákon č. 150/2010 Sb.), je nejen
naplnění výše zmíněných požadavků EU, nýbrž i zpřesnění, případně úprava znění podle potřeb na národní úrovni. V naší legislativě
nebyl do současné doby vydán právní předpis, který by upravoval
výhradně ochranu a využití podzemních vod. Velká novela vodního
zákona obsahuje z hlediska podzemních vod více úprav. V přednášce
byla zmíněna ustanovení § 21 – Stav povrchových a podzemních
vod a ustanovení § 38 – Odpadní vody, která vedla v návaznosti na
legislativu EU z hlediska problematiky podzemních vod k tvorbě
zcela nových právních předpisů. Prvním je připravovaná vyhláška
o způsobu vymezení hydrogeologických rajonů, vymezení útvarů
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu útvarů podzemních vod
a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních
vod. Vztahuje se k odst. 3 § 21 vodního zákona. Vyhláška stanoví
základní principy hodnocení stavu a jakosti podzemních vod v ČR.
Hodnocení stavu útvarů podzemních vod je povinnou součástí plánů
povodí (1x za 6 let), hodnocení jakosti se využívá zejména pro sestavování hydrologické a vodohospodářské bilance (1x za rok). Výsledky
obou hodnocení by měly být veřejně dostupné v takové formě, aby
bylo možné jejich využití mimo jiné i při vedení vodoprávního řízení.
Vyhláška dále stanoví zásady a principy monitorování stavu a jakosti
podzemních vod v ČR a seznam znečišťujících látek, které mohou
jakost podzemních vod ohrozit, přičemž je člení podle míry rizika.
Připravované nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních se vztahuje k odstavcům 5 a 8
§ 38 novelizovaného vodního zákona. Odstavec 7 § 38 nově rozšiřuje
možnost vypouštět odpadní vody do vod podzemních i ze staveb
poskytujících služby, zejména s ohledem na objekty v horských
oblastech, kde není možné odpadní vody vypouštět do povrchových
vod, ani do kanalizace. Omezujícím požadavkem je typ odpadních
vod tzn. vody, které vznikají jako produkt lidského metabolismu
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a činností v domácnostech. Tyto odpadní vody navíc nesmí obsahovat nebezpečné závadné nebo zvláště nebezpečné látky (odst. 7 § 38
zákona). Vypouštění odpadních vod do vod podzemních by i nadále
mělo zůstat záležitostí výjimečnou. Nařízení vlády stanoví náležitosti
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, četnost
a způsob měření znečištění a množství vypouštěných odpadních
vod. Četnost i typ vzorku odebírané odpadní vody jsou stanoveny
jednotně. Emisní standardy pro vypouštění odpadních vod do vod
podzemních jsou stanoveny s ohledem na charakter zdroje znečištění
a jeho velikost. Nově jsou přidány také požadavky na mikrobiologické
znečištění. Vodoprávní úřad má možnost v jakémkoli kroku stanovit
přísnější požadavky, než stanoví toto nařízení. Důvodem může být
např. stav vodního útvaru v daném území (návaznost na výše uvedenou připravovanou vyhlášku). Individuálně se musí přistupovat
také v územích se speciální ochranou. Důležitým podkladem pro
rozhodování vodoprávního úřadu tedy i nadále zůstává vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí. K tomuto nařízení bude v následujících měsících vydán metodický pokyn MŽP k obsahu a náležitostem
vyjádření osob s odbornou způsobilostí. Novela vodního zákona
nově zavádí v § 15a a odst. 5 § 38 možnost zneškodňovat odpadní
vody prostřednictvím ohlášeného vodního díla, jehož podstatnou
součástí (výrobek zajišťující čištění odpadních vod) je výrobek CE.
Pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních je
podle § 15 a stanovena čistírna odpadních vod certifikovaná podle
ČSN EN 12566-3+A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní
čistírny odpadních vod. Obsahuje i hodnoty přípustného znečištění
odpadních vod z nich vypouštěných. V diskusi bylo upozorněno na
nerovnoměrnou zátěž vypouštění odpadních vod z domovních ČOV
v průběhu dne (větší množství vypouštěné vody ráno a večer).
Problematikou vsakování srážkových vod ze staveb do podzemních
vod, které má být podle velké novely zákona o vodách a prováděcích
vyhlášek MMR ke stavebnímu zákonu prováděno přednostně, se
zabýval Ing. Radomír Muzikář, CSc., v přenášce „Vsakování srážkových vod ze staveb do podzemních vod ve světle velké novely
zákona o vodách“. Cílem příspěvku bylo shrnout problematiku
vsakování srážkových vod z hydrogeologického hlediska, ochrany
podzemních vod, omezujících podmínek vsakování i dopady vsakování a požadavky na obsah hydrogeologického posudku. V úvodu
byly shrnuty účinky rostoucího množství nepropustných ploch na
zmenšování infiltrace srážek a následně zmenšování zásob podzemních vod. Kromě toho, odběrů podzemních vod, odvodňování ložisek,
provozu hydraulických bariér a nevhodných stavebních zásahů začíná
narušovat vodní bilanci i globální změna klimatu, která se projevuje
nerovnoměrným doplňováním podzemních vod na úkor zrychleného
povrchového odtoku. Spadlé srážky se nevsakují, a proto nedoplňují
zásoby podzemní vody. Odtékají rychleji po nepropustných plochách
do povrchových toků přímo nebo prostřednictvím kanalizace. Tím
dochází ke zvětšování povrchového odtoku a jeho zrychlení, ke
zvyšování kulminačních průtoků v povrchových tocích a rovněž
růstu nároků na kapacitu ČOV. Koncepce vodního hospodářství se
v minulosti zakládala na rychlém odvedení srážkových vod. Podle
velké novely VZ se má nakládání se srážkovými vodami co nejvíce
přiblížit přirozenému vodnímu režimu. Jedním z opatření pro odstranění uvedených negativních jevů je vsakování dešťových vod do
podzemní vody. Vsakování dešťových vod do horninového prostředí
vyvolá vzdutí hladiny podzemní vody, které může mít negativní geotechnické důsledky na sousedních budovách, může zamokřit povrch
terénu, zhoršit únosnost zemin a ovlivnit ekosystémy. Zasakovaná
srážková voda je potenciálním zdrojem znečištění podzemní vody.
Kvalita srážkových vod spadlých na urbanizované plochy závisí
na kvalitě atmosférických srážek a na charakteru prostředí, na něž
spadnou, a jímž odtékají. Atmosférické srážky pohlcují látky obsažené
v atmosféře a jsou přenášeny na velké vzdálenosti. V důsledku toho
překračují např. koncentrace amonných iontů ve srážkových vodách
vysoce hygienický limit pro pitné vody v Ústí nad Labem i v Praze.
Na urbanizovaných plochách, na něž spadnou srážky, se v bezdeštném období akumuluje znečištění ve formě prachu, dalších pevných
částic a odpadků. Spadlé srážky odplavují znečištění akumulované
v bezdeštném období, jako například: exkrementy domácích nebo
volně žijících zvířat, zbytky z uvolněných částí cihel, korodovaných
kovových konstrukcí, odhozené odpadky, odumřelou vegetaci a zbytky
z ošetřování vegetace. Dalším zdrojem znečištění spadlých srážek je
doprava, parkování vozidel a zimní ošetřování silnic. Na střechách
dochází, kromě odplavení akumulovaného znečištění, k reakcím
mezi srážkovou vodou, střešními materiály a nátěrovými hmotami.
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Nastává koroze, uvolňování těžkých kovů z instalací z mědi, zinku,
olova, okapů nebo ze střešní krytiny z těchto kovů. Nejvíce jsou
překračovány hygienické limity pro pitnou vodu ve srážkové vodě,
odtékající ze šikmých a plochých střech, v ukazatelích koncentrace
železa a manganu a ze šikmých střech je překračována i koncentrace
amonných iontů. Ve srážkové vodě odtékající ze šikmých střech
s krytinou z Cu, Pb a Cu překračují koncentrace těchto těžkých kovů
hygienické limity pro pitnou vodu a s krytinou s instalacemi ze Zn
a Pb koncentrace obou kovů. Kvalitu zachycené srážkové vody ze
všech uvedených zdrojů znečištění ovlivňují jednak popsané zdroje
znečištění srážkové vody a dále délka bezdeštného období, intenzita
srážek a objem srážkového odtoku. Z výše uvedeného je zřejmé, že
v zachycených srážkových vodách se vyskytuje podstatně větší škála
kontaminantů, než jsou dosud většinou pouze sledované CHSK
a nerozpustné látky. Stručně byla popsána povrchová a podzemní
infiltrační zařízení s jejich výhodami a nevýhodami. Předpokladem
pro zasakování je existence takového geologického prostředí, které je
propustné a schopné odvádět infiltrované vody. Vhodné jsou zeminy
se součinitelem filtrace vyšším než 5.10-6 m.s-1. Hloubka maximální
hladiny podzemní vody pod základovou spárou infiltračního zařízení
musí být minimálně 1,0–1,5 m. Použití infiltrace dešťových vod ovlivňuje kvalita zachycení srážkové vody. Stupeň jejich znečištění může
nepřijatelně ohrozit jakost podzemních a povrchových vod. Pro orientační posuzování stupně znečištění zasakovaných dešťových vod byly
uvedeny tabulkové údaje o znečištění pro různé podmínky používané
v Německu. Návrh infiltračního zařízení musí být doplněn hydrogeologickým posudkem, zpracovaným hydrogeologem s osvědčením
o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie. Vedle popisů běžně užívaných
při jiných posudcích musí obsahovat kvantitativní a kvalitativní část.
V kvantitativní části se zaměří na infiltrační kapacitu navrhovaného
zařízení – množství vody, které může projektované zařízení infiltrovat. Pro stanovení infiltrační kapacity je nutno realizovat vsakovací
zkoušky v šachticích. Součinitel filtrace stanovený z křivek zrnitosti
je pro návrh infiltrační kapacity nedostatečný. V kvantitativní části je
nutno stanovit dále výšku vzdutí hladiny podzemní vody, dosah vzdutí hladiny podzemní vody v důsledku infiltrace a dále vymezit povodí
podzemní vody pod infiltračním zařízením. Tyto údaje se využijí při
posouzení dopadů infiltrace. V případě potenciálních negativních
geotechnických dopadů je nutná spolupráce s geotechnikem a případně i se statikem. V kvalitativní části se zhodnotí stupeň znečištění
zachycených dešťových vod a odhad znečištění podzemních vod
v důsledku infiltrace srážkových vod. V případě přítomnosti zdrojů
podzemní vody využívaných pro pitné účely je nutno zajistit, aby
v nich nebyly infiltrací srážkových vod překročeny hygienické limity
pro pitné vody (Vyhl. 252/2004 Sb.). Pro zabezpečení bakteriologické
nezávadnosti podzemních vod ve využívaných objektech je nutno
dodržet minimálně 50denní zdržení infiltrované vody ve zvodněném
kolektoru, používané při stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
podzemní vody. V diskusi bylo pochvalně konstatováno, že některá
města sestavují generely odvodnění srážkových vod. Dále byly diskutovány negativní dopady výstavby satelitů na režim podzemních
vod, poněvadž dopady se neposuzují kumulativně.
Cílem přednášky RNDr. Svatopluka Šedy z Orlické hydrogeologické
společnosti s.r.o. nazvané „Úloha hydrodynamických zkoušek ve
vodoprávní praxi“ bylo objasnit důvody zkoušek, shrnout požadavky
na jejich dokumentaci a vyhodnocení, aby výsledky mohly být použity
jako podklad pro vodoprávní orgán. Ve vodohospodářské praxi se užívá
termín čerpací zkouška nebo čerpací pokus (např. odst. 3, § 8 vodního
zákona). Hydrodynamickými zkouškami se získávají podklady pro
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stanovení hydrogeologických a hydraulických parametrů zvodněného
prostředí, využitelné vydatnosti zkoušeného objektu a určení jakosti
odebírané podzemní vody. Ve vztahu k vodoprávní praxi je stanovení
účelu a cíle zkoušek klíčové. Z hydrogeologických a hydraulických
parametrů zvodněného prostředí se získají a potvrdí údaje o geometrii
zvodněného tělesa, tlakových poměrech, dosahu deprese, a z toho
vyplývajícího vlivu projektovaného záměru na vodní ekosystémy, terestrické systémy vázané na podzemní vody a na jiné využívané i nevyužívané zdroje podzemní vody v okolí testovaného objektu. Využitelná
vydatnost jímacího objektu je potom rozhodující pro stanovení limitů
povolení k nakládání s podzemní vodou. Získané údaje o jakosti odebírané podzemní vody a jejích změnách při odběrech slouží k posouzení
reálnosti záměru nakládání s podzemní vodou ke konkrétnímu účelu
a předurčuje podmínky její ochrany. Bylo uvedeno členění hydrodynamických zkoušek podle délky trvání, režimu čerpání a podle počtu
zkoušených objektů. Základním dokumentem pro realizaci hydrodynamických zkoušek je projekt zahrnující podmínky, postupy a průběh
zkoušky a použité metody, včetně míst, intervalu a měřených parametrů
ve zkoušeném objektu a studních nebo vrtech v okolí. Projekt je buď
součástí jiné dokumentace (např. projektová dokumentace studny pro
účely stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemní vodou
nebo projektová dokumentace průzkumných prací zahrnujících i realizace hydrodynamických zkoušek), nebo je samostatným projektem,
jehož cílem je získat podklad pro nové povolení k nakládání s podzemní
vodou nebo jeho změnu z již existujícího objektu. V projektu zkoušky
musí být jasně definován záměr navrženého testování (např. ověření
požadované vydatnosti nového nebo stávajícího zdroje vody, ověření
vlivu požadovaného odběru vody na okolní vodní ekosystém, ověření
odporově-kapacitních parametrů horninového prostředí pro účely stavebních návrhů nebo bilanční výpočty, ověření jakosti vody pro účely
stanovení technologie její úpravy a ochrany její jakosti apod.). Záměr
určuje metodiku zkoušek. Zkoušky musí být řádně dokumentovány
a průběžně hodnoceny. Vodoprávní úřad vydává povolení o nakládání
s vodami v případě, že zkouška bude trvat déle než 14 dní nebo jestliže
velikost čerpaného množství překročí 1 l/s. Pro zkoušky kratší nebo
s čerpaným množství nižším než 1 l/s vydává vodoprávní úřad souhlas.
Výsledky hydrodynamických zkoušek a jejich hodnocení jsou základním podkladem pro povolení nakládání s vodami. V rámci správního
řízení mohou vzniknout relevantní námitky ke správnosti a věrohodnosti realizované hydrodynamické zkoušky: např. nedostatečně dlouhá
zkouška (trvající někdy pouze desítky minut), trvalý pokles hladiny
a čerpaného množství nebo zkoušky realizované při extrémně vysokých
hladinách podzemní vody bez korekčního hodnocení získaných výsledků nemohou sloužit pro stanovení využitelného množství. V takových
případech je třeba zahájit správní řízení ve smyslu § 3 zákona 500/2004
Sb. s cílem zjevné chyby a nedostatky opravit nebo doplnit a případné
důvodné námitky vznesené ve správním řízení vypořádat. Bez reprezentativních údajů, získaných z hydrodynamických zkoušek, není
možno objektivně posoudit využitelnou vydatnost zdrojů vody, stálost
navrhovaného odběru a vliv čerpání na okolní vodní ekosystém.
RNDr. Renáta Kadlecová a Ing. Miroslav Olmer z České geologické
služby přednesli přednášku „Regionální průzkum podzemních vod
a jeho využití ve státní správě“. V úvodu byla podána rekapitulace
soustavného hydrogeologického průzkumu na území ČR, který byl
realizován v letech 1966–1990. Ve své době zaměřením a rozsahem
byl ojedinělý ve světovém měřítku. Průzkum byl organizován podle územních jednotek – rajonů podzemích vod. Součástí každého
průzkumu bylo vyhodnocení zdrojů podzemních vod – tzv. výpočty
zásob, které podléhaly projednání ve Stálé subkomisi pro podzemní
vody při Komisi pro schvalování zásob ložisek nerostných surovin
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(KKZ). O výsledku projednání vydávala KKZ protokol, který byl
považován za autorizaci výsledku. Výsledkem byla jediná hodnota
v příslušné kategorii, která se stala podkladem pro následná vodohospodářská, resp. vodoprávní rozhodnutí. Po ukončení programů
regionálního hydrogeologického průzkumu bylo postupně podáno
několik návrhů na jeho pokračování. Pro jejich realizaci však nebyly
vhodné podmínky. Teprve v roce 2010 byl zpracován v rámci technické asistence OP ŽP projekt, který shrnul výsledky dřívějších studií
a navrhl postup dalších prací, včetně souvisejících ekonomických
nároků. Projekt obsahuje technické podklady, metodiku průzkumu
a zároveň přehled a příklady používaných a dostupných metod ocenění velikosti zdrojů podzemních vod (standardních hydrologických
i modelových řešení).
Cílem projektu je:
• Přehodnotit s využitím moderních technologií přírodní zdroje podzemních vod ve vybraných kritických hydrogeologických rajonech,
nebo rajonech, kde jsou vodohospodářské problémy.
• Výsledné aktuální hodnoty zdrojů podzemních vod v jednotlivých
rajonech „Rajonizace 2005“ odsouhlasené po oponentním řízení
budou předány ČHMÚ, které je začlení do aktuální hydrologické
bilance ve smyslu vyhlášky MZe 431/2001 Sb., o obsahu vodní
bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
• V detailně hodnocených hydrogeologických rajonech budou navržena taková opatření, aby byl dosažen dobrý kvantitativní i chemický
stav útvarů podzemních vod.
• V hydrogeologických rajonech, kde jsou nebo mohou být potenciální střety zájmů s ochranou přírody v důsledku jímání podzemních
vod pro veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou, budou navržena
opatření, která zajistí jak trvale udržitelný stav přírodních spole-

čenstev tak i odběr podzemní vody pro zásobování obyvatel pitnou
vodou při zohlednění probíhajících klimatických změn.
• Budou navrženy záložní zdroje podzemních vod pro velké sídelní
aglomerace ve vybraných detailně hodnocených hydrogeologických
rajonech.
• Průzkumné hydrogeologické objekty, které budou vybudovány
v rámci regionálního průzkumu, budou po skončení projektu
nabídnuty jako monitorovací objekty ČHMÚ. Průzkumné hydrogeologické vrty s potenciálně využitelnou vydatností, o něž nebude
mít ČHMÚ zájem, budou nabídnuty k převodu obcím a městům
pro další vodohospodářské využití.
Přednášky jsou uvedeny ve sborníku, který účastníci semináře
obdrželi. Podle hodnocení dotazníků, vyplněných účastníky semináře,
splnil seminář očekávání u 97 % přítomných a u 3 % přítomných splnil očekávání částečně. 97 % účastníků doporučuje, aby se v seminářích pokračovalo, z toho 91 % bylo pro interval konání jednou za rok,
6 % pro interval dvouroční a 3 % upřednostňovalo pořádání seminářů
v závislosti na vývoji situace ve vodním hospodářství. Náměty, stížnosti a doporučení uvedené v diskusi a popsané výše bude řešit výbor
České vědecko-technické vodohospodářské společnosti ve spolupráci
se SOVAKem. O výsledcích bude podána informace v některém z dalších čísel této přílohy Vodního hospodářství a na dalších seminářích
České vědecko-technické vodohospodářské společnosti.

Boloňská deklarace ve vysokoškolském
vzdělávání: její záměry, realizace
a výsledky

Jaké jsou výsledky a zkušenosti po deseti letech od přijetí zásad
Boloňské deklarace ve vysokoškolském vodohospodářském vzdělávání
u nás? V podstatě je možno se ztotožnit se závěry prof. Konráda Paula
Liessmanna z Vídeňské univerzity, jak je ve svém článku „Boloňský
proces – vzdělanostní tragédie?“ uvádí Petr Placák, EUROSKOP, 21. 5.
2010 (http://www.euroskop.cz/46/16407/clanek/bolonsky-proces):
• zavedení bakalářského studia ve vyvinutém systému školství vede
ke přizpůsobení vysokých škol systému nižšího školství, až v proměnu ve vysoké odborné školy,
• magisterské studijní programy nenabízejí studentům svou předstrukturovaností možnost vědeckého přístupu k řešení problémů,
• systém kreditů dle ECTS pouze měří objem vědomostí nutný
k dosažení učebního cíle,
• vzdělávání se redukuje pouze na otázku, na jakém místě v žebříčku
hodnocení vysokých škol se „naše“ škola nachází,
• kvalitu výuky a vzdělávání hodnotí „odborníci“ z ratingových
agentur bez ohledu na potřebnou analýzu obsahu, tedy pouhou
kvantifikací (počtem vysokých škol a jejich absolventů, % vysokoškolsky vzdělaných v populaci) z hlediska „ztržnění“ vzdělávání,
• autoritativnost sestavovaných „žebříčků“ vede k přesunu aktivit,
finančních prostředků i lidských zdrojů do oblastí, kde se v budoucnu dá očekávat „lepší umístění“.
Obdobné závěry, přes kladné hodnocení některých zásad, uvádí
také internetový blog „Stop Boloňskému procesu“ (http://antibologna.
blogspot.com). Konkrétně:
• studijní programy Bc. studia jen těžko, s ohledem na krátkou dobu
studia, zajišťují získání nutných vědomostí v oboru. Je možno se
smutkem konstatovat, že Bc. po odborné stránce nedosahují úrovně
odborných, např. průmyslových škol,
• do praxe odchází přibližně 15 % Bc., 75 % Ing. a 10 % Ph.D. (což je u provozních vodohospodářských organizací považováno za přepych),
• až neúnosným způsobem extenzivně narostl počet vysokých škol.
Dle statistik v roce 1990 existovalo v ČR 20 veřejných a 3 státní
VŠ, v současné době je to 25 veřejných, 2 státní a 48 soukromých,
nerovnoměrně regionálně rozložených, vysokých škol: Mohou být
všechny tyto VŠ kvalitně zajištěny potřebnými prostorami, pedagogickými i ostatními pracovníky (ve školách se projevuje nedostatek
odborných pedagogů; mohou se pedagogové ještě zabývat vědou
a výzkumem?) a především finančně??
• snižuje se náročnost ve studiu díky encyklopedizaci předmětů,
• ve studijních programech se jeví nerovnoměrné rozdělení předmětů přírodovědných, odborných stavebně-vodohospodářských,
ekologických a sociálně právních,

Zástupci vodohospodářské praxe již delší dobu upozorňují na ne
uspokojivý stav při získávání nebo nástupu nových, mladých, odborně
vzdělaných pracovníků. Jsou si vědomi toho, že si každá organizace musí
ke své potřebě nového pracovníka odborně dovychovat, ale také toho, že
pro kvalitní výkon má nezastupitelnou funkci jejich odborné vzdělání.
Současně fungující systém odborného vzdělávání obecně (tedy i ve
vodním hospodářství) je založen na aplikaci „Boloňské deklarace“
z roku 1999 (pod patronací OECD) přijaté ministry školství 29 zemí
evropských zemí. Do studijních plánů odborných, především vysokých škol byly zavedeny poměrně rozsáhlé strukturální změny. Cílem
mělo být do roku 2010 sladit evropské odborné vzdělávání, posunout
je na vyšší úroveň a posílit jeho mezinárodní konkurenceschopnost
s cílem umožnit zaměstnání Evropanů cestou:
• přijetí srovnatelných a srozumitelných stupňů vzdělání včetně
vysokoškolských titulů a jejich vzájemné uznávání,
• povinného zavedení třístupňového studia – bakalářského (3–4letého) s titulem Bc., magisterského (max. 3letého) s titulem Mgr., Ing.
a doktorandského (3–4 letého) s titulem Ph.D.,
• zavedení strukturovaných studijních programů.
• zavedení kreditového systému ECTS (European Credit Transfer
System) pro podporu všestranné studentské mobility.
• podpory mobility studentů, učitelů, mezinárodní – především
evropské – spolupráce i zavedením a používáním srovnatelné meto
dologie výuky a kritérií jejího hodnocení
• podpory celoživotního vzdělávání,
• celkového zvýšení vysokoškolské vzdělanosti populace až na 60 %.
Výše uvedené záměry byly v roce 2001 upřesněny v Pražském
komuniké, v roce 2003 pak v Berlínském komuniké (zdůraznění
zabezpečení kvality prvních dvou stupňů studia a mezinárodní
uznávání vzdělávání, připojilo se dalších 7 zemí), v roce 2005 v Bergenu byla zdůrazněna sociální funkce procesu a nutnost propojení
vzdělávání s vědou a výzkumem. V roce 2007 v Londýně došlo ke
shodě i na dalších prioritách – mobilitě, jehjí sociální dimenzi a zřízení Evropského registru agentur zabezpečujících kvalitu vzdělávání.
Důležitým tématem se stala také zaměstnavatelnost absolventů. V roce
2009 v Leuven-la-Neuve došlo ke shodě na pokračování započatého
procesu i po roce 2010 a k podání návrhu na budoucí strategii.
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• absolventi mají širší „odborný“ základ, ale pro specializaci v oboru
je nutné celoživotní vzdělávání, vysoce je hodnocena „počítačová
gramotnost“ absolventů, ovšem s otázkou, nestal-li se prostředek
cílem výuky,
• značně narůstá počet přírodovědných předmětů při snižujícím
se celkovém počtu výukových hodin – „humanizace technického
vzdělávání“,
• jazyková vybavenost – i z jazyka mateřského – je u všech absolventů
na nízké úrovni,
• společenská úroveň absolventů se často projevuje nekomunikativností i případným povýšeneckým postojem a malou
schopností tvůrčího myšlení a týmové spolupráce,
• projevuje se velmi nízká vzdělanost v oblasti legislativy,
• sociální dopady se projevují v počtu VŠ „vzdělaných“ členů populace. V roce 1990 bylo umožněno
VŠ vzdělání ve věkové skupině 19 letých cca 32
% populace. Cílem pro rok 2005 bylo rozšířit tuto
skupinu na 50 % (65 000 osob) populace a pro rok
2010 se počítá s dalším rozšířením až na 62 % populace. V současné době studuje na všech typech VŠ

cca 195 000 studentů, na VOŠ cca 26 000 studentů při čemž cca
6% absolventů je nezaměstnanných a až 22 % absolventů pracuje
mimo obor (viz statistika MŠMT a „Strategie rozvoje terciárního
vzdělávání MŠMT“ z října 2001). Projevuje se nedostatek především
středních technických pracovníků. „Úmrtnost“ na vysokých školách
je odhadována na cca 31 %,
• zvýšila se mobilita dobrých studentů díky mezinárodním programům (Tempus, Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci) i možnost
studentů už během studia pracovat v zahraničí,
• obecně se snižuje zájem o studium technických oborů, a to
i v důsledku nízké společenské prestiže,
• začíná se projevovat obava, že ve snaze o masovost
VŠ vzdělání se nepodaří „uhlídat“ žádoucí a požadovanou kvalitu.
Výbor ČVTVHS
Ing. Otto Podsedník, CSc.
vedoucí skupiny pro vzdělávání
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: ottopod@gmail.com
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9. BIENÁLNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA
CzWA VODA 2011
Asociace pro vodu České republiky CzWA (dříve Asociace čistírenských expertů ČR) si dovoluje české vodohospodářské veřejnosti oznámit
touto cestou, že pokračuje v řadě svých bienálních konferencí i v r. 2011.
V souvislosti se změnou zaměření asociace se mění i tradiční název akce
z Odpadní vody 2001 na

VODA 2011.
Na základě četných žádostí z řad členů vodohospodářské veřejnosti
dochází i k několika významným změnám:
1) Termín se s konečnou platností přesunuje na podzim, konkrétně v roce
2011 se konference bude konat ve dnech 19. a 20. října. Tímto posunem
chceme vyřešit napětí v kalendáři zejména členů CzWA i pracovníků
firem sdružených v SOVAK v období březen – červen. Říjnový termín
je zároveň v dostatečném předstihu před odbornou konferencí SOVAK.
Zároveň se slaďuje termín bienální konference CzWA s termínem bienální konference AČE SR, takže mezi oběma konferencemi bude opět
jeden rok pauza. CzWA věří, že podobně jako v případě akce AČE SR,
která je hojně navštěvována právě členy CzWA, bude říjnový termín
vyhovovat členům CzWA i pro návštěvu domácí konference VODA.
2) Program bude založen na domácích lektorech, výjimečně se uvažuje
s pozváním zahraničních přednášejících, kteří byli na dosavadních
bienálních konferencích přijímání většinou účastníků s určitými rozpaky.
3) Rozsah plenárních přednášek bude výrazně omezen, předpokládá se
pouze několik klíčových přednášek první konferenční den dopoledne,
zbytek programu bude rozdělen na několik sekcí, jejichž odborný program si budou zajišťovat hlavně Odborné skupiny CzWA. Tyto sekce
budou mít především charakter diskusních seminářů, aby se co nejvíce
účastníků mohlo zapojit aktivně do konference.
4) Posterová sekce a soutěž o Cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové
sdělení bude zachována.
5) Konference bude zakončena opět plenární sekcí, kde zpravodajové
z odborných sekcí seznámí ostatní s hlavními závěry z projednávané
tématiky.
6) Exkurse třetí den bude organizována jen při dostatečném zájmu účastníků a nebude součástí programu a vložného.
7) Bude snahou organizátorů udržet ekonomickou přijatelnost akce, zejména podporou účasti mladých odborníků.
Devátá bienální konference VODA 2011 se bude konat v známém
lázeňském městě Poděbrady (podléhá ještě konečnému schválení výborem
CzWA). Rezervujte si již nyní v kalendáři roku 2011 dni pro návštěvu
tohoto nádherného místa s možností navazujících wellness pobytů.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
předseda programového výboru

Asociace pro vodu ČR, odborná skupina městské čistírny odpadních
vod, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze,
Ústavem technologie vody a za mediální spolupráce s časopisem Vodní
hospodářství si Vás dovolují pozvat na jednodenní odborný seminář

Problematika dosazovacích nádrží ČOV
do 2 000 EO
který se koná dne 9. 3. 2011 v Konferenční centru VŠCHT (kolej Sázava), Praha 4.
Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost s vyhodnocením různých systémů dosazovacích nádrží, problematikou navrhování a problémy
s provozováním dosazovacích nádrží na ČOV.
Cena semináře je stanovena 650,-Kč (pro členy CzWA 500,-Kč, pro
studenty 250,-Kč)
Z kapacitních důvodů je omezen počet účastníků na 100 přihlášených
osob.
Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 15. 2. 2011 na adresu p. Karla
Uhlíře, email: uhlir@smp.cz, kde Vám bude potvrzena účast, a budete
vyzvání k uhrazení platby.
Podrobný program bude upřesněn v lednovém čísle Vodního hospodářství.

soutěž VodohospodÁŘská stavba
roku 2010
vyhlašuje
Svaz vodního hospodářství ČR
ve spolupráci se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR
pod garancí Ministerstva zemědělství ČR
a Ministerstva životního prostředí

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních
vod
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování
povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě
vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem
o vodách.
V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této
podkategorii maximálně 2 stavby.
B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich
ucelené části realizované na území České republiky, u kterých byl
oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo u kterých byl vydán
kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení
přínosů staveb z hlediska jejich
-	 koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
-	 vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,
-	 účinků pro ochranu životního prostředí,
-	 funkčnosti a spolehlivosti provozu,
-	 využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany
životního prostředí a úspory energií,
-	 estetických a sociálních účinků.
D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé

projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen
navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do soutěže
v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská stavba roku
2010“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, Novotného lávka
5, 116 68 Praha 1, současně s dokladem o zaplacení vložného do
soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.
E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie,
a to:
• 30 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50
mil. Kč)
• 10 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50
mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1. Popis stavby, který se orientuje na její priority z hledisek uvedených
v odstavci C v písemné i elektronické podobě na CD.
2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal
užívání stavby ve smyslu §120 stavebního zákona).
3. Fotografie stavby v elektronické podobě na CD ve formátu JPG.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující
informace, případně doklady.
G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.
H. Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny slavnostně předány při
příležitosti Mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody
– Kanalizace 2011 v Brně.
Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete do 31. 3.
2011
Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR
a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší informace
a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH,
tel. 257325494 nebo na adrese info@svh.cz.

Online měřicí technika:
rozpuštěný kyslík - pH - konduktivita - TSS - NH4 - NO3 - fosfáty - zákal
COD/TOC/DOC/SAC/BOD - průtok - hladina (kal, voda)
odběráky vzorků - elektronické záznamníky pH/cond
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