V časopise je vložena pozvánka na konferenci VODA 2013.
Přehled ostatních významných vodohospodářských akcí najdete na obvyklém místě,
tj. na třetí straně kuléru.

Na 100 %
Když chci udělat manželce radost, nebo dokonce si zlepšit, jak se říká,
kádrový profil, tak jdu luxovat. Po mém usilovném snažení dostanu
pochvalu, ale zároveň se ujme vysavače manželka se slovy, že je to
třeba udělat pořádně. Po čase, jenž je srovnatelný s dobou, kterou jsem
té nenáviděné činnosti věnoval já, mi vítězoslavně ukáže, kolik že špíny
po mém snažení ještě zbylo. Je to zlomek toho, co se podařilo vysmejčit
mně. Vysvětluji jí, že i po ní bych ještě něco vyluxoval, ale že by to trvalo
zbytečně dlouhou dobu. S názorem, že člověk nemá za každou cenu
(a hlavně dobu) dělat všechno na 100 %, ale má to optimalizovat tak,
aby za minimální čas udělal většinu práce, neuspěji.
Na tuto zkušenost jsem si vzpomněl, když jsem byl s dětmi u moře.
Párkrát jsem šel za svítání k moři. A vždycky jsem nedaleko od břehu
viděl po celé šíři obzoru jednu rybářskou loď vedle druhé, jak luxují
moře. Obávám se, že jejich způsob vysávání je ještě dokonalejší než
manželčin, že to opravdu dělají na 100 % a že není daleko doba, kdy
moře bude od ryb a ostatních mořských potvor, které jsou tak chutné,
„vyčištěno“ ještě dokonaleji, než se to daří mé manželce s likvidací
prachu a smetí v našem bytě. Zkrátka, že zanedlouho moře nebude
už zdrojem potravy a že představy o jeho nekonečném bohatství
a možnostech jsou liché. Ekosystém se zhroutí. Stačí se podívat do
obchodu na makrely. Ty už nejsou takovými macky, co kdysi bývaly,
jsou to spíše takové mřenky. Obávám se zkrátka, že brzy už bude
zbytečné v moři luxovat potraviny. Měly by se stanovit kvóty? Věci
by nepomohly. Dopadlo by to s nimi jako s dohodou o tom, že se
nebudou lovit velryby pro potravinářství. Japonsko to obešlo tak, že
je loví pro výzkumné účely, a když tu velrybu vědecky ohledají (třeba
změří jejich délku a váhu), tak se zachovají pragmaticky a zbaští ji.
Přece ji nenechají spálit v kafilérce! To dá rozum, že ano?
Na druhou stranu jsem byl každé ráno ohromen, kolik plastu kaž-

dé ráno vyplavilo moře na břeh v zóně přílivu. Zase to vypadalo, že
i v tomto případě znečišťujeme na 100 %! To pak přijel traktor, který
měl zařízení podobné tomu na vybírání brambor, a za chvíli bylo na
další den uklizeno. Avšak následující den se to opakovalo.
Příroda vede nekončící boj s naší hamižností a bezohledností. Budeme-li hledat vítěze, hledejme ho se znalostí poučky z kybernetiky
a ekologie: každý uzavřený systém, který vyprodukuje více odpadků,
než sám spotřebuje, nebo obráceně, každý systém, který spotřebuje
toho více, než vyprodukuje, se jednou musí zhroutit.
Přeji vám, aby zbytek léta proběhl tak, že s ním budete spokojeni
alespoň na 90 %!
Ing. Václav Stránský
Připomínám, že i nadále rádi otiskneme vaše fotografie s vodohospodářskými zajímavostmi. Otištěné fotky oceníme celoročním
předplatným zdarma, nebo honorářem 500,- Kč.
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Poděbrady, 17. září 2013

Firma ASIO, spol. s r.o. pořádá ve spolupráci se zahraničními partnery mezinárodní workshop zaměřený na prezentaci
dosavadních výsledků významného evropského projektu s akronymem P-REX. Projekt se soustředí na provozní ověření
dostupných technologií pro recyklaci fosforu z odpadních vod. Výrazná pozornost je věnována analýze tržního potenciálu
a tržních a legislativních bariér. Omlouváme se a předem děkujeme za pochopení, že vzhledem k omezené kapacitě semináře
nebude pravděpodobně možno přijmout všechny zájemce. Zprávu o přijetí samozřejmě zašleme včas.
Workshop je zdarma a bude probíhat v anglickém jazyce.
Více informací a program workshopu: www.asio.cz/en/p-rex-workshop
Registrační formulář: www.asio.cz/en/registration-form

Základní přístupy
k monitoringu
v městském odvodnění
Milan Suchánek, Karel Pryl, Ivana Kabelková
Klíčová slova
monitoring – městské odvodnění – srážky – průtoky – kvalita vody

Souhrn

Měření a monitoring srážek, průtoků, hladin a látkového složení
vody ve stokové síti a na ČOV patří k náročným a současně k časově i finančně nejnákladnějším úlohám v městském odvodnění.
Do oblasti městského odvodnění patří také měření a monitoring
chemického a biologického stavu ve vodních tocích. V řadě úloh je
měření a monitoring bezpodmínečnou součástí jejich řešení. Přesnost, spolehlivost a hospodárnost je podmíněna pečlivou přípravou,
výběrem vhodného zařízení, správnou instalací a provozem měřicích přístrojů a zkušenostmi měřicího týmu. Podobné zásady platí
i pro odběr a konzervaci vzorků pro následné analýzy.
u

Definice monitoringu
Monitoringem rozumíme způsob poznání provozního stavu a vý‑
voje systému odvodnění na základě provedených a vyhodnocených
kvantitativních a kvalitativních měření. Základním rysem monitorin‑
gu je především systematičnost a kontinuita. Monitoring představuje
koncepční, vzájemně provázanou soustavu měření včetně následného
vyhodnocení a analýzy funkce systému, čímž se liší od jednotlivých
měření prováděných na rozdíl od monitoringu účelově, bez širšího
konceptu.
Výstupem monitoringu jsou data, většinou časové řady, jejichž
interpretací získáváme požadované informace. Tato data jsou ze své
podstaty jedinečná a neopakovatelná, proto je třeba věnovat provádění
monitoringu patřičnou pozornost.

Cíle monitoringu
Cílem monitoringu městského odvodnění je zajistit podklady pro
opatření zlepšující funkci systému odvodnění. Dílčí cíle lze shrnout
do následujících okruhů:
• Kontrola aktuálního provozního stavu systému odvodnění:
– ověření průtokových poměrů ve sběračích (zpětné vzdutí,
tlakové proudění, odhalení netěsností splaškových kanalizací
apod.),
– vyhodnocení funkce objektů (dešťové oddělovače, dešťové
nádrže apod.),

Obr. 1. Ukázka koncepce monitorovací kampaně – stoková síť hl.
města Prahy s vyznačením lokalit pro instalaci srážkoměrů (2001)

vh 7/2013

–
–
–
–

stanovení množství balastních vod,
interakce mezi recipientem a stokovou sítí,
vyhodnocení přítomnosti sedimentů, resp. jejich transportu,
odhalení provozních problémů na čerpacích stanicích, dešťo‑
vých oddělovačích a dalších objektech na síti,
– ověření důsledků manipulace na síti,
– sledování provozních parametrů a emisí ČOV.
• Získání podkladů pro:
– kalibraci a verifikaci matematických simulačních modelů, trans‑
portních a transformačních procesů v jednotlivých prvcích či
v celém systému městského odvodnění,
– plánování a dimenzování nových staveb a rekonstrukcí stáva‑
jících objektů,
– vyhodnocení účelnosti a dopadu přijatých opatření (např.
rekonstrukce objektů, připojení nových povodí, změna tech‑
nologie ČOV apod.),
– vyhodnocení trendů na základě statistických a korelačních
metod,
– optimalizaci provozu a řízení procesů (Real Time Control),
– stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod,
– řešení škodních událostí spojených s dešťovými událostmi,
– zjištění chemického a biologického stavu vodních toků a jejich
narušení městským odvodněním.

Koncepce monitoringu
Koncepce monitoringu je podřízena cílům, které má splnit. Obecně
platí, že je při stanovení koncepce třeba odpovědět na následující
základní otázky:
• Zda a proč měřit?
• Co měřit (jaké veličiny)?
• Kdy a jak dlouho měřit?
• Kde měřit?
• Jak a čím měřit?
• S jakým časovým krokem?
• Jak sbírat, zpracovávat, vyhodnocovat a archivovat měřená data?
• Jaké jsou náklady na měření?

Měřené veličiny
Monitoring městského odvodnění lze rozdělit na tři základní sku‑
piny, které představují:
• Monitoring veličin množství vody (kvantitativních veličin):
– měření srážek,
– měření průtoků v kanalizaci, ČOV a ve vodních tocích (obr. 1),
– měření průběhu hladin v kanalizaci, ČOV a ve vodních tocích
(obr. 2).
• Monitoring ukazatelů jakosti vody:
– zjištění informací o jakosti bezdeštného odtoku v kanalizaci,
ČOV a recipientu,
– zjištění informací o jakosti dešťového odtoku v kanalizaci, ČOV
a recipientu.

Obr. 2. Ukázka koncepce monitorovací kampaně – stoková síť hl.
města Prahy s vyznačením lokalit pro instalaci hladinoměrů a průtokoměrů
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• Monitoring biologických ukazatelů:
– odběry a vyhodnocení vzorků makrozoobentosu a nárostů ve
vodních tocích.

Časové hledisko
Z hlediska časového může být monitoring realizován formou:
• trvalého monitorovacího systému,
• střednědobých monitorovacích kampaní,
• krátkodobých monitorovacích kampaní.
Trvalé monitorovací systémy jsou soustředěny především na místa
vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uzávěrné profily
kmenových stok a vybraných vodních toků, event. též na vybrané
objekty. V síti a zejména na ČOV slouží k stanovení poplatků, opti‑
malizaci provozu a řízení procesů. U těchto systémů je nutné pečlivě
připravit celý koncept monitoringu a technologickou linku tak, aby
vynaložené úsilí přineslo maximální efekt.
Střednědobé monitorovací kampaně trvají většinou několik týdnů
a jsou zaměřeny na řešení provozních problémů, kontrolu stavu
některého z prvků systému či na získání podkladů pro simulační mo‑
dely. Tato měření mohou sloužit i jako příprava pro realizaci systému
trvalého monitoringu.
Krátkodobé monitorovací kampaně jsou cíleny na zachycení určité
události, většinou dešťové, a jsou spojené s odběrem vzorků a měřením
na několika místech systému. Jejich realizace bývá velmi náročná na
organizaci a nárazové zapojení řady pracovníků. Poskytují však velmi
cenné podklady zejména pro kalibraci a verifikaci simulačních modelů,
posouzení funkce systému a vlivu městského odvodnění na vodní tok.

Prostorové hledisko
Počet a poloha monitorovacích profilů vyplývá z cíle měření. De‑
tailní umístění měřicích přístrojů je podmíněno použitými metodami
měření a místními podmínkami.

Měření srážek

Počet srážkoměrů je závislý na velikosti a členitosti posuzované lo‑
kality. Z hlediska bezpečnosti dat a postižení plošného rozložení deště
a zajištění dostatečné zálohy dat je doporučeno instalovat minimálně
3 srážkoměry. Doporučený počet srážkoměrů se v literatuře mírně liší,
vodítkem pro počet stanic může být také tab. 1 [11].

Měření průtoků a hladin

Počet a umístění měrných profilů je podřízeno konceptu měření.
Základem pro většinu úloh je měření průtoků, z kterého lze určit
základní objemové bilance. Prosté měření hladin je většinou doplň‑
kovou informací.

Měření jakosti vody

Počet profilů a jejich poloha musí být zvoleny tak, aby bylo možno
bilancovat jednotlivé složky znečištění. Z toho důvodu musí být mě‑
ření jakosti vody doplněno i měřením průtoků. Ve vodním toku musí
být ukončeno nebo alespoň známo směšování v příčném profilu toku
(lze snadno ověřit měřením vodivosti v příčném profilu).

Biologická měření

Biologické odběry se provádějí v referenčním profilu nad urbanizo‑
vaným povodím či místem významného zaústění městského odvod‑

Tab. 1. Nároky na počet srážkoměrných stanic vzhledem k členitosti
lokality
Členitost lokality
Ploché území
Mírně členité území
Členité území

Doporučený počet stanic
1 + 1 na 4 km2
1 + 1 na 2 km2
1 + 1 na 1 km2

nění, v několika profilech pod ním a event. v oblasti maximálního
látkového a hydraulického zatížení zjištěného simulacemi či měřením
v toku. Nárosty se zpravidla vzorkují paralelně.

Metody a přístroje
Měření srážek

K měření množství a intenzity dešťových srážek jsou dnes v převáž‑
né většině používány elektronické překlopné srážkoměry (obr. 3), od
původně používaných plovákových ombrografů je obecně upouštěno.
Vlastní měření srážek je založeno na principu načítání a archivaci
pulsů od překlopení člunku umístěného pod kuželovou sběrnou plo‑
chou definované velikosti 200 cm2 nebo 500 cm2. Každý puls odpovídá
srážkovému úhrnu 0,2 mm, resp. 0,1 mm srážky. Srážkoměry musí
být v pravidelných intervalech staticky a dynamicky kalibrovány pro
vydatnosti deště 10–500 l/(s.ha) tak, aby objemová chyba byla méně
než 6 % [1]. Výstupem měření srážek je intenzita srážky zaznamenaná
v čase.
Umístění srážkoměru je doporučeno na volné plochy tak, aby byl
srážkoměr přístupný srážkám ze všech směrů, tj. v dostatečné vzdále‑
nosti od vysokých budov, stromů a na místech, kde není riziko ovliv‑
nění měření větrem. Výška srážkoměru nad terénem je pro podmínky
České republiky stanovena na 1 m. To lze v urbanizovaných oblastech
poměrně těžko zajistit, ale srovnatelné výsledky lze dosáhnout i při
instalaci na nízké objekty do cca 3 m nad terénem. Srážkoměry je
doporučeno instalovat na takovém místě, kde je minimální riziko
vandalismu nebo odcizení přístroje.

Měření průtoků a hladin

V posledních letech se v praxi prosazují pro měření výšky hladiny
metody založené na využití ultrazvukového signálu, zejména pak
snímání výšky hladiny bez kontaktu s médiem shora a snímání výšky
hladiny na tlakovém principu. Pro ultrazvuk mohou být limitujícími
faktory např. pěna, vlnění hladiny nebo „mrtvé pásmo“ senzoru u uza‑
vřených potrubí; v takových případech je výhodnější tlakový senzor.
Pro měření průtoku odpadních vod na ČOV se nejčastěji používají
měrné žlaby (Parshallovy, Venturiho) – viz obr. 4 a 5. Ve stokových
sítích se vzhledem k charakteru odpadních vod doporučuje používat
metody založené na principu „rychlost – plocha“, tj. na měření hloub‑
ky 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, je-li vybraný profil
vhodný pro měření. Pro výběr měrných profilů obecně platí, že měření

Obr. 3 (vlevo). Srážkoměr
Obr. 4 (nahoře). Ukázka měření průtoku
měrným přelivem
Obr. 5 (vpravo). Ukázka měření průtoku
Venturiho žlabem
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by mělo být umístěno v místě (většinou v potrubí nad kanalizační
šachtou), kde jsou vhodné hydraulické podmínky, tzn. kde:
• je minimalizován vliv turbulence,
• tvar proudového pole je pokud možno symetrický a vyrovnaný,
• 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, pří‑
pojky, dešťové oddělovače, spojné komory a čerpací stanice.
Při výběru měrného profilu (zejména v kanalizaci) 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 klíčovým předpokladem úspěšnosti mě‑
ření a má rozhodující vliv na kvalitu měřených dat. Ve špatně zvole‑
ném měrném profilu nelze získat dobrá data ani při použití sebelepší
technologie měření. Proto je třeba v této fázi věnovat výběru měrného
profilu náležitou pozornost – obr 6.

Obr. 6. Ukázky instalace průtokoměru
ve stoce

Měření jakosti vody

Měření jakosti vody může probíhat třemi způsoby:
• off-line, kdy vzorky (prosté či směsné) jsou odebírány ručně nebo
pomocí automatických vzorkovačů a následně analyzovány v labo‑
ratoři,
• on-line, kdy je z vody automaticky (většinou kontinuálně) odebírán
vzorek a automaticky analyzován na místě (zpravidla fotometricky),
• in-line, kdy měřicí přístroje (senzory) jsou umístěny přímo ve vodě,
přičemž měření může probíhat diskrétně či kontinuálně.
Off-line měření je relativně jednoduché a flexibilní a umožňuje slo‑
žité analýzy odebraných vzorků. Je však nutná úprava či konzervace
vzorků, zejména ve vzorkovnicích automatických vzorkovačů může
díky probíhajícím chemickým, biochemickým či fyzikálním procesům
dojít ke zkreslení hodnot. Informace přicházejí s velkou časovou pro‑
dlevou, a proto se off-line měření hodí spíše pro jednotlivá měření.
On-line přístroje, většinou analyzátory živin, pracují s malou ča‑
sovou prodlevou a velkým časovým rozlišením. Jsou však poměrně
složité a náročné na provoz a údržbu. Vyžadují často obtížnou insta‑
laci, externí přívod vzorku a jeho úpravu a mají značnou spotřebu
chemikálií.
V současnosti proto dochází k rychlému rozvoji in-line měření,
zejména v souvislosti s řízením procesů v reálném čase a vývojem no‑
vých technologií (mikroprocesory, optické komponenty, membránové
technologie, mikromechanika) a měřicích principů. Zatímco klasické
senzory umožňovaly zejména měření veličin, které nelze konzervovat
(pH, T, O2, redox), a vodivosti, nově vyvíjené senzory se orientují na
měření živin a organického znečištění. Dostupnými se stávají iontově
selektivní elektrody (NH4, NO3) a senzory na principu kolorimetrie
(NH4, NO3, PO4) či spektrální analýzy (NO2, NO3, CHSK, TOC, DOC,
NL) – obr. 7 a 8. Senzory pracují bez časové prodlevy, mohou měřit
diskrétně i kontinuálně a mají malé nároky na údržbu.
Ve stokové síti se pro stanovení kvalitativních parametrů bezdešt‑
ného odtoku (zpravidla tytéž jako na přítoku na ČOV) realizují odběry
směsného vzorku automatickými vzorkovači ve stacionárním nebo
přenosném provedení. Pro stanovení parametrů dešťového odtoku se
kombinují automatické vzorkovače s průtokoměrem nebo hladino‑
měrem pro nastavení spínací hladiny. V poslední době se rozšiřuje
použití 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.
Na ČOV se měří jakost přítoku a odtoku (BSK5, CHSK, NL, NH4,
Norg, NO2, NO3, Pcelk) pro sledování emisí a účinnosti čištění. Jedná se
o 2hodinové nebo 24hodinové směsné vzorky (viz Nařízení 61/2003
Sb. dle velikosti ČOV), odebírané pomocí automatických vzorkovačů
s následnou analýzou v laboratoři. Dále je na ČOV nutno monitorovat
podmínky pro zajištění procesů, zejména růstu mikroorganismů (in
situ měření pH, O2 a T senzory). Významnou roli získává monitoring
pro řízení procesů a optimalizaci provozu ČOV. Data musí být k dis‑
pozici ihned, a proto se klíčové veličiny (zpravidla O2, NH4, NO3, NO2,
PO4, kalový index, koncentrace kalu, hladina kalu a průtoky) měří
kontinuálně in situ in-line či off-line přístroji. Data pro simulační
modely ČOV (frakce CHSK, frakce N, O2, T, průtoky) se získávají
střednědobým kontinuálním monitoringem in situ (in-line, on-line),
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Obr. 7. Příprava instalace vzorkovače

Obr. 8. Ukázka senzoru pro měření NH4 ve stoce
ev. krátkodobou měrnou kampaní s odběrem vzorků a laboratorní
analýzou.
V recipientu se pro potřeby městského odvodnění většinou měří
základní fyzikálně-chemické ukazatele O2, BSK5, CHSK (nebo TOC),
NL, NH4, Norg, NO2, NO3, Pcelk, pH, T a KNK4,5 za účelem posouzení
kvality 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 přenosných, tak stacionárních.

Biologická měření

Vzorky makrozoobentosu se odebírají metodou multihabitatového
kopaného vzorku pomocí ruční bentosové síťky vždy z úseku o délce
cca 30–50 m [2]. V laboratoři se organismy vytřídí a určí do co nej‑
nižších taxonů (rod, druh), pro něž je spočteno zastoupení jedinců.
Pro jednotlivé vzorky se pak vypočítávají základní charakteristiky
společenstva a bentické indexy (diverzita, abundance, dominance,
spektrum druhů, saprobní index atd.), příp. se klasifikuje ekologický
stav dle požadavků Směrnice 2000/60/ES.
Vzorky nárostů se z podkladu seškrábou do vzorkovnic a nalezené
organismy se určují do druhů, pro něž se kvalitativně stanovuje čet‑
nost dle stupnice 1–9 [3]. Pro společenstvo se stanovují jeho základní
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charakteristiky a vypočítávají bentické indexy (spektrum druhů,
ekologické skupiny, diverzita, saprobní index atd.).

Časový krok
U řady měření závisí časový krok na tom, zda se jedná o bezdeštné,
či dešťové období. Důležitým faktorem je časová synchronizace pří‑
strojů, pro většinu úloh je třeba dodržet časovou synchronizaci do 1
minuty. Měření se typicky provádějí v SEČ, tj. nepřechází se na letní
čas. Takto se lze vyhnout celé řadě problémů s vyhodnocením dat.

Měření srážek

Časový krok záznamu srážek by měl být 1 min [1].

Měření průtoků a hladin

Pro měření průtoků a vodních hladin ve stokové síti se ukazuje, že
za deště je nutné časové rozlišení 1–2 minuty, avšak za bezdeštného
období postačuje rozlišení 5–15 minut [1].

Měření jakosti vody

Časový krok měření jakosti vody se velmi liší podle účelu měření.
Při sledování emisí a účinnosti čištění na ČOV je minimální četnost
odběru 2–24 hodinových směsných vzorků 12–52x/rok podle veli‑
kosti ČOV; odběry mají být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku
a nemají být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deš‑
tích a povodních [6]. Podmínky pro zajištění procesů se monitorují
až několikrát denně, příp. kontinuálně (intervaly v řádech minut).
Monitoring pro řízení procesů a optimalizaci provozu vyžaduje max.
minutové intervaly. Intervaly měření pro získání dat pro simulační
modely mohou být několik minut až hodin.
Měření denní nerovnoměrnosti složek znečištění ve stokové síti za
bezdeštného odtoku musí mít časové rozlišení 1–2 hodiny, zatímco
za deště max. cca 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 redukuje, a to na cca 10 min [1].

Biologická měření

Pro zjištění dlouhodobých dopadů městského odvodnění na vodní
tok a klasifikaci ekologického stavu odběrných profilů se vzorky mak‑
rozoobentosu odebírají většinou 2x ve sledovaném období (na jaře a na
podzim), optimálně cca 14 dní po přepadu z dešťového oddělovače
[4]. Četnější odběry jsou prováděny v případě cíleného sledování vlivu
jednotlivých dešťových událostí.

Sběr, zpracování, vyhodnocení, archivace dat (obr. 9)
Z hlediska aktuální dostupnosti dat rozlišujeme dva základní
případy:
• off-line data,
• on-line data.
Off-line data jsou uchovávána v paměti registrační jednotky přístroje
až do okamžiku, kdy je obsluha na místě zkopíruje do počítače, na
rozdíl od toho on-line data jsou obsluze dostupná prakticky okamži‑
tě díky systému dálkového přenosu dat (SCADA). Dálkové přenosy
mohou být realizovány pomocí:
• kabelu,
• radiové sítě,
• telefonní sítě ADSL, GSM, GPRS,
• případně i jinak (satelitní přenosy).
On-line monitoring je většinou realizován pro trvalé měrné profily,
ale díky rozvoji telekomunikační techniky je již dnes možné doplnit
přenosné přístroje příslušným vybavením pro dálkové přenosy dat.
Výhoda on-line monitoringu je zřejmá, aktuálnost dat přináší výhody
při:
• identifikaci výpadků a poruch měření,
• optimalizaci údržby přístroje a sběru dat.
Výsledkem monitoringu je soubor časově orientovaných dat – tzv.
časových řad. Tato měřená data, nazývaná také „surová data“, je nutno
zpracovat do podoby, kdy neobsahují chyby, a teprve poté mohou být
použita jako výsledek měření, který slouží např. pro analýzu systému.
Měřená data by měla být zpracována co nejdříve po pořízení.
Součástí zpracování by měl být i protokol zaznamenávající provozní
podmínky měření a event. zásahy, kalibraci, závady přístrojů, nestan‑
dardní situace, způsob úpravy primárních dat a nejistoty měřených
veličin.
Měřená data musí být nejprve zkontrolována ohledně jejich věro‑
hodnosti, správnosti kalibrace, výpadků přístrojů, chyb v přenosu atd.
a chybná data a odlehlé hodnoty musí být odstraněny. Kontrola měře‑
ných dat se většinou provádí ručně po jejich grafickém zobrazení. Pro
kontrolu věrohodnosti bývá nutno zobrazit současně více měřených
veličin (např. porovnat srážky z více stanic, srážky a průtoky nebo
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koncentrace a vodivost). Některé chyby v datech je možno odstranit
automaticky pomocí specializovaných softwarových prostředků.
Zpracovaná data je nutno archivovat tak, aby byla v budoucnu
dostupná. Měřená data je třeba archivovat v datových formátech,
které jsou dlouhodobě čitelné a nejsou závislé na jednom speciálním
softwaru. Z tohoto pohledu je vhodný formát textového souboru.
(text oddělený čárkou CSV, text zarovnaný do sloupců TXT, MOUSE
TXT formát a jiné). Pro systémy SCADA se často můžeme také setkat
s ukládáním dat do databáze.

Bezpečnost a ochrana zdraví
Realizace monitoringu městského odvodnění představuje práci
v kanalizačním systému a vodních tocích. Zejména prostředí kanali‑
zace je svým charakterem rizikové, proto je nutné dodržovat zásady
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci [9]. Mezi nejdůležitější
prvky patří:
• Pravidelná školení pracovníků:
– BOZP,
– práce ve výškách a nad hloubkou,
– první pomoc.
• Prevence úrazů a nemocí z povolání:
– dodržování zásad hygieny na pracovišti,
– pravidelné zdravotní prohlídky,
– prevence infekčních chorob očkováním,
– vedení knihy úrazů.
• Používání pomůcek opatřených platným certifikátem (revizí, kali‑
brací apod…):
– prostředky osobní ochrany (indikátor plynů, přilby, celotělové
pracovní postroje, karabiny…),
– další pomůcky (trojnožka, svítilny, lana…),
– pracovní oděvy (reflexní oděvy zejména při práci v noci a na
komunikacích),
– osobní záchranné pomůcky.
• Dodržování zásad BOZP při práci v terénu, zejména pak:
– zajištění dostatečného počtu pracovníků s ohledem na kategorii
pracoviště,
– zabezpečení pracoviště na povrchu (dopravně inženýrská opat‑
ření),
– odvětrání šachet,
– indikace výskytu plynů,
– osobní zajištění při vstupu do kanalizace,
– zajištění základních hygienických pravidel na pracovišti.
• Provádění evidence, pravidelných revizí a obnovy vybavení pro
BOZP.
Prostředí kanalizace může být z hlediska stupně rizika přítomnosti
výbušné plynné atmosféry hodnoceno jako „Zóna 1“ – prostor, ve
kterém může vzniknout výbušná atmosféra za normálního provozu.
Tomuto faktu by měl být také podřízen výběr monitorovací techniky.

Zkušenosti, příklady
Střednědobá kampaň pro kalibraci a verifikaci simulačního
modelu

Monitorovací kampaň obsahuje typicky následující prvky:
• definici účelu měření,
• přípravu měření, průzkumy měrných míst a instalaci přístrojů,
• vlastní měření, včetně
průběžné kontroly pří‑
strojů, sběru a vyhod‑
nocování dat,
• ukončení měření, vy‑
hodnocení kampaně,
finální zpracování dat
a jejich předání včetně
závěrečné zprávy za‑
davateli.
Střednědobá monito‑
rovací kampaň pro střed‑
ně velikou lokalitu (nad
10 000 EO) pro účely
kalibrace a verifikace ma‑
tematického modelu sto‑
kové sítě v rámci zpraco‑
vání generelu kanalizace
má typickou délku 8–12
týdnů. Kampaň je nutno
realizovat v hydrologic‑ Obr. 9. Sběr dat v terénu
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ky vhodném období, tj. duben–říjen, kdy je vysoká šance výskytu
přívalových srážek, které prověřují kapacitní možnosti stokové sítě.
Technicko-ekonomické optimum se pohybuje, v závislosti na členito‑
sti terénu, rozsahu stokové sítě a počtu objektů, přibližně v rozsahu
3–5 srážkoměrů, 5–8 průtokoměrů a 3–5 hladinoměrů. Při realizaci
monitorovací kampaně lze někdy s výhodou využít již existujících
měření a dat (např. měření na odtoku z ČOV, čerpacích stanicích
apod.). V praxi se poměrně často setkáváme s případy, kdy na síti
je realizováno měření např. pro řízení spínání čerpadel, ale systém
neobsahuje archivaci dat a přicházíme tak o cenné informace, které
by mohly posloužit k dalším analýzám.

Střednědobá kampaň pro stanovení funkce oddělovací
komory

Funkce oddělovacích komor se ověřuje střednědobou měrnou
kampaní s cílem popsat chování komory, tj. stanovit její parametry
jako je poměr ředění, kapacita škrtící trati apod. Měrná kampaň se
většinou realizuje v délce 1 až 2 měsíců. Rozsah závisí na složitosti
komory, jednoduché objekty lze většinou obsáhnout 2 průtokoměry
a hladinoměrem.

Jednorázová týdenní měření pro stanovení vypouštěného
množství

Jednorázová měření se realizují za účelem stanovení objemu vy‑
pouštěných odpadních vod do vod povrchových v místech, kde není
instalováno vhodné trvalé měřidlo. Měření je možno realizovat jednou
ročně formou krátkodobé kampaně po dobu jednoho týdne za průměr‑
ných průtokových podmínek (s vyloučením výsledků naměřených při
dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo bezprostředně po
nich) [7]. Měření průtoku bývá doplněno odběrem vzorků odpadní
vody pro stanovení průměrné hodnoty znečištění.

Biologický monitoring vlivu městského odvodnění na vodní
tok za deště

Pro zjištění vlivu městského odvodnění za deště na ekologický stav
vodních toků se jako indikátor používá makrozoobentos. Biologický mo‑
nitoring se zpravidla realizuje dvoustupňově. Nejprve se provádí orien‑
tační posouzení, kdy biolog spolu s inženýrem prochází vodní tok a na
vytypovaných místech odebírá kopáním ve dně či převracením kamenů
vzorky makrozoobentosu, které na místě kvalitativně vyhodnocuje. Při
podrobnějším posouzení kritických míst z orientačního posouzení či
z posouzení látkových a hydraulických vlivů městského odvodnění se
vzorky makrozoobentosu vyhodnocují kvantitativně v laboratoři a sta‑
novuje se deficit společenstva. Pro stanovení příčin deficitu společen‑
stva je nutno též mít základní informace o jakosti bezdeštného odtoku
ve vodním toku (či je event. získat monitoringem) a provést posouzení
hydromorfologického stavu vodního toku, zejména jeho podélné prů‑
chodnosti pro akvatické organismy, a to nejen ve sledovaném úseku, ale
i několik set metrů nad a pod ním [4]. Pokud vzorky makrozoobentosu
byly odebrány na jaře nebo na podzim, je v odběrných profilech rovněž
možno stanovit ekologický stav vodního toku [5].

Závěr
Měření a monitoring jsou v současné době neodmyslitelnou sou‑
částí městského odvodnění [1], [4]. Výsledky monitoringu nacházejí
široké použití např. pro pozorování skutečného stavu a trendů, pro
plánování a dimenzování jednotlivých prvků sítě, získávání dat pro
simulační modely, optimalizaci provozu stokové sítě a řízení procesů
a případně i další účely.
Význam měření a monitorování neustále stoupá, na druhé straně je
ovšem třeba zdůraznit finanční náklady na realizaci monitorovacího
systému a složitost a komplexnost jeho organizačního zajištění. Vlastní
organizace přitom zahrnuje rozsáhlé spektrum institucí a faktorů. Jako
příklad lze uvést závislost návrhu systému měrných profilů nejen na
koncepci zpracování a provozních podmínkách stokové sítě, ale i na
dopravní situaci s ohledem na zatížení a významnost komunikace.
Z tohoto důvodu je pečlivá koncepční příprava rozhodujícím faktorem
při hodnocení nákladů a přínosů aplikace měření a monitoringu.
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Basic approache to the monitoring in the urban drainage
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Monitoring of physical, chemical and biological parameters is
a basic tool to follow and assess the function of the urban drainage
system. The main goals of the monitoring are the evaluation of
a current status of the urban drainage system and acquirement of
input data for modelling and design purposes. Prior to the realisation of monitoring, a basic monitoring concept has to be defined,
including a clear answer to the question: “Is it necessary to measure
and why?“. Also measured parameters, their spatial and temporal
resolution, approaches, methods, technology, data collection and
evaluation, etc. have to be specified.
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Ing. Jan Kubát
Ing. Jan Kubát se narodil v roce 1945 v Praze. Po absolvování vysoké školy pracoval celý
život ve vodním hospodářství, a to nejprve
na regionální úrovni v podniku Povodí Ohře,
potom na ústřední úrovni v bývalém ministerstvu lesního a vodního hospodářství a od
roku 1988 v Českém hydrometeorologickém
ústavu. V letech 1993 až 2010 zastával funkci
náměstka ředitele pro hydrologii. Aktivně
působil ve Světové meteorologické organizaci
a v Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.
Nyní stále pracuje v ČHMÚ jako hydrolog.
Jak jste se k oboru vodního hospodářství
dostal?
Já jsem vystudoval směr vodní hospodářství
na stavební fakultě ČVUT v Praze. V té době
se na fakultě tzv. „velká voda“ ještě dělila
v pátém ročníku na hydrotechniku a hydrome‑
liorace. Já jsem dělal diplomovou práci z hyd‑
romeliorací, avšak po absolvování školy jsem
nastoupil na tehdejší Správě povodí Ohře
v Chomutově a o mé celoživotní orientaci na
vodní toky bylo rozhodnuto. Vzpomínám si,
že můj první větší úkol byl manipulační řád
pro nádrž Janov.
Kdo byl vaším vzorem?
Povodí Ohře v době mého nástupu v lednu
1968 existovalo rok a půl. Byl to podnik plný
mladých a schopných lidí. Vždyť i řediteli
Šintákovi bylo v té době 37 let. Myslím, že
řada z nich mně svými zkušenostmi a radami
v začátcích velmi pomohla, byli nejen mými
vzory, ale i přáteli. Mimo podnik na mne poz‑
ději silně zapůsobil Oldřich Vidha, bývalý ge‑
nerální ředitel oborového podniku Vodní toky.
To však již byl z politických důvodů odstaven
a neměl žádnou pravomoc, nicméně měl stále
obrovskou morální autoritu. Setkal jsem se
s ním několikrát při řešení dopadů odlesnění
Krušných hor a při návrhu opatření za nádrž
Dřínov, která se rušila kvůli postupujícím
povrchovým dolům. Jeho nápady byly vždy
neotřelé a pro mne překvapující, ovšem vždy
podložené a zdůvodněné.
Co zásadního se během vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Vodní hospodářství je obor velice široký,
kde se za 45 let mé kariéry změnilo jistě mno‑
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hé a je těžké vybírat, co z toho bylo zásadní.
Já bych snad zmínil jen dvě věci. Za prvé
je to ohromný rozvoj výpočetní techniky,
u které si nyní už ani neuvědomujeme, jak
nesmírně nám pomáhá. Já jsem počítal svoji
diplomovou práci na logaritmickém pravítku.
Na Povodí Ohře jsem programoval své úlohy
v Algolu pro počítač ODRA 1204. To byl na
tehdejší dobu poměrně moderní polský počí‑
tač, který nám lidé z jiných podniků záviděli.
Měl operační paměť 64 kB a vstup pomocí
děrné pásky. Nebudu to srovnávat s parametry
strojů, které mají vodohospodáři k dispozici
v současnosti.
Nasazení výpočetní techniky má ovšem
i svoji druhou stránku. Výkonnost počítačů,
složitost matematických modelů a působivá
forma prezentace jejich výsledků občas svá‑
dí uživatele k tomu, aby těmto výsledkům
slepě důvěřovali, aniž by se zamysleli nad
jejich reálností. Setkal jsem se s tím ve své
praxi mnohokrát a vždy jsem nabádal své
lidi k tomu, aby kromě počítače používali
i svůj rozum. Pracujeme s přírodou a tu prostě
přesně namodelovat nejde. Zrovna tak složité
softwarové systémy současných počítačů
nejsou „neomylné“.
Ta druhá věc, kterou chci zmínit, souvisí
se změnami v naší společnosti po roce 1989.
Vodohospodáři nyní pracují v jiných spole‑
čenských podmínkách, musí akceptovat nová
ekonomická pravidla, která nastavila reálnější
ekonomické vztahy mezi náklady a užitky
jejich aktivit, musí respektovat soukromé
vlastnictví pozemků, demokratické principy
rozhodování ve vodoprávním řízení a dů‑
razněji prosazované zájmy ochrany přírody.
Řekl bych, že v řadě případů to mají těžší
než v minulosti, což však ve svém důsledku
nemusí být na škodu. My jsme v 70. letech při
dimenzování vodárenských nádrží uvažovali
potřebu pitné vody 700 l na osobu a den, ve
výhledu i více, dnes je ani ne poloviční. V ka‑
pacitě zdrojů vody máme tudíž v některých
oblastech rezervy, ovšem prosazování nových
zdrojů v jiných oblastech je nyní nesrovnatel‑
ně obtížnější.
Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v budoucnosti?
Zúžím tuto otázku na obor hydrologie, ve
kterém posledních 25 let pracuji a je mi tudíž
nejbližší. Myslím, že hydrologie se bude ubí‑
rat směrem k lepšímu poznávání zákonitostí
a změn hydrologického režimu v člověkem
ovlivněné přírodě a hydrologická služba bude
schopna poskytovat uživatelům stále více
a kvalitnějších informací. Jedním z hlavních
problémů bude vypořádat se s nestacionaritou
hydrologického režimu. Ten je neustále ovliv‑
ňován řadou faktorů přírodního a zejména
antropogenního charakteru. Jsou zde zdroje
ovlivnění, které vznikly ještě před začátkem
systematického pozorování, například roz‑
sáhlé rybniční soustavy, které nyní víceméně
považujeme za součást „přirozeného“ stavu.
Jsou zde pozdější zásahy člověka, které jsou
v pozorovaných řadách jednoznačně iden‑
tifikovatelné, jako je výstavba vodních děl,
ale jsou tu zásahy člověka do krajiny, jejichž
vliv je postupný a obtížně kvantifikovatelný.
Připomínám, že ani vliv tak obrovského zása‑
hu do krajiny, jako bylo odlesnění Krušných
hor v 70. letech, se nepodařilo uspokojivě
promítnout do tzv. červených hydrologických
údajů, podle kterých se dimenzovala náhradní

opatření za nádrž Dřínov. A konečně je tu
také v současné době hodně diskutovaný vliv
očekávaných změn klimatu, ať už přirozených
nebo vyvolaných lidskou činností, který se
bude nesporně také v hydrologickém režimu
postupně stále více projevovat.
Nestacionarita hydrologického režimu se
stává závažným problémem při odvozování
hydrologických charakteristik, například ná‑
vrhových údajů pro stavbu mostu. Doposud se
hydrologické charakteristiky standardně po‑
čítají statistickým zpracováním naměřených
či odvozených časových řad hydrologických
prvků, a odpovídají tudíž poměrům, které tady
byly v průběhu toho období, ze kterého jsou
odvozeny. Tiše se přitom předpokládá, že stej‑
né podmínky tu budou i v budoucnosti, tedy
řekněme po dobu životnosti onoho mostu.
Jenomže ony zřejmě nebudou.
Věřím, že v budoucnosti budeme umět
faktory ovlivňující hydrologický režim lépe
monitorovat, rozlišovat, kvantifikovat a také
predikovat do budoucna. Věřím, že hydrologo‑
vé budou mít spolehlivé metodické prostředky
k tomu, aby tyto vlivy při zpracování hydrolo‑
gických dat zohlednili. Takže budou schopni
zpracovávat a poskytovat hydrologické údaje
zcela flexibilně podle požadavku uživatelů,
třeba na určité období platnosti nebo pro
určitý stav území.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři
a ekology?
Já sám se vzhledem ke své profesní kariéře
řadím mezi vodohospodáře, ovšem pracuji
jako hydrolog a nejsem tedy přímo vtažen
do vztahů nebo sporů mezi vodohospodáři
a ekology. Jejich názorové střety posuzuji
spíše z toho, co o nich bylo publikováno,
prezentováno v médiích, nebo z vyjádření ko‑
legů. Ekologům principiálně fandím, protože
jsem člověkem, který má rád přírodu, pěstuje
turistiku a rozhodně mu vadí, pokud někdo
naši přírodu znečišťuje nebo přímo ničí. Ať
už jsou to vandalové nechávající po sobě hory
odpadků nebo developeři zastavující zelené
plochy obrovskými sklady a halami.
Na druhé straně jsem přesvědčen, že někte‑
ré zásahy člověka do přírody jsou nezbytné
a mezi ně počítám i zásahy vodohospodářů.
Do kulturní krajiny přece patří čistá a dobře
udržovaná řeka s upravenými břehy, rybníky
a jiné vodní plochy. V tom by měly být zájmy
vodohospodářů a ekologů stejné. Chápu, že
velká vodní díla, jako jsou přehradní nádrže,
vodní elektrárny nebo plavební kanály, již do
okolní krajiny zasahují podstatně, a je proto
třeba pečlivě vážit jejich potřebnost a uži‑
tečnost na straně jedné a narušení přírody
na straně druhé. Odpovídající infrastruktura
je ovšem pro důstojný život člověka a chod
lidské společnosti nezbytná. Vodní díla k ní
rozhodně patří, stejně tak jako silnice a dál‑
nice, elektrárny nebo spalovny odpadků. Je
někdy až nepochopitelné, jak ekologové svými
nekonečnými protesty realizaci některých
veřejně prospěšných staveb brzdí a ve svých
důsledcích i zdražují.
V čem jako hydrolog s ekology přímo nesou‑
hlasím, jsou jejich často publikované názory
přeceňující vliv krajiny na průběh povodní,
výkřiky typu „nestavte retenční nádrže –
nejlepším protipovodňovým opatřením je
revitalizace krajiny“. Nejde o to, že by opat‑
ření ke zvyšování retenční schopnosti krajiny
nebyla potřebná. Jsou a měla by se provádět,
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ovšem nejsou všelékem. Skutečně velkým
povodním, které vznikají po vydatných regi‑
onálních srážkách přesahujících třeba až 100
mm, nemohou rozhodně zabránit. Dokazuje
to i výskyt historických povodní koncem
19. století, kdy krajina byla ještě více méně
v „přírodním“ stavu.
Mezi chováním krajiny a chováním ovlada‑
telné retenční nádrže při vydatných srážkách
a povodních je totiž zásadní rozdíl. Krajina
spadlé srážky hned zpočátku deště zachycuje
a postupně se nasycuje. Pokud jsou srážky do‑
statečně velké, půda se zcela nasytí vodu, není
již schopna nic zachytit a odtokovou špičku
prakticky neovlivní. Retenční nádrž, nebo
víceúčelová nádrž s vymezeným retenčním
prostorem, se chová zcela opačně. Na počátku
povodně pouští přitékající vodu po toku dolů
a šetří svůj retenční prostor na zachycení vr‑
cholové části povodně. V optimálním případě
při dobrém řízení a předpovědi přítoku se
nádrž zcela naplní až v poklesové větvi povod‑
ňové vlny, kdy se přítok vyrovná s odtokem.
Pro daný výchozí retenční objem je pak v tom
případě její efekt na snížení povodně největší.
Pro dosažení co největší míry ochrany
před povodněmi je proto dobré kombinovat
opatření v krajině s technickými opatřeními
na vodních tocích, tak jak to ostatně současná
strategie ochrany před povodněmi prosazuje.
Pro trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti
v odpovídajícím přírodním prostředí je třeba
dosáhnou mezi vodohospodáři a ekology sta‑
vu porozumění a vzájemné spolupráce.
U proběhnuvších povodní meteorologové
vysvětlovali, proč opět došlo k tak výrazným
srážkám a následným povodním. Sdělili i,
že situace byla obdobná jako při minulých
povodních. Je známo, že přesnost meteorologické předpovědi klesá, čím dlouhodobější
předpověď je, ale škody z povodní jsou obrovské. Proto se chci zeptat: jak často se nad
územím ČR vyskytují obdobné jevy, jak často
se z nich vyklubou povodně nebo alespoň
významné srážky a s jakým předstihem je
můžete předvídat? Jde mi o to, zda by neměly
obdobné meteorologické jevy automaticky
znamenat významné, avšak ještě bezpečné
předpuštění nádrží.
První část otázky míří spíše na meteorolo‑
gy, ale pokusím se odpovědět. Předpovídání
množství spadlých srážek je ta nejobtížnější
část meteorologické předpovědi. Meteorolo‑
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gové mají při tvorbě předpovědi k dispozici
výstupy několika numerických meteorolo‑
gických modelů, které se od sebe obvykle
vzájemně liší, zejména v množství a lokali‑
zaci očekávaných srážek. V současnosti se na
Centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ
přednostně užívá předpověď podle modelu
ALADIN, kterou meteorolog ve službě sub‑
jektivně upravuje na základě výstupů dalších
modelů. Výsledná předpověď srážek, která
vstupuje do hydrologického modelu nebo je
vydávána ve formě výstrahy, je formulována
na 48 hodin dopředu a má obvykle značný
rozptyl. Pro příklad – první výstraha, která
byla ve středu 29. 5. 2013 vydána na vydatné
srážky, formulovala jejich lokalizaci a velikost
takto: „Zítra v ranních hodinách od jihovýcho‑
du začne pršet a intenzivní a trvalejší srážky
se postupně během dne budou přesouvat
k západu. Na většině území očekáváme, že
se srážkové úhrny do páteční půlnoci budou
pohybovat od 15 do 30 mm a ojediněle kolem
50 mm, zejména v horských oblastech na
severu a severozápadě Čech.“ Nemyslím, že
by na základě takové informace mohlo začít
vypouštění jakékoli konkrétní vodní nádrže.
Významné srážky se nad územím ČR vysky‑
tují poměrně často. Problém spíše je, že pokaž‑
dé v jiném místě. To, jestli se z nich vyklubou
povodně, závisí na řadě dalších faktorů – veli‑
kosti, tvaru a sklonitosti povodí, způsobu uží‑
vání území a podílu méně propustných ploch,
složení a vlastnostech půdy a jejím nasycení
předchozími srážkami. Konečnou odpověď
nám na to dají až výstupy hydrologických
modelů. Ty má ČHMÚ nakalibrovány pro
všechna hlavní povodí a denně vydává a na
webu zveřejňuje hydrologickou předpověď
na 48 hodin pro cca 90 předpovědních profilů
po celé ČR. Za povodní jsou pro zasažené toky
předpovědi vydávány i několikrát denně. Je
ale třeba dodat, že tyto předpovědi jsou opět
zatíženy nejistotou vycházející z předpovědi
srážek. Navíc, protože vztahy mezi srážkou
a odtokem nejsou lineární, způsobuje od‑
chylka předpovídaných a skutečných srážek
obvykle dvojnásobnou nebo i větší odchylku
v předpovídaných a skutečných průtocích.
Když se tedy vrátím k té letošní červnové
povodni a situaci na Vltavské kaskádě. První
hydrologická předpověď přítoku do nádrže
Orlík, která signalizovala podstatné zvýšení
přítoku (660 m3/s), byla vydána ve čtvrtek
1. 6. dopoledne. Další předpovědi během
dne a noci předpovídaný přítok postupně
zvyšovaly a následujícího dne 2. 6. se před‑
povídaná kulminace (1760 m3/s) již velmi blí‑
žila pozdější skutečnosti. V té době už ovšem
Praha byla na nohou, zasedal krizový štáb
a začala stavba povodňových bariér a dalších
opatření. Vodohospodářský dispečink Povodí
Vltavy, s. p., musel ještě nějakou dobu držet
odtok z kaskády kvůli odklízení lodí v Praze,
pak kvůli stavbě bariér, a až ve večerních ho‑
dinách mohl razantně zvýšit odtok z nádrže.
Mimochodem, postupně byla hladina vody
v nádrži Orlík snižována již od 20. 5., ovšem
v režimu špičkování přes vodní elektrárnu.
Způsob manipulací a vliv nádrží na tuto po‑
vodeň bude ještě podrobně zkoumán v rámci
vyhodnocení povodně. Na základě informací,
které jsem zatím shromáždil, jsem však pře‑
svědčen, že k podstatnému předvypuštění
nádrže nebyl v dané situaci důvod a později,
když povodeň nastala, to již s ohledem na
zabezpečovací práce v Praze nebylo možné.

To sice nezní hezky, ale je to objektivní sku‑
tečnost, která se týká všech velkých povodní,
včetně té v roce 2002. Odborníci se již před
rokem 2002 shodovali na tom, že Vltavská
kaskáda může Prahu efektivně chránit pouze
do úrovně 20leté vody. Proto bylo také v Praze
přikročeno k budování nákladných protipo‑
vodňových opatření, která měla letos další
příležitost se osvědčit.
Dalo by se dát na misku vah ztrátu energie
vody, která neprošla turbínami na jedné straně a na straně druhé ekonomické ztráty z povodní, kdy každý centimetr může být dobrý?
Možná by bylo ekonomicky výhodnější třeba
i několikrát do roka udělat planý poplach,
třeba i v předstihu týdne. Vždyť každý centimetr povodní navíc přináší ohromné ztráty.
Nejde pouze o relaci mezi výrobou energie
a ochranou před povodněmi. Nádrž Orlík,
stejně jako ostatní nádrže Vltavské kaskády, je
víceúčelové vodní dílo. Jeho účely jsou v po‑
řadí podle důležitosti vyjmenovány v manipu‑
lačním řádu, je jich tam celkem deset. Na prv‑
ním místě je zajištění minimálního průtoku
ve Vltavě, výroba elektrické energie je druhá,
snížení velkých vod a částečná ochrana území
pod přehradou před povodněmi čtvrtá. Ovšem
důležitější než pořadí v uvedeném výčtu je
to, jak jsou jednotlivé účely zohledněny při
rozdělení nádržního prostoru a formulování
manipulačních pravidel. Zcela jistě je užiteč‑
né provést čas od času reanalýzu možných
účinků kaskády ve světle nových skutečností
a ekonomických relací a manipulační řády
nádrží přezkoumat. Nemyslím si ale, že se do‑
spěje k podstatným změnám. Manipulační řád
vždy bude kompromisem různých, mnohdy
protichůdných zájmů. Trvale ponechat nádrže
prázdné není únosné z vodohospodářského
ani ekologického hlediska a vypouštět je před
povodní není reálné.
Cítíte-li potřebu vyjádřit se k něčemu, co
nebylo obsahem předešlých otázek, prosím
položte sám sobě otázku a zodpovězte ji.
Vítám tuto možnost odpovědět veřejně na
otázku, na kterou se mně nikdo neptal. Často
mně v posledních letech trápí rozdělení oboru
pod rezortní příslušnost dvou ministerstev.
My jsme byli vždy vychováváni ke komplex‑
nímu přístupu k vodě. K tomu, že s vodou
je třeba hospodařit, vodu je třeba chránit,
ale též je třeba se chránit před škodlivými
účinky vody. A to vše má být provázáno a ko‑
ordinováno v přirozených hydrologických
celcích – povodích. Je jasné, že voda je dů‑
ležitou součástí životního prostředí, ale to
jsou vodní toky také, tak proč má být správa
toků a ochrana vod rozdělena? Proč je jedno
ministerstvo ústředním vodoprávním úřadem
s okleštěnými pravomocemi v oblasti ochrany
vod, které má druhé ministerstvo? Proč je to
druhé ministerstvo naopak ústředním povod‑
ňovým orgánem, když hlavní odpovědnost
za plánování a zvládání povodňového rizika
mají správci povodí? Nemyslím, že tato „děl‑
ba práce“ oboru prospívá, naopak přináší
řadu nejasností, problémů a duplicit. Ze své
vlastní zkušenosti práce na ČHMÚ stačí, když
připomenu problémy spojené s financováním
monitorování jakosti povrchových vod. Voda
by se podle mého názoru měla znovu sjednotit
pod jeden rezort.
Ing. Václav Stránský
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Výchozí údaje
pro projektování potrubí
z termoplastů
Pavel Mosler, Jan Melichar
Klíčová slova
plastové potrubí – ztráty – svalek – svařování na tupo

Souhrn

Tento článek si klade za cíl poskytnout základní informace projektantům, inženýrům, odbornému personálu a také všem, kteří ve své
činnosti používají potrubí z plastu. V článku jsou uvedeny orientační
hodnoty veličin, které jsou potřebné pro základní výběr vhodného
potrubního termoplastu. V závěru článku je uvedena problematika
stále přehlížené místní ztráty na vnitřním výronku ve spoji plastového potrubí zhotoveného svařováním na tupo.
u

Úvod
Používání plastových materiálů v potrubní technice má dnes již
dlouhou historii, přesto se ale stále vyskytuje jejich nesprávné použití,
což je důsledkem nedostatku spolehlivých informací v oblasti návr‑
hu plastového potrubního systému. Každý projekt má svá specifika
a neplatí, že pokud se návrh osvědčil v jednom případě, musí nutně
vyhovět i v jiných aplikacích. Podceňování základních výpočtů,
nesprávná volba materiálu potrubí a nevhodná montáž mají za ná‑
sledek nevyužití všech vlastností plastových materiálů, které mohou
v potrubní technice nabídnout.

Chlorované plasty – polyvinylchlorid (PVC), polyvinyldenchloridy
(PVDC)
Fluorované plasty – polytetradenfluoridy (PVDF), polytetrafluo‑
retylen (PTFE)

Základní vlastnosti a použití vybraných plastů
Základní vlastnosti některých v praxi často používaných plastů
a jejich zkratky jsou stanoveny normami (např. ČSN EN 12162).
Přehled základních parametrů běžně používaných plastů v potrubní
technice uvádí tab. 1. Vlastnosti jednotlivých materiálů se mohou lišit
dle výrobce, zvláště u materiálů PVC si často výrobci upravují materiál
vhodnými aditivy dle svých zkušeností. Při volbě materiálu potrubí je
proto vhodné konzultovat vlastnosti s výrobcem, popř. s dodavatelem.
Oblasti použití jednotlivých typů plastů viz tab. 2.

Klasifikace materiálů plastového potrubí
Základem při posuzování vhodnosti použitého materiálu je do‑
držení projektované životnosti potrubí. Degradace mechanických
vlastností plastového materiálu se posuzuje za provozních podmínek,
tj. podle parametrů tlaku a teplot. K tomu se používají diagramy hyd‑
rostatické pevnosti, vymezující oblast použitelnosti daného plastu,
platné pro daný materiál a konkrétní prvek potrubního řadu. Zásadou
je, že stavy určené tlaky a teplotami média v potrubí musí být uvnitř
provozní oblasti tlaků a teplot příslušného materiálu. Při pevnostních
výpočtech je tedy třeba respektovat nejen závislost mechanických
vlastností materiálu na teplotě, ale i na čase [1].
Se vzrůstající teplotou média klesá dovolený provozní tlak a snižuje
se životnost potrubí. U materiálů se posuzuje hodnota minimální
požadované pevnosti (MRS – minimum required strenght), která vy‑
jadřuje hydrostatickou pevnost na dolní mezi proti vnitřnímu přetlaku
vody při teplotě 20 °C a době provozu 50 let. Z hodnoty minimální
požadované pevnosti (MRS) můžeme vypočítat přípustné obvodové
napětí σs pomocí vztahu
(MPa)

(1)

Materiály používané v potrubní technice

Koeficient C v rovnici (1) zahrnuje provozní podmínky a vlastnosti
Plasty lze rozdělovat podle různých hledisek. Základní rozdělení
potrubního systému, jako jsou např. přídavná napětí nebo dyna‑
je podle vlastností makromolekulárních látek při zvýšené teplotě na
mické zatížení. Minimální hodnotu koeficientu Cmin udává norma
elastomery, reaktoplasty, termoplastické elastomery a termoplasty.
ČSN EN ISO 12162, přesnou hodnotu koeficientu udávají ve svých
Elastomery se vyznačují převážně vratnými deformacemi. S ros‑
podkladech výrobci plastových potrubních dílů.
toucí teplotou měknou, aniž by se tavily, zatímco s klesající teplotou
Přípustné obvodové napětí můžeme také vyjádřit vztahem
tuhnou a tvrdnou. Za elastomery považujeme takové látky, které
mají schopnost protáhnout se na dvojnásobek své délky a po ukon‑
(MPa)
(2)
čení působení síly se vrátit na svou původní délku. Mezi nejčastější
elastomery řadíme např. syntetické kaučuky, neopren, silikon a pryž,
je vnější průměr trubky (m)
kde de
označení EPDM, FPM, NBR, SBR, SIR, NR, CR.
e
– tloušťka stěny trubky (m)
Reaktoplasty (termosety) se nevyskytují v elastickém nebo plastic‑
PFA
– přípustný provozní přetlak (MPa)
kém stavu. Při zvyšování teploty se v určitých teplotních rozmezích
vytvrzují a není je možné převést na taveninu. Při vysoké teplotě se
Potom úpravou vztahů (1) a (2) dostaneme vztah pro výpočet nej‑
chemicky rozkládají. Po vytvrzení nejsou elastomery tavitelné ani
vyššího přípustného provozního tlaku
svařitelné. Do skupiny reaktoplastů řadíme např. bakelit, epoxidy
(MPa)
(3)
a polyestery s označením EP, VP, GFK, CPK, PI, PIB.
Termoplastické elastomery (TPE) jsou materiály, které mají pruž‑
Příklad: Provozní médium voda o teplotě 40 °C a přetlaku 0,8 MPa,
né vlastnosti elastomeru. Při vyšší teplotě přecházejí do tekutého
předpokládaná doba provozu 25 let, potrubí PE 100, rozměry
stavu a mohou se zpracovávat jako termoplasty (vstřikováním). Do
Ø50 x 4,6 SDR11.
skupiny termoplastických elastomerů patří polyuretany, styrenové
V podkladech výrobce vyhledáme pro dané podmínky hodnotu
kopolymery a ethylen-propylenové kaučuky s označením SBS, SIS,
MRS
= 7,5 MPa a koeficient C = 1,6.
EPM, EP, EB, SEBS.
Termoplasty jsou látky, které s rostoucí tep‑
lotou měknou, popř. se taví, a ochlazováním Tab. 1. Základní vlastnosti vybraných materiálů používaných v potrubní technice
opět tuhnou. Tavení a tuhnutí lze opakovat,
Označení
Rozsah pracovních
Hustota
Teplotní
Youngův modul
Mez pevnosti
ovšem jejich přehřátí vede k jejich degra‑
materiálu
teplot *)
ρ (kg.m-3)
roztažnost
pružnosti
v tahu
daci. Při vyšší teplotě se dají tvarovat, což
(°C)
α.10-5 (K-1)
(MPa)
(MPa)
umožňuje výrobu technologií vstřikováním,
PVC-C
0 až +85
1500
6
2500
55
vyfukováním, svařováním a vytlačováním.
PVC-U
0
až
+50
1390
7
3100
50
Termoplasty jsou nejčastějším typem mate‑
ABS
-40 až +60
1040
8
2100
38
riálu používaným v potrubní technice, proto
PE-HD
-45 až +40
960
18
800
23
se dále zaměříme na tuto skupinu materiálů.
PP
0 až +85
910
16
1300
32
Podle chemického složení můžeme termoplas‑
ty dále dělit na:
PB
-18 až 110
930
13
350
28
Polyolefíny – polyetylén (PE), polypropylén
PE-RT
+90
930
580
(PP), polybuten (PB)
PE-X
+100
940
18
600
Polymery styrenu – polystyren (PS),
houževnaté polystyreny (HIPS), akrylonitril‑ *) oblast pracovních teplot se může výrazně lišit v závislosti na provozním tlaku a předpokládané době
provozu
-butadien-styren (ABS)
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Tab. 2. Oblasti použití jednotlivých typů plastů [2], [3]
Oblast použití
Průmyslové rozvody
Venkovní rozvody SV
Venkovní rozvody TUV
Vnitřní rozvody SV
Vnitřní rozvody TUV
Kanalizace
Plyn
Podlahové vytápění
Ústřední vytápění

Nejpoužívanější materiály
PE-HD, PE-MD, PP-H, PP-B, PVC-U, PVC-C, ABS
PE-HD, PE-MD
PE-X, PE-RT, PB
PP-R, PP-H, PVC-U, PE-X, PP-B
PP-R, PE-X, PE-RT, PP-RCT, PB, PVC-C
PE-HD, PE-MD, PP-R, PVC-U, PPs
PE 100, PE 100 RC
PE-X, PE-RT, PP-B, PP-R, PP-RCT, PB, PVC-C
PE-X, PE-RT, PP-R, PP-RCT, PB, PVC-C

Ze vztahu (3) vypočteme maximální přípustný přetlak PFA =
= 0,95 MPa.

Posuzování tlakové odolnosti plastového potrubí
Plastová potrubí se vyrábějí v různých tlakových řadách, které se
odlišují rozdílnou tloušťkou stěny při stejném vnějším průměru. Větší
tloušťka stěny umožňuje použití za vyššího provozního tlaku, vyšší
provozní teploty, nebo zvýšení životnosti potrubí. U jednotlivých
materiálů z důvodu jejich odlišných vlastností mohou vycházet pro
stejné provozní podmínky různé tloušťky stěny.
Označení tlakové řady dle nových norem vychází z pevnosti trubek
MRS a označuje se SDR. Standardní rozměrový poměr SDR se rovná
podílu vnějšího průměru de a tloušťky stěny e, tedy:
(-)

(4)

Dalším používaným označením potrubní řady je nominální číslo
trubní série S dle normy ISO 4065. Vztah mezi potrubní sérií a stan‑
dardním rozměrovým poměrem SDR je dán rovnicí:
(5)
Dřívější číselné označení tlakové řady PN je v nově vydávaných
normách vypouštěno a zůstává pouze označení S nebo SDR. V praxi
se ovšem často vyskytují všechna tři označení.
Číselné označení PN bývá používáno pro účely srovnávání
mechanických vlastností součástí potrubního systému. Například pro
rozvod vody v plastovém potrubí odpovídá hodnota PN přípustnému
provoznímu tlaku PFA v barech, kterému systém odolá ve vodě o tep‑
lotě 20 °C po dobu 50 let, při nejmenším konstrukčním koeficientu.
Hodnotu lze určit ze vztahu dle [4]:
(bar)

(6)

Pokud do vztahu (6) dosadíme vztah (1), dostaneme převodní
vztah mezi hodnotou PN, výpočtovým napětím σs, řadou S nebo SDR
a nejmenší požadovanou pevností MRS. Blíže o vzájemné vazbě mezi
označením PN, MRS, S a SDR viz [3] a [4].

Označování potrubí
Označování plastového potrubí je dáno normami ČSN EN a ISO,
které předepisují základní požadavky na označení potrubí. Mezi údaje
uváděné na každém metru potrubí patří číslo normy, materiál, vnější
průměr a tloušťka stěny, výrobce, datum výroby, výrobní série a další.
Příklad označení plastového potrubí je uveden na obr. 1.

Metody spojování potrubí
Při spojování potrubí je hlavním požadavkem těsnost a pevnost spoje
po celou dobu životnosti. Spoje musí vyhovovat požadavkům, které jsou
kladeny na ostatní části rozvodu, tzn., že je třeba je posuzovat z hlediska
odolnosti vůči provozním parametrům potrubního systému. Pro plasto‑
vé potrubí je k dispozici řada metod spojování potrubí. Vedle klasických
spojovacích prvků (přírubové spoje, šroubení) se u plastového potrubí
uplatňuje spojování potrubí svařováním a lepením.
Označení plastového potrubí
EN 12201
Norma

CAMPRI

Ø32 x 4,4

Výrobce

Vnější průměr
a tloušťka stěny

Obr. 1. Příklad označení plastového potrubí
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PN10
Jmenovitý tlak

Tab. 3. Přehled metod spojování vybraných materiálů používaných
v potrubní technice [2]
Značka materiálu
PE-HD, PP-H, PP-R, PB,
ABS
PE-X
PVC-C

Metoda spojování
svařování – na tupo, polyfúzní, elektvarovkou,
horkým plynem s přídavným materiálem,
mechanicky
mechanicky
mechanicky, lepení

Pro konkrétní typ plastu výrobce vždy uvádí, které metody spojení
jsou doporučené, použitelné a které jsou nevhodné. Běžné metody
spojování vybraných druhů materiálů používaných v potrubní tech‑
nice jsou uvedeny v tab. 3 [2].
Základní rozdělení spojů je na spoje rozebíratelné a spoje neroze‑
bíratelné. Podíl rozebíratelných spojů v plastové potrubní technice je
výrazně nižší než u potrubí z jiných materiálů. Rozebíratelné spoje
se využívají nejvíce pro případy spojů plastového potrubí s potrubím
z jiného materiálu, pro zachování rozebíratelnosti a pro spojení po‑
trubí, které nelze svařit ani lepit. Mezi rozebíratelné spoje patří spoje
hrdlové, závitové, přírubové a také speciální spojky [2].
Mezi nerozebíratelné spoje patří spoje vytvořené lepením a sva‑
řováním. U lepených spojů je v místě spoje rozhodující přilnavost
lepidla ke spojovanému materiálu. Pro kvalitní lepený spoj je důležitý
druh lepeného plastu a také druh lepidla. Snadno lepitelné plasty
nevyžadují zvláštní úpravu lepených povrchů, lepený povrch se před
lepením očistí organickými nebo alkalickými rozpouštědly, popř.
mechanicky se zdrsní lepený povrch. Zhotovení lepených spojů vy‑
žaduje důsledné dodržení předepsaných pracovních postupů lepení
a dodržování vytvrzovacího času.
Svařování plastového potrubí je proces spojování za současného
působení tlaku a tepla po určitý čas na svařovaný materiál. Některé
plasty jsou svařitelné velmi dobře, jiné podmíněně a některé materi‑
ály jsou pro svařování nevhodné. V praxi se posouzení svařitelnosti
určuje zkouškou indexu toku taveniny (MFR). Index toku taveniny je
vyjádřením viskozity nataveného materiálu při dané teplotě. Pro vznik
kvalitního svaru je důležité, aby oba svařované materiály měly stejný
index toku MFR. Na základě výsledku zkoušky indexu toku taveniny
se plastové materiály dělí do tříd svařitelnosti. Svařovat lze jen plasty
ze stejné nebo nejbližší sousední třídy. Problematika svařitelnosti
materiálů je složitější a je vhodné ji konzultovat s výrobcem potrubí,
více [2], [3]. V praxi rozlišujeme metody svařování podle způsobu
dodávání tepla do místa svaru, a to na svařování horkým tělesem,
svařování horkým plynem a ostatní metody (ultrazvukem, laserem
atp.). Nejčastěji používané metody svařování plastového potrubí jsou
polyfúzní svařování, svařování na tupo a svařování elektrotvarovkou.

Návrh a výpočet potrubního systému
V projektovém návrhu potrubního systému jsou důležité hydrau
lické vlastnosti plastového potrubí. Jak lze sledovat na případech
realizovaných potrubních systémů z minulých let, stále dochází
k podceňování hydraulického návrhu při projektování plastového
potrubního systému. V minulosti došlo k řadě pochybení při návrhu
a k následnému nesplnění požadovaných provozních parametrů po‑
trubního systému z plastu. Důvodem je také nedostatek komplexních
a ověřených podkladů pro spolehlivý hydraulický výpočet.
Z hydraulických vlastností je nutné správně stanovit vliv drsnosti
stěn omývaných protékajícím médiem a také vliv všech prvků vysky‑
tujících se v potrubním systému, které mají vliv na proudění média
v potrubí.
Vliv drsnosti stěn vyjadřujeme součinitelem třecích ztrát λ, který se
výrazně liší od potrubí ocelového. V praxi se často plastové potrubí
považuje za hydraulicky hladké. Experimentálně však bylo prokázáno,
že tato podmínka pro hydraulickou hladkost nemusí platit obecně. Dle
[7] bylo například prokázáno, že potrubí z PE nevykazuje při nižších
Reynoldsových číslech stejné hydraulické vlastnosti jako potrubí
hydraulicky hladké ve smyslu Blasiova vztahu. Experimentálně
zjištěné hodnoty součinitele tření se relativně
dobře shodují s hodnotami vypočtenými dle
Advaniho vztahu

PE 80
Materiál

SDR 7,4
Tlaková třída

(-)

(7)

Hydraulické ztráty při proudění kapaliny
potrubím rychlostí c (m.s‑1) v přímém po‑
trubí délky l (m) o vnitřním průměru di (m)
mohou být vyjádřeny ve formě měrné energie
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kapaliny Yz (J.kg-1). Měrnou energii Yz tř, vyjadřující ztrátu energie
vlivem tření v přímých úsecích potrubí, vyjádříme pomocí Darcy‑
-Weisbachova vztahu
(J.kg-1)

(8)

U plastového potrubí se často předpokládá, že součinitel třecích
ztrát bude po celou dobu provozu stejný, tedy nebude docházet k za‑
nášení potrubí vlivem koroze, jak je tomu často u ocelového potrubí.
Praxe ovšem prokazuje, že i plastové potrubí může vlivem protékají‑
cího média v průběhu provozu měnit hodnotu součinitele místních
ztrát vlivem zanášení potrubí. Typickým příkladem může být rozvod,
kde hlavní potrubí je navrženo z oceli a následné odbočky do místa
odběru jsou navrženy z plastu. Plastové potrubí je v tomto případě
zanášeno částicemi rzi uvolňované z ocelového potrubí.
Kromě ztráty energie způsobené třením je třeba ve výpočtu určit
tzv. místní ztráty. Místní ztráty se vyskytují tam, kde se mění rozdě‑
lení rychlosti a tlaku v průřezu protékaného média. Jedná se o místa
se změnou průřezu a směru v tvarovkách nebo také v armaturách,
uzávěrech, průtokoměrech a dalších prvcích potrubního systému.
Velikost místní ztráty vyjadřujeme pomocí součinitele místních
ztrát ξ, který můžeme nalézt v podkladech výrobců jednotlivých
komponent nebo v odborné literatuře. Hodnota ztráty v místním
odporu obecně závisí na Reynoldsově čísle a dalších bezrozměrných
parametrech, jako jsou poměrná drsnost, geometrické charakteristiky
a také na rozdělení rychlostí a tlaků před místním odporem [9]. Ori‑
entační hodnoty velikosti místních ztrát základních prvků potrubního
systému jsou uvedeny v tab. 4.
Celkovou hodnotu ztrát měrné energie vlivem místních ztrát vy‑
jádříme vztahem
(J.kg-1)

Obr. 2. Tvar vnitřního svalku ve spoji plastového potrubí zhotoveného metodou svařování na tupo

(9)

Celková ztráta v potrubním systému se potom rovná součtu třecích
ztrát Yz tř a místních ztrát Yz m.

Ztráty ve spojích plastového potrubí
V plastovém potrubí se navíc vedle běžných místních ztrát vyskytují
také ztráty ve spojích potrubních dílů, které se u kvalitně svařovaného
potrubí ocelového téměř nevyskytují. Jedná se zejména o místní ztráty
ve spoji zhotoveném hlavně svařováním na tupo a chybně provede‑
ném spoji vytvořeném polyfúzí.
Poměrně velký vliv má často zanedbávaná místní ztráta spoje po‑
trubí zhotoveného svařováním na tupo. V minulosti se již vyskytla
řada případů, kdy zanedbání této ztráty mělo výrazný vliv na výsledné
provozní hodnoty potrubního systému (blíže např. [6]). Problémem
v projektové činnosti je nedostatek dostupných podkladů pro stano‑
vení základní hodnoty součinitele místní ztráty spoje.
Svařování na tupo je v běžné praxi jedním z nejobvyklejších a spo‑
lehlivých způsobů spojování plastových trub v dlouhých průmyslo‑
vých rozvodech. Při této technologii spojování, sestávající z ohřevu
konců spojovaných dílů a jejich následného přítlaku, však vznikají
výronky (svalky) v potrubí. Názorný příklad takového svalku ve spoji
zhotoveném svařováním na tupo je uveden na obr. 2.
Nepříznivý vliv vnitřního svalku na velikost ztrát energie při prou‑
dění tekutiny potrubím lze eliminovat několika způsoby, které ovšem
značně prodražují realizaci potrubí a také prodlužují dobu montáže
potrubního systému. Eliminovat vliv vnitřního výronku lze pomocí
dutinového frézovacího aparátu na vodicí tyči nebo např. metodou
bezvýronkového svařování WNF, kdy se do potrubí vkládá elastický
nafukovací balónek, který zabrání vytvoření vnitřního svalku.
Svařování plastového potrubí me‑
todou na tupo se zásadně provádí na
Tab. 4. Orientační hodsvařovacích strojích a přístrojích, které
noty součinitele místních
odpovídají platným předpisům (nejčas‑
ztrát běžných potrubních
těji dle předpisů německé DVS). Ruční
prvků
svařování metodou na tupo bez použití
strojního přítlaku a bez upnutí dílů je při
ξ
Typ ztráty
spojování tlakových potrubních rozvodů
Koleno 90°
0,5
nepřípustné.
Koleno 45°
0,3
Postupy svařování na tupo vychází ze
T-kus
0,7
směrnice DVS 2207, podle jejichž para‑
Uzavírací klapka
0,5
metrů jsou konstruovány svařovací stroje.
Zpětná klapka
1,2
Nedílnou součástí svařovacího stroje jsou
Rozšíření potrubí
0,25
tabulky parametrů svařování a předpisy
Zúžení potrubí
0,55
pro správné zhotovení svaru [3].
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Obr. 3. Porovnání charakteristik potrubního systému bez svalků
(křivka Y1) a potrubí se svalky (křivka Y2), Yč – charakteristika
čerpadla, 1 – požadovaný provozní bod, 2 – skutečný provozní bod

Geometrie vnitřních svalků vznikajících při svařování metodou na
tupo se v praxi liší a závisí jednak na materiálu potrubí, na vnějším
průměru potrubí, tloušťce stěny a zejména na dodržení technolo‑
gického postupu svařování. Přípustná šířka svalku ve spoji potrubí
z plastu závisí na tloušťce stěny svařovaného materiálu a je daná
směrnicí DVS 2207.
K získání kvantitativních hodnot, umožňujících přesnější stanovení
velikosti místních ztrát na vnitřním svalku ve spoji plastových trub,
jsou prováděny na Fakultě strojní ČVUT v Praze experimentální práce.
Cílem je získání základních údajů o velikosti uvedené místní ztráty,
které budou využitelné v projektové praxi. V minulosti byl vybudován
v laboratořích experimentální zkušební okruh pro kvantifikaci míst‑
ních ztrát ve spojích polypropylénového a polyetylénového potrubí
zhotovených svařováním na tupo. Blíže viz [7], [8] a [10].
Experimentálně zjištěné hodnoty základního součinitele místní
ztráty spoje ξ v potrubí o dimenzi DN25 až DN50 a z materiálu
PP a PE jsou uvedeny v závislosti na Reynoldsově čísle v [7] a [8].
Se zmenšujícím se průměrem potrubí roste hodnota ztrátového
součinitele ξ a zároveň hodnota součinitele závisí na typu materiálu,
ze kterého je potrubí zhotoveno. Doposud zjištěné hodnoty je třeba
prozatím chápat jako orientační, avšak využitelné při predikci vlivu
ztrát na vnitřním výronku v celkové energetické bilanci potrubního
systému. Vzhledem ke specifické geometrii výronků nelze prozatím
jednoznačně vyjádřit závislost součinitele místní ztráty na Reynold‑
sově čísle a geometrii výronků exaktním matematickým vztahem.
Matematické vyjádření je problematické, protože geometrii vnitřního
výronku významně ovlivňuje kvalita a technologie svařování.
Problematika kvantifikace ztráty je řešena na ústavu mechaniky
tekutin a termodynamiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Exaktnější
vyjádření výše uvedené souvislosti může být stanoveno až na základě
dostatečného počtu vzorků spojů a dlouhodobého měření.
Na příkladu si ukážeme vliv vnitřních svalků v plastovém potrubí

vh 7/2013

na celkovou velikost hydraulických ztrát jednoduchého systému
k čerpání čisté vody. V potrubním řadu z polypropylenových trub
βPP-H 90 x 8,2 S5/SDR11 o délce 300 m jsou jednotlivé trouby spo‑
jovány svařováním na tupo. Celkem je v potrubním řadu 59 spojů
s experimentálně zjištěnou hodnotou součinitele místní ztráty ξs=0,6.
Dosazením do rovnic (7), (8) a (9) dostaneme výslednou charakteristi‑
ku potrubí s uvažováním ztrát ve spojích [1]. Charakteristika potrubí
pro potrubí se svalky v porovnání s charakteristikou potrubí bez
svalků je uvedena na obr. 3.
Z obr. 3 je zřejmé, že ztráty na vnitřních svalcích spojů plastového
potrubí mohou mít výrazný vliv na průtok potrubním systémem.
Skutečný průtok potrubím s vnitřními svalky Qskut bude nižší než
požadovaný průtok Qpož. Pro splnění požadovaného průtoku musí být
rezerva měrné energie čerpadla Yč pro krytí ztrát vyšší téměř o 46 %.
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Degradace betonového
kanalizačního potrubí
biogenní síranovou korozí:
modelování
Markéta Chromá, Martin Vyšvařil, Břetislav Teplý
Klíčová slova
betonové a železobetonové kanalizační potrubí – biogenní síranová
koroze – rychlost koroze – stochastické modelování – spolehlivost

Souhrn

Příspěvek se zabývá modelováním biogenní síranové koroze
betonového kanalizačního potrubí. Při modelování je zohledněna
skutečnost, že hodnoty vstupních veličin vykazují v realitě jistý
rozptyl. V použité statistické a pravděpodobnostní analýze je proto
při modelování využito náhodných veličin. Dále je ukázán postup
a softwarový nástroj, pomocí kterého lze stanovit rychlost koroze,
provádět odhady životnosti a určovat míru spolehlivosti vztaženou
k různým mezním stavům.
u

1 Úvod
Významnými užitnými vlastnostmi konstrukcí jsou úroveň spoleh‑
livosti (popsaná indexem spolehlivosti či pravděpodobností poruchy)
a trvanlivost (ta je kvantifikovaná jako životnost vyjádřená v rocích).
Přitom správná prognóza životnosti i hodnocení spolehlivosti mohou
být relativně složité úlohy, při jejichž řešení se uplatní množství fak‑
torů. Řada z nich má náhodný charakter a některé hodnoty nemusí
být předem dostatečně věrohodně známy. Značný vliv mají procesy
degradace a vzhledem k nejistotám souvisejících veličin je potřebné
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při analýzách a modelování dát přednost pravděpodobnostním me‑
todám před postupy deterministickými. Toto vše platí nepochybně
též pro betonové kanalizační systémy, kde – vzhledem k náročnosti
zjišťování jejich stavebně-technického stavu – je prognózování postu‑
pu poškození v čase pomocí výpočetních modelů užitečné. Mohlo by
to významně přispět k tvorbě a aplikacím moderních procesů údržby
a obnovy kanalizační infrastruktury, což se jeví jako nezbytné [1].
Mezi tradiční materiály, které jsou nejčastěji používané pro výro‑
bu stokových sítí, patří kamenina a beton či železobeton. Betonové
a železobetonové kanalizační potrubí slouží především k odvádění
odpadních vod a jiných neagresivních tekutin o volné hladině a pů‑
sobí na něj mnoho degradačních procesů, vedoucích ke snížení jeho
doby životnosti [1]. U betonu vystaveného vnější síranové korozi, kdy
síranové ionty pronikají do betonu z okolního prostředí, dochází k roz‑
pínání a popraskání betonu a v konečné fázi až k jeho kompletnímu
rozpadu [2]. Při biogenní síranové korozi navíc při částečném zaplnění
kanalizačního potrubí vzniká na jeho stěnách kyselina sírová, která
reaguje se složkami cementového tmelu (především s hydroxidem
vápenatým) a tím snižuje pH pórového roztoku betonu. Je tedy jedním
z mechanismů, který může vést až k depasivaci výztuže (odstranění
ochranné vrstvy oxidů železa na jejím povrchu), která následně může
korodovat. A právě koroze výztuže je považována za nejzávažnější typ
degradace železobetonové konstrukce. K depasivaci výztuže obecně
dochází buď působením chloridů, když koncentrace rozpuštěných
chloridů překročí kritickou koncentraci v okolí výztuže [3–5], nebo
již výše zmíněným snížením pH pórového roztoku v okolí výztuže
pod hodnotu 8,3. Takového snížení pH pórového roztoku může být
dosaženo vedle reakce hydroxidu vápenatého s kyselinou sírovou
(biogenní síranová koroze) i reakcí s atmosférickým oxidem uhličitým
(karbonatace) [4, 6, 7]
Odhad životnosti stokové sítě nebo rozhodnutí o postupech a o ča‑
sovém sledu inspekcí a případných oprav tedy vyžadují mj. efektivní
modelování biogenní síranové koroze. V příspěvku je popsána bio‑
genní síranová koroze a pomocí jedné z modifikací často citovaného
modelu, který publikovali Pomeroy a Boon [8], je studován vliv úrovně
zaplnění kanalizačního potrubí na rychlost biogenní síranové koroze.
Matematický model sloužící k odhadu životnosti konstrukce však
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musí zahrnout nejen časovou závislost procesu, ale i zohledňovat
skutečnost, že hodnoty většiny vstupních veličin modelu vykazují
v realitě jistý rozptyl. Tato skutečnost je zohledněna při statistickém
modelování pomocí náhodných veličin, proto původně determinis‑
tický model popisující průběh biogenní síranové koroze byl pro studii
použit teprve po aplikaci pravděpodobnostního přístupu s využitím
softwarového nástroje FReET-D.

2 Biogenní síranová koroze betonu
Chemická biokoroze betonu je způsobována produkty životních
pochodů vyšších živočichů (moč, exkrementy) a bakterií, jejichž čin‑
ností při biochemických pochodech vznikají látky porušující beton.
V městských a zemědělských odpadních vodách jsou mj. přítomny
i sírany a organické látky s obsahem síry (např. bílkoviny). U biogenní
síranové koroze nejdříve redukční činností bakterií (např. Desulfovibrio) vzniká ze sloučenin síry plynný sulfan (H2S) [1, 9–11]. Tento
proces je anaerobní a vznik sulfanu je tedy podmíněn nedostatečným
množstvím kyslíku především ve spodní části dlouhého, špatně větra‑
telného kanalizačního potrubí. Sulfan tvoří s vodou slabou kyselinu,
která není vůči betonu příliš agresivní. Jedná se však o těkavý plyn,
který z odpadní vody snadno uniká a hromadí se ve volném prostoru
kanalizačního potrubí. Sulfurikačními bakteriemi typu Thiobacillus
(např. Acidithiobacillus thiooxidans, Thiobacillus neopolitanus, Thiobacillus ferrooxidans) je během biooxidačních reakcí v přítomnosti
kyslíku oxidován až na kyselinu sírovou (H2SO4) [10, 12]:
(1)
Vznik H2SO4 je již aerobní proces a dochází k němu na stěnách
a na vrchlíku kanalizačních profilů, kde sulfurikační bakterie žijí.
V první řadě jsou tedy narušeny nesmáčené nebo zřídka smáčené
oblasti vrchlíku [1]. Jak vyplývá ze vztahu (1), vznikající kyselina sí‑
rová působí na beton H+ ionty (koroze II. druhu) a zároveň SO42- ionty
(koroze III. druhu) [10].
Při korozi II. druhu dochází k výměnné reakci se složkami ce‑
mentového tmelu (především s hydroxidem vápenatým) za vzniku
vápenatých sloučenin bez vazebných vlastností. Ionty H+, uvolněné
z kyseliny sírové, neutralizují Ca(OH)2 v cementovém tmelu podle
následující rovnice:
(2)
Koroze III. druhu je porušování betonu vlivem tvorby objemných
sloučenin a je způsobována především rozpustnými sírany. Ty rea‑
gují s hydroxidem vápenatým za vzniku málo rozpustného sádrovce
(CaSO4∙2H2O) a způsobují síranovou korozi:
(3)
Vznik sádrovce je spojen s nárůstem objemu o 17 %. Za vhodných
vlhkostních podmínek může dojít k jeho následné rekrystalizaci za
vzniku ještě objemnějších krystalů. Sádrovec jako primární produkt
síranové koroze dále reaguje s hydratovanými i nehydratovanými alu‑
mináty za vzniku málo rozpustného ettringitu ve formě jehlicovitých
krystalů s několikanásobně větším molárním objemem, než je objem
původních látek, ze kterých vznikl [10, 13]:
(4)
sádrovec		

monosulfát

ettringit

Zrna kameniva se během biogenní síranové koroze postupně uvol‑
ňují a v konečné fázi dochází až k úplnému rozrušení horní části
betonových stok.

3 Modelování biogenní síranové koroze
3.1 Modely pro biogenní síranovou korozi

Vlivem vnější síranové koroze betonu, kdy síranové ionty pronikají
do betonu z okolního prostředí, dochází často k rozsáhlé degradaci
betonového a železobetonového kanalizačního potrubí, což přináší
významné ekonomické důsledky. V minulých letech bylo vyvinuto
několik deterministických modelů, které tento jev popisují [8, 12, 14,
15]. Degradace betonového či železobetonového potrubí působením
kyseliny sírové lze vhodně popsat pomocí často citovaného modelu,
který publikovali Pomeroy a Boon [8], popř. jeho modifikací. Výstupní
veličinou tohoto modelu je rychlost biogenní síranové koroze (c), která
se obvykle vyjadřuje v tloušťce vrstvy betonu rozrušené za jeden rok
(mm/rok). Tyto modely byly stručně charakterizovány již v jiném
příspěvku [16] a zde uvádíme pouze jednu z modifikací původního
modelu, která byla využita pro parametrickou studii v kapitole 4
tohoto příspěvku:
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,

(5)

kde D je průměr potrubí (m), [BOD] je biochemická spotřeba kyslíku
(mg/l), T je teplota okolí (°C), P je smáčená část obvodu profilu kana‑
lizačního potrubí (m) a j je faktor vztahující se k podílu rozpuštěného
H2S při daném pH, na kterém je závislý (-). Faktor k reprezentuje
podíl kyseliny sírové, která zreaguje (-). Hodnota tohoto faktoru se
pohybuje od 1,0 v případě pomalého procesu tvorby kyseliny až
po 0,3 odpovídající rychlé tvorbě kyseliny. Faktor je ovlivňován kli‑
matickými podmínkami, přičemž v běžných podmínkách dosahuje
hodnoty kolem 0,8.
Kyselina sírová penetruje do stěny potrubí rychlostí nepřímo úměr‑
nou kyselinové kapacitě (zásaditosti) materiálu stěny (A1) vyjádřené
v g CaCO3/g betonu. Veličina je založena na množství CaCO3 v mate
riálu stěny potrubí a lze ji stanovit neutralizační kapacitou. Pro betony
se žulovým či jiným kamenivem odolným kyselinám se hodnota A1
pohybuje od 0,17 do 0,24, zatímco pro betony s vápencovým či dolo‑
mitickým kamenivem v rozmezí od 0,9 do 1,1. Ekvivalentní hodnota
A1 pro potrubí opatřené omítkou je 0,4.

3.2 Využití modelů

Využití modelů lze mj. spatřovat v popisování postupu poškozování
betonu v čase, což v souvislosti s pravděpodobnostním přístupem
pak vede:
a) ke stanovení (odhadu) statistických charakteristik zkoumaných
jevů – tzv. statistická analýza;
b) k odhadu pravděpodobnosti dosažení definovaných stavů –
např. mezních stavů únosnosti či použitelnosti betonového potrubí,
tj. k určení míry spolehlivosti. Obecně taková podmínka může mít
tvar
,

(6)

kde Pf je pravděpodobnost poruchy, A je důsledek vlivu prostředí,
resp. zatížení (akce); B je odolnost (bariéra) – jsou to náhodné veličiny.
Dále pak tD je čas hodnocení stavu konstrukce či materiálu (např. návr‑
hová životnost) a Pd je návrhová (limitní) hodnota pravděpodobnosti.
O analýze vztahu (6) hovoříme jako o pravděpodobnostní analýze.
Poznamenejme, že to je v souladu s posuzováním spolehlivosti kon‑
strukcí např. dle dokumentů ČSN EN 1990 [17] nebo fib 2010 [18].
Posuzujeme-li takto porušování betonového kanalizačního potrubí
biogenní síranovou korozí, zajímáme se o tloušťku narušené vrstvy
betonu, která zde vystupuje na místě akce A, a stanovíme ji v čase t
pomocí modelem analyzované rychlosti koroze c jako
A=ct

(7)

V podmínce (6) pak bariéru B představuje limitní hodnota, o kterou
by mohla být tloušťka stěny betonového potrubí oslabena při dosažení
sledovaného mezního stavu. To je ovšem svázáno např. se statickým
posudkem vyšetřovaného průřezu, tedy také s podmínkami uložení
a zatížení potrubí. Obvykle se jedná o namáhání potrubí ohybem,
resp. o lokální namáhání tlakem (např. v horní části průřezu), což již
není předmětem prezentovaného příspěvku.
Pro posouzení spolehlivosti, s jakou jsou předmětné mezní stavy
splněny, je často vhodné transformovat pravděpodobnost Pf na index
spolehlivosti β pomocí vztahu
(8)
kde Φ označuje distribuční funkci normovaného normálního roz‑
dělení. Hodnota β se pak porovnává s návrhovou hodnotou βd. Oba
ukazatele spolehlivosti Pf i β jsou tedy ekvivalentní a jsou vztahovány
vždy k jisté referenční době.
c) Jestliže byla dle (6) analyzována pravděpodobnost poruchy,
může to být využito také při kvantifikaci rizik [19, 20] (např. riziko
nedostatečné únosnosti, riziko nedosažení plánované životnosti, eko‑
nomická rizika aj.). Riziko R je definováno pomocí dvou veličin. První
veličinou jsou očekávané škody (újmy) C, které by odpovídaly vzniku
nepříznivé události, havárie či poruchy, tj. jistému scénáři nebezpečí.
Těmito škodami mohou být např. ekonomické ztráty/náklady, ale též
jiné důsledky vzniklé např. přerušením provozu apod. Druhou veliči‑
nou je pravděpodobnost Pf , se kterou by mohla nastat ona nepříznivá
událost. Tato pravděpodobnost bude v případech hodnocení rizika
spojeného se stavební konstrukcí nejčastěji chápána jako pravděpo‑
dobnost poruchy, tj. pravděpodobnost porušení materiálu, nosného
prvku či konstrukčního celku, tedy dosažení některého z relevantních
mezních stavů, např. vyjádřeného v podmínce (6).
Obě tyto veličiny se vztahují vždy k jisté referenční době. Kvantita‑
tivní posouzení rizika, které umožňuje přímé porovnávání a vyhodno‑
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cení různých variant řešení, je pak založeno
na hodnotě rizika stanovené jako součin obou
veličin, tj.

Tab. 1. Vstupní parametry pro parametrickou studii
Náhodně proměnná

Jednotka

Střední
hodnota

COV
(%)

Typ rozdělení pravděpodobnosti

Hodnocením rizik se ale tento příspěvek
podrobněji nezabývá, bude to uplatněno
v některé z dalších prací autorů.

Faktor neurčitosti modelu

-

1

15

Lognormální (2par)

Podíl zreagované kyseliny
sírové – k

-

0,80

5

Beta
(a = 0,3; b = 1,0)

3.3 Softwarový nástroj

Kyselinová kapacita ma‑
teriálu – A1

-

0,20

10

Normální – oboustranně ohraničené
(a = 0,17; b = 0,24)

Faktor vztahující se k podí‑
lu rozpuštěného H2S – j

-

0,28

15

Beta
(a = 0; b = 1)

Biochemická spotřeba
kyslíku – [BOD]

mg/l

250

15

Normální

Teplota okolí – T

°C

22

10

Normální

Průměr kanalizačního
potrubí – D

m

1,8

0,5

Normální

m

a) 1,158
b) 1,669
c) 2,087
d) 2,465
e) 2,827
f) 3,190
g) 3,568
h) 3,986
i) 4,497

-

Deterministické

R = Pf C

(9)

Pro výše popsanou statistickou a pravdě‑
podobnostní analýzu lze použít softwarový
nástroj FReET-D, který zahrnuje více než 30
modelů pro pravděpodobnostní odhady de‑
gradace železobetonových konstrukcí, včetně
modelu biogenní síranové koroze použitého
v tomto příspěvku – viz kap. 3.1. FReET-D je
akronym pro „Feasible Reliability Engineering
Tool for Degradation effects assessment”. Byl
vytvořen jako přidružený modul pravděpo‑
dobnostního softwaru FReET [21, 22] pro sta‑
tistickou, citlivostní a spolehlivostní analýzu
inženýrských problémů a jednotlivé modely
byly upraveny tak, že všechny vstupní veliči‑
ny mohou být zadány jako náhodné veličiny.
Podrobnosti o tomto nástroji lze nalézt na
http://www.freet.cz, resp. v příslušných ma‑
nuálech [23, 24].

Smáčená část obvodu
profilu kanalizačního
potrubí – P

4 Parametrická studie
Jako ukázku možností, které stochastické modelování přináší,
uvádíme studii vlivu rychlosti biogenní síranové koroze na zaplnění
kanalizačního potrubí. Pro studii byl využit model popsaný v kap. 3.1,
na který byl aplikován pravděpodobnostní přístup s využitím softwa‑
rového nástroje FReET-D (viz kap. 3.2). Pro účely tohoto ilustrativního
příkladu bylo zvoleno kanalizační potrubí DN 1800 s tloušťkou stěny
220 mm a sklonem 1,5 ‰. Stěny potrubí jsou zhotoveny z betonu
obsahujícího kamenivo odolné kyselinám, proto kyselinová kapacita
tohoto materiálu byla zvolena v rozmezí 0,17 a 0,24. Smáčená část
obvodu profilu kanalizačního potrubí byla vypočtena v souladu
s mírou zaplnění potrubí v rozmezí od 10 % zaplnění (varianta a)
po 90 % (varianta i). Všechny hodnoty vstupních parametrů včetně
rozdělení pravděpodobnosti jsou shrnuty v tab. 1. Závislost rychlosti
biogenní síranové koroze na procentu zaplnění kanalizačního potrubí
zjištěná statistickým modelováním pomocí náhodných veličin je pak
znázorněna na obr. 1. Vypočtené hodnoty rychlosti koroze mají rozptyl
popsaný variačním koeficientem o hodnotě 32 %, tj. např. pro zaplnění
kanalizačního potrubí 30 % spadá přibližně 70 % možných realizací
rychlosti koroze do intervalu mezi 0,51 a 1,01 mm/rok. Střední hodno‑
ta rychlosti koroze pro tento případ je c = 0,76 mm/rok. Pro výsledné
rychlosti biogenní síranové koroze bylo pomocí softwaru FReET-D jako
nejvýstižnější typ rozdělení pravděpodobnosti stanoveno lognormální
(2par) rozdělení.
Je nutné poznamenat, že výstupní veličinou použitého modelu (viz
kap. 3.1) je průměrná rychlost biogenní síranové koroze, která repre‑
zentuje celkovou ztrátu materiálu kanalizačního potrubí po celém
jeho povrchu, kde koroze působí. V koruně kanalizačního potrubí
však dochází k větší rychlosti koroze než u hladiny odpadní vody
v kanalizaci. Také oblasti potrubí vystavené větším turbulencím pod‑
léhají rychlejší korozi. V softwarovém nástroji je zahrnut i model [14],
který slouží k výpočtu maximální rychlosti koroze (cmax) v takových
případech. Ten však v tomto příspěvku nebyl použit.
Pro účely ukázky spolehlivostní analýzy, tj. výpočtu indexu spoleh‑
livosti β, byla zvolena mezní podmínka (6) tak, že index β vyjadřuje
pravděpodobnost, se kterou tloušťka narušené vrstvy přesáhne ¼
tloušťky stěny potrubí (tj. 55 mm) při 30% zaplnění kanalizačního
potrubí. Pokud vezmeme v úvahu pouze střední hodnotu rychlosti
koroze pro toto zaplnění (0,76 mm/rok), tak k rozrušení ¼ tloušťky
stěny dojde po přibližně 72 letech. Vezmeme-li ale v úvahu také obrus
potrubí (asi 0,5 mm/rok – viz [1]), potom by pro tento konkrétní případ
došlo ke snížení tloušťky stěny o 55 mm již asi po 43 letech. Pokud
nyní vypočteme index spolehlivosti β (bez uvažování obrusu) např.
pro často uváděnou referenční dobu 50 let, získáme hodnotu β = 1,39.
Považujeme-li podmínku (6) za podmínku mezního stavu použitelnos‑
ti (mohlo by se jednat o depasivaci výztuže s krytím ¼ tloušťky stěny),
pak hodnotě β = 1,5 požadované dle ČSN EN 1990 [17] odpovídá čas
přibližně 49 let. Hodnota β = 1,3 doporučovaná pro takové případy fib
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Obr. 1. Závislost rychlosti biogenní síranové koroze na zaplnění
kanalizačního potrubí

Model Codem 2010 [18] je splněna přibližně pro čas 51 let, což je ve
srovnání s deterministicky určenou dobou 72 let poměrně velký rozdíl.
Bude-li však podmínka (6) považována za podmínku mezního stavu
únosnosti, pak pro β = 3,8 požadované dle ČSN EN 1990 dospíváme
k času přibližně 32 let. Poznamenejme, že v reálném případě by se
podmínka mezního stavu únosnosti odvíjela od statického schématu
a relevantního zatížení. Z uvedeného je mj. zřejmé, jak zavádějící by
mohlo být opírat se jenom o deterministické výpočty a jaké možnosti
poskytuje stochastické modelování.

5 Závěr
Efektivní modelování biogenní síranové koroze s uvažováním
rozptylu vstupních veličin vede k reálným odhadům životnosti
stokové sítě a např. k tvorbě podkladů pro rozhodování o postupech
a o časovém sledu inspekcí, plánování oprav apod. Projektant tak také
může hodnotit alternativy návrhu i s ohledem na požadovanou míru
spolehlivosti či životnosti, příp. posuzovat rizika pro různé situace
a jejich řešení, vč. ekonomických dopadů. V projekční praxi se takto
bohužel postupuje zatím jen zřídka.
Poděkování: Tento příspěvek byl finančně podpořen grantem GA
ČR 13-22899P.
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Degradation of concrete sewage pipes by biogenous sulphate
corrosion: modeling (Chromá, M.; Vyšvařil, M.; Teplý, B.)
Key words
concrete and reinforced concrete sewage pipes – biogenous sulphate
corrosion – rate of corrosion – stochastic modeling – reliability
Presented paper deals with the modeling of degradation of concrete sewage pipes due to biogenous sulphate corrosion. The scatter
of input variables existing in reality is considered and modelled by
random variables within the statistical and probability analyses.
An approach is shown together with the suitable software tool. The
rate of corrosion as well as assessment of service life and reliability
level can be solved according to associated limit states.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2013.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Leopold Media Retainer System –
nový způsob oddělení filtračního média
od drenážního systému
Distributor pro ČR a SR: ENVI-PUR, s.r.o.
Systém Leopold je určen jako náhrada klasických filtračních dre‑
nážních systémů s mezidnem. Po celé ploše dna filtru se instalují
speciálně konstruované plastové segmenty vytvářející drenážní systém
bez mezidna. Unikátní konstrukce drenážního systému umožňuje
dvousměrný průtok pracích médií, což vede k jejich rovnoměrnému
rozložení po celé ploše filtru. To podstatně zlepšuje činnost drenáž‑
ního systému a zaručuje vynikající výsledky praní filtrů.
Univerzální typy drenáží firmy Leopold Type S® a Type SL® lze
doplnit krytem drenážního systému I.M.S® (Integral Media Support),
který lze dodat již nainstalovaný na horní části drenážních bloků.
Kombinace drenážního systému a těchto krytů zaručuje vysoký výkon
filtru a vynikající výsledky filtračního procesu, spolehlivě odděluje
filtrační médium od drenážního systému a má již stovky referencí
po celém světě.
Firma Leopold nyní vyvinula nový způsob oddělení filtračního
média od drenážního systému. Pomocí speciálních krytů I.M.S® 200
a I.M.S® 1000 lze nyní zvýšit účinnost a spolehlivost filtračních sys‑
témů jak pro pitné vody, tak pro vody odpadní.
Nová generace krytů I.M.S® zvyšuje efektivnost systému a eli‑
minuje nutnost použití podkladové štěrkové vrstvy doporučované
na dno drenážních systémů ve filtrech, v případě, že není vhodné
použití původního krytu IMS. Tím, že není zapotřebí vrstva štěrku
(až 35 cm), může být snížena celková hloubka filtru, případně může
být pro filtraci využita vyšší vrstva náplně filtračního materiálu ve
stávajících filtrech.
Kryty I.M.S® 200 a 1000 jsou mechanicky pevné a odolné proti
ucpání. Jsou vyrobeny vysokotlakým lisováním pevné pryskyřice
zesílené skelnými vlákny. Pevná struktura konstrukce tak redukuje
deformaci otvorů a pravděpodobnost průniku média do drenážního
systému, případně biologické zanášení otvorů.
Použití drenážního systému včetně nových I.M.S® krytů zajistí
během praní rovnoměrnou distribuci vzduchu a vody po celé ploše
filtrů. Tím jsou eliminována mrtvá místa a lze dosáhnout vynikajících
výsledků praní filtrů, a to i při různém složení vrstev filtračního mé‑
dia. Zároveň jsou tak prodlouženy délky filtračních cyklů a sníženy
provozní náklady. Provoz je velmi účinný a bezporuchový.

• otvory vrchních a spodních plátů
se překrývají a vytvářejí štěrbinu
o šířce 0,20 mm
• úzký otvor pro průtok vody
umožňuje snazší udržení čisto‑
ty otvoru během standardních
operací praní filtru
• zajišťuje lepší expanzi filtračního
média během praní a rovnoměr‑
né rozložení vody a vzduchu
• eliminuje migraci případně použi‑
tého štěrku
• kryt je lehce snímatelný pro pří‑
padný účel kontroly

Kryt I.M.S® 1000
Použití:
• v čistírnách odpadních vod k filtraci vyčištěné odpadní vody s ná‑
slednou dezinfekcí
• v úpravnách pitné vody s malou výškou štěrku nad krytem ve
filtrech pracujících jako biologicky aktivní filtry
• ve filtrech s granulovaným aktivním uhlím
• pro rekonstrukci stávajících nebo vybavení nových filtrů pro denitrifikaci
• děrovaný kryt drenáže poskytuje spolehlivý způsob zadržování
velkých médií od velikosti 1,7 mm
• štěrbiny o šířce 1,0 mm
• pevná konstrukce odolává tlakům až do 15 MPa
• eliminuje potřebu štěrku a snižuje tak celkovou hloubku filtru až
o 35 cm
• zajišťuje lepší expanzi filtračního média během praní a rovnoměrné
rozložení vody a vzduchu
• kryt je lehce snímatelný pro případný účel kontroly

Tlaková ztráta při použití nových krytů I.M.S® je srovnatelná
s vrstvou štěrku, kterou nahrazují, a je možné ji odečíst z následujícího obrázku, kde cm wc = centimetry vodního sloupce:

Flexibilita, dostupnost, výkon a spolehlivost.
Co víc si můžete přát?
Kromě výjimečného a bezstarostného provozu nabízí nové I.M.S®
kryty řadu dalších výhod včetně nižších investičních nákladů souvi‑
sejících s jejich snadnou instalací a možností menšího vertikálního
rozměru; snížené provozní náklady díky prodlouženým filtračním
cyklům (úspora prací vody a energie). Nové kryty I.M.S® lze instalovat
na všechny typy drenážních systémů Type S® a Type SL®, ať už jsou
vybaveny starším typem krytu nebo bez něj.
Kryt I.M.S® 200:
• pro použití v úpravnách pitné vody a pro předúpravu při odsolování
• děrovaný kryt drenáže, sestávající ze dvou kusů, poskytuje spoleh‑
livý způsob zadržování drobných médií od velikosti 0,35 mm
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Hodnocení hydraulických
parametrů modelu
KINFIL pro modelování
povrchového odtoku,
případová studie Třebsín

Definuje-li se normalizovaná intenzita deště podle nasycené
hydraulické vodivosti KS, i = i/KS, lze poté vyjádřit explicitně dobu
*
výtopy tp:
,

(3)

Rovnice (3) byla odvozena Meinem a Larsonem [13]. Jestliže θO
= θS , tp nastane okamžitě. Čím je však půda sušší, tím je delší doba
výtopy. Jestliže i < KS (i < 1), k výtopě nedojde, tak výraz (3) neplatí.
*
Z rovnice Greena a Ampta s použitím výrazu (3), který bývá upraven
zavedením proměnné Sf, tzv. zásobního součinitele sacího tlaku de‑
finovaného jako:

Jan Kořínek, Pavel Kovář

,

Klíčová slova
infiltrace – povrchový odtok – vodní eroze – hydraulický parametr

Souhrn

V České republice je ohroženo cca 60 % zemědělské půdy půdní
erozí, která vyvolává mnohamilionové škody na polích i v intravilánech měst a obcí. Z tohoto množství připadá 50 % na potenciální
ohrožení půdy vodní erozí. Je proto potřeba monitorovat limity
(prahy) ohrožení a vypracovat komplexní opatření na eliminaci
půdní eroze, včetně řešení ekologické stabilizace produkční krajiny.
Testovaný model KINFIL může svými výsledky přispět k redukci
rozsahu vodní eroze. Model pracuje s hydraulickými parametry
– nasycená hydraulická vodivost (KS) a sorptivita (SFC) – a v tomto
příspěvku je testována jeho citlivost na zmíněné parametry.

(4)

byly odvozeny Morel-Seytouxem [14, 15] výrazy pro stanovení rych‑
losti a velikosti infiltrace, jejichž způsob odvození je obsažen napří‑
klad v práci Kováře [6]. Výsledná rovnice rychlosti infiltrace deště
o konstantní intenzitě po dosažení doby výtopy, tj. t ≥ tp:
,

kde S (θS) je sorptivita půdy při hodnotě polní vodní kapacity (FC).
Tento uvedený infiltrační postup respektuje fyzikální principy sráž‑
ko-odtokového procesu. Je nutné pro řešení infiltrace určit hodnoty
θS, θO, KS, Hf, příp. Sf .
Druhá část modelu KINFIL je zaměřena na transformaci povrcho‑
vého odtoku za využití rovnic kinematické vlny [3, 16]:

u

(6)

Úvod
Model KINFIL je model fyzikální (naprogramován v jazyce FOR‑
TRAN), založen na kombinaci infiltrace a transformace přímého odto‑
ku [7]. Vstupními parametry modelu je plocha povodí, sklon údolnice,
délka údolnice, hydraulické parametry a hodnota CN sledovaného
povodí [9]. Nedílnou součástí vstupních parametrů je také hodnota
přívalových dešťů měřených v časových krocích Δt [5]
Výpočet velikosti efektivní srážky je prováděn infiltrační metodou
Greena a Ampta [1] v úpravě Morel-Seytouxe [15] nebo dle metody
SCS CN 1, která byla vyvinuta americkou Službou na ochranu půd
[17, 18] pro území USA. Pro malé experimentální plochy s málo
proměnlivými hydraulickými parametry půd, jak je tomu v této stu‑
dii, je dána přednost první alternativě. Daná metoda pro podmínky
České republiky v modelu KINFIL byla již mnohokrát testována [4, 8].
Aktuálně je model využíván pro simulaci erozních procesů a pro
předpověď ohroženosti půd vodní erozí [10, 11], jelikož povrchový
odtok a vodní eroze spolu úzce souvisejí.

Materiál a metody
Model KINFIL je založen na kombinaci teorie infiltrace (INFIL)
a transformace povrchového odtoku kinematickou vlnou (KIN), jehož
současnou verzi lze kombinovat s GIS rozhraním [2]. Model KINFIL je
složen ze dvou submodelů a to z modelu INFIL (infiltrační část) a KIN
(transformace povrchového odtoku kinematickou vlnou).
První část je založena na infiltrační teorii Greena a Ampta [1], kterou
Morel-Seytoux a Verdin [15] rozšířili o využití CN-křivek.
V metodě Greena a Ampta se předpokládá, že nad čelem zvlhčení
je konstantní vlhkost νs, půda je nasycena, takže tu platí zákonitosti
nasyceného proudění. Rychlost infiltrace vf za těchto podmínek má
tvar:
,

(1)

kde KS je nasycená hydraulická vodivost, θS je objemová vlhkost půdy
při dosažení stavu nasycení, θO je počáteční objemová vlhkost, Hf sací
tlak na čele zvlhčení a V je kumulativní infiltrace.
Počátek výtopy (nebo povrchového odtoku, když je povrch ideálně
rovný) t = tp se stanoví z podmínky, že θO = θS a intenzita infiltrace
νf je rovna intenzitě deště i. Kumulativní infiltrace Vp v době výtopy
tp je rovna Vp = i · tp.
Dosazením do rovnice (1):
,
1

SCS CN – Soil Conservation Service Curve Number
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(5)

(2)

kde x je souřadnice délky (m), y souřadnice hloubky (m), t souřadnice
času (s); α, m hydraulické parametry; ie(t) intenzita efektivního deště.
Numerické řešení kinematické vlny je prováděno podle explicitního
numerického schématu Lax-Wendroffa [12].
Numerická stabilita řešení je v submodelu KIN zajištěna, pokud pro
časový a polohový krok platí:
(7)
Této podmínky stability je dosaženo, jestliže Δx je pevně zadáno
v datech a Δt je možno v případě numerické nestability upravovat
během výpočtu.

Experimentální plocha a způsob měření
Experimentální plocha se nachází asi 40 km od Prahy jihovýchod‑
ním směrem v blízkosti vesnice Třebsín (49°51'15" N, 14°27'49" E),
spadající do k. ú. Jílové u Prahy. Plocha je provozována Výzkumným
ústavem meliorací a ochrany půdy v.v.i. v Praze-Zbraslavi, kde v roce
1990 bylo zahájeno experimentální testování. Na celé ploše je devět
experimentálních parcelek o velikosti 7×36 m umístěných na orné
půdě, na nichž je zkoušen dle daných požadavků různý systém ob‑
dělávání půdy. Průměrný sklon z pozemků je 7°až 8°. Na jednotlivých
parcelkách jsou půdy s rozdílnými hydraulickými vlastnostmi (viz
tab. 1). Lokalita patří k mírně teplé oblasti s ročními průměrnými
srážkami 517 mm, průměrnou teplotou 6,5 °C a s výškou 340–350 m
n. m. Tamější půdy vznikly na rule a jsou většinou typu kambizemě,
která patří do půdní skupiny prachovité hlíny. Pro simulované dešťové
srážky byla velikost plochy parcelky z 252 m2 (7×36 m) snížena na
velikost 30 m2 (3×10 m). Schéma experimentálních odtokových ploch
je znázorněno na obrázku 1.
K simulaci dešťů byl použit polní simulátor deště (viz obr. 2), který
má duralovou konstrukci, jeho výška nad terénem je 3 m. Trubky jsou
propojeny hadicemi ukončenými tryskami (Spraying System, typ
Fulljet) se širokoúhlým spektrem (104° při tlaku 34,5 kPa) postřiku
s velikostí kapek blížící se přirozenému přívalovému dešti. Tryska
obsáhne plochu 3,0×3,0 m, její intenzita dodávky vody se pohybuje
od 0,5 do 2,0 mm/min. Intenzita tohoto deště je regulovatelná elektro‑
nickým zařízením napájeným z akumulátoru. Celý simulátor má čtyři
trysky, pokrývající plochu 3×10 m. V kompaktní rámové konstrukci
simulátoru je laminátová nádrž o obsahu 600 l vody.
Model INFIL využívá dat měřených nebo syntetických návrhových
přívalových dešťů a hydraulických parametrů půd, zejména nasyce‑
nou hydraulickou vodivost (KS) a sorptivitu (SFC), jejichž hodnoty,
vzniklé z měření provedených v roce 2009 na experimentální lokalitě
Třebsín, jsou uvedeny v tabulce 1. Z tabulky je zřejmé, že pozemek 4
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má vysokou hodnotu KS, pozemek 5 průměr‑
nou a pozemek 6 nízkou hodnotu nasycené
hydraulické vodivosti, tedy i infiltrace. Jsou
zde také uvedeny svažitost, plocha, plodina
a agrotechnologie.
Měření množství srážek, které byly tvořeny
polním simulátorem deště, bylo prováděno
pomocí průtokoměru, který je součástí tohoto
simulátoru. Odtok byl měřen na principu pře‑
klápěcího ombrometru „tipping bucket“, který
byl umístěn na výstupu zadešťované plochy.
Simulace srážek – doba trvání td = 15 min –
byla provedena ve dvou termínech – 13. 7.
2011 a 26. 7. 2011. V každém termínu byly
provedeny dva testy. První byl za situace
suché půdy, druhý asi po 5 minutách na ni
navazoval, kdy půda byla ještě mokrá po
předchozí zkoušce.

Tab. 1. Základní charakteristika parcelek
Hydraulické vlastnosti a obecná charakteristika parcelek
Parcelka
(číslo)

Plocha
(m2)

Svažitost
(%)

Plodina

4
5
6

30
30
30

14,3
13,5
12,8

kukuřice
kukuřice
kukuřice

Nasycená hydrauAgrotechnologie lická vodivost (mm/
min)
zelené hnojení
4,36
statkové hnojení
1,65
bez hnojení
0,18

Sorptivita
(mm/min 0,5)
4,64
4,13
1,2

Výsledky a diskuse
Výsledné zpracování dat bylo provedeno
pro oba termíny. Z důvodu shodně vypoví‑
dající hodnoty všech výsledných dat, byly
proto vybrány pouze reprezentativní grafy.
Pro půdu suchou jsou hodnoceny grafy z ter‑
mínu 26. 7. 2011 a pro půdu mokrou z 13. 7.
2011. Základní informace o srážko-odtokové
situaci spolu s hydrologickými parametry jsou
uvedeny v tabulce 2.
Výpočet efektivního deště byl proveden po‑
mocí modelu INFIL, do kterého vstupovaly tyto
údaje: nasycená hydraulická vodivost, sorpti‑
vita, srážky, čas a hodnota CN. Poté efektivní
srážky model automaticky integroval do části
KIN, kde je počítána kinematická vlna pomocí
hydrologických parametrů (α, m), Manningovy
drsnosti, plochy parcelky a času. Hodnoty Obr. 1. Schéma experimentálních odtokových ploch, Třebsín
efektivního deště a odtoku jsou v tabulce 2.
Z výsledků vyplývá, že vypočtené odtoky
(Qp) odpovídají odtokům měřeným (Qm). Výrazné rozdíly mezi Qp
a Qm nebyly u parcelek zjištěny. Průměrná rozdílová hodnota je
0,13 mm, přičemž nejvyšší rozdíl (0,2 mm) je u parcelky č. 5 (měře‑
no 26. 7. 2011) a nejnižší (0,03 mm) u parcelky č. 6 (měřeno 13. 7.
2011). Na obrázcích 3–8 je rovněž viditelný průběh efektivního deště
v průběhu zadešťování. V prvních minutách rychle vzrůstá, však po
ustálení má již mírný vzrůst. Nástup povrchového odtoku je přibližně
o 2 min zpožděn a odtokové křivky v čase t mají stálý, i když pozvol‑
ný růst. Jak efektivní déšť, tak i odtokové křivky odrážejí stav půdy,
především její schopnost infiltrovat srážkovou vodu.
Hodnoty hydraulických parametrů KS a SFC byly pro tento případ
převzaty z měření, která proběhla na Třebsíně v roce 2009.
Lze se domnívat, že pokud by KS a SFC byly měřeny přímo ve dnech,
kdy probíhaly simulace dešťových srážek v polních podmínkách, vý‑
sledné hodnoty Qp by byly přesnější, čímž konečné rozdíly mezi Qp
a Qm by byly menší a mohly by se pohybovat na úrovni desetin mili‑
metrů. Výstupy modelu KINFIL jasně dokazují, že KS a SFC naměřené
v roce 2009 odpovídají stavu půdy v roce 2011. Jejich hodnoty nijak
nenarušily proces výpočtu a nijak nesnížily objektivitu výstupů
zmiňovaného modelu. Rovněž je prokázáno, že tento model pracuje
správně a že ho lze využívat i jako nástroj pro hodnocení povrchového
Obr. 2. Polní simulátor deště
odtoku a s tím spjaté hodnocení ohroženosti půd vodní erozí.

Tab. 2. Informace o srážko-odtokové situaci
Srážko-odtoková situace – 15 min. simulace deště
Parcelka
(číslo)

Datum

Stav půdy (sucho/mokro)

Déšť (mm)

Efektivní déšť
(mm)

Odtok měřený
(mm)

4
4
5
5
6
6

26. 7. 2011
13. 7. 2011
26. 7. 2011
13. 7. 2011
26. 7. 2011
13. 7. 2011

sucho
mokro
sucho
mokro
sucho
mokro

13,66
13,83
13,21
11,89
14,11
13,75

9,43
8,39
5,63
6,11
8,33
9,22

9,37
8,37
5,77
6,17
8,40
9,07
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Nasycená hydrauOdtok vypočtený
lická vodivost (mm/
(mm)
min)
9,26
4,36
8,22
4,36
5,57
1,65
5,99
1,65
8,26
0,18
9,04
0,18

Sorptivita
(mm/min0,5)
4,64
4,64
4,13
4,13
1,20
1,20
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Obr. 3. Graf simulace srážko-odtokové situace, parcelka 4, stav
půdy – sucho

Obr. 4. Graf simulace srážko-odtokové situace, parcelka 4, stav
půdy – mokro

Obr. 5. Graf simulace srážko-odtokové situace, parcelka 5, stav
půdy – sucho

Obr. 6. Graf simulace srážko-odtokové situace, parcelka 5 stav
půdy – mokro

Obr. 7. Graf simulace srážko-odtokové situace, parcelka 6, stav
půdy – sucho

Obr. 8. Graf simulace srážko-odtokové situace, parcelka 6, stav
půdy – mokro

Závěr

[3]

Je tedy zřejmé, že model KINFIL je velmi citlivý na přesnost hydrau‑
lických parametrů KS a SFC. Jeho odchylky ve výstupech modelování
oproti skutečnému stavu jsou výhradně vztaženy ke kvalitě vstupních
dat nebo k jejich zadávání. Z toho vyplývá, že je nutné dbát na správ‑
né měření nebo zadávání parametrů KS a SFC, jelikož tyto parametry
víceméně ovlivňují velikost a průběh povrchového odtoku. Zvýší-li
se jejich hodnota, čímž je zvýšena infiltrační schopnost půdy, zvýší
se doba nástupu povrchového odtoku a zároveň se sníží jeho celková
velikost. Závěrem lze konstatovat, že model KINFIL je vhodným
nástrojem pro modelování povrchového odtoku a pro hodnocení
ohroženosti půd vodní erozí.
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Vyplavování sodného
a draselného iontu
z malého horského povodí
na Šumavě
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Souhrn
V článku jsou popsány a vyhodnoceny souvislosti mezi srážkami,
odtokem a ztrátou draselného a sodného iontu výtokem v uzávěrovém profilu malého horského povodí s převážně smrkovým porostem
v letech 2002 až 2009. Bylo zjištěno, že extrémně vysoké ztráty výtokem sodíku z povodí těsně souvisejí se srážkovými extrémy. Avšak
roční ztráta draslíku není tak výrazně vázána na roční srážkový
úhrn. V roce 2010 byl dokumentován mechanismus proudění vody
v půdě při dešti a v bezdeštném teplém období. Bylo zjištěno, že
při vydatném dešti nově infiltrovaná srážková voda z půdy nejprve
vytlačuje půdní vodu se zvýšeným obsahem draselného iontu, poté
z půdy vytéká převážně voda dešťová a pak směs obou vod s klesajícím podílem vody dešťové. S pokračujícím trváním bezdeštného
a teplého období zpravidla dochází ke snižování obsahu draselného
iontu, neboť ten je odsáván spolu s půdní vodou do transpirujících
rostlin.
u

Úvod
Acidifikace a následná nutriční degradace horských lesních půd
nepříznivě ovlivňují kvalitu povrchových vod a zdraví lesních poros‑
tů [6, 10, 12, 14]. Dominantní příčinou acidifikace horských půd je
atmosférická depozice okyselujících látek. Před odsířením uhelných
elektráren v ČR to byly zejména oxidy síry, dnes jsou to spíše oxidy
dusíku. Ty působí na stromy hnojivě, proto roste řídké dřevo [26].
Lámavé stromy pak snadno podléhají větrným kalamitám. Nezdravé
a polámané porosty transpirují méně než porosty zdravé, takže se
zejména v létě přehřívají ve srovnání s porosty v dobré kondici [30].
Přehřívání rozsáhlých krajinných celků způsobuje změny v makro‑
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Soil erosion threatens about 60 % of agricultural land in the Czech
Republic and it causes a lot of damage to the fields, towns and villages. Of this amount is the land threatened by water erosion of
50%. It is therefore necessary to monitor risk limits and to develop
measures to eliminate the soil erosion, including the solution of
ecological production landscapes stabilization. The tested model
KINFIL its results may contribute to the reduction of water erosion.
This model works with hydraulic parameters – saturated hydraulic
conductivity (KS) and sorptivity (SFC) – and in this paper is tested its
sensitivity to those parameters.
energetice krajiny, které se projevují extremalizací klimatu a následně
i hydrologického režimu [21]. Klimatické a hydrologické extrémy pak
často vedou k dalšímu zhoršení zdravotního stavu lesa.
Smrkové porosty vyčesávají více vody z mlh a nízké oblačnosti než
porosty listnaté, tudíž zvyšují atmosférickou depozici okyselujících
látek na půdu. Navíc mají vysokou spotřebu bazických živin, které
odčerpávají z půdy. V důsledku těchto dvou jevů je v půdě pod smr‑
kovým porostem k dispozici méně bazických látek pro neutralizaci
kyselin z atmosférické depozice. Při acidifikaci jsou z půd vyplavová‑
ny bazické kationy (Ca, Mg, K, Na), což způsobuje nutriční degradaci
půd. Spolu s depozicí eutrofizujících sloučenin dusíku vznikají dis‑
proporce ve výživě stromu. V půdě se nedostává přístupného hořčíku,
případně je blokován jeho příjem do stromů. V důsledku přehnojení
dusíkem dřeviny rychleji přirůstají. V případě smrku se hořčík do
nových jehlic musí relokovat ze starších, ty žloutnou a opadávají.
Vysoká depozice dusíku je tak jednou z příčin zvýšené náchylnosti
smrčin ke stresovým faktorům [27, 33], což vede k jejich poškození
v důsledku prořídnutí jehlic.
Poškozené jehličnany se zmenšeným podílem jehlic v koruně pa‑
radoxně vyčesávají více vody z mlh a nízké oblačnosti než porosty
zdravé [5]. Je to způsobeno zvětšením turbulentní depozice kapiček
vody [17]. Deponovaná mlžná a oblačná voda na porostech obsahuje
podstatně větší koncentrace látek než voda dešťová. Faktor obohacení
– poměr koncentrace látky v mlžné vodě a v dešťové vodě – dosahu‑
je např. hodnoty 3 až 18 na Šumavě a 7 až 74 v Krušných horách
[29]. Přitom v podmínkách našich hraničních hor dosahuje roční
depozice mlžné a oblačné vody asi 10 % ročního úhrnu vertikálních
srážek [28]. Znamená to, že v celoročním měřítku je depozice mlžné
a oblačné vody významným zdrojem látek vstupujících na povrch
porostů v horských oblastech. Mokrá depozice na porosty je tedy
tvořena dvěma objemově významnými složkami, a sice padajícími
srážkami (především déšť a sníh) a usazenými srážkami (především
voda vyčesaná z mlh a nízké oblačnosti). Na porosty se zachycuje
vedle mokré depozice také prach, který vytváří depozici suchou. Za‑
chycená srážková voda z porostů odkapává na povrch půdy a vytváří
tzv. podkorunové srážky. V nich je obsažena nejen depozice mokrá,
ale také depozice suchá. Proto mají podkorunové srážky podstatně
vyšší koncentrace látek než srážky na volné ploše.
V půdě a v geologickém podloží dochází k mnoha velice složitým
dějům, kterými se ovlivňuje chemické složení prosakující srážkové
vody. V důsledku těchto dějů vytéká z povodí vodním tokem voda
podstatně jiného chemického složení než voda srážková [20]. Na
změny chemického složení vody prosakující půdou má největší vliv
životní aktivita půdní bioty, životní aktivita rostlin, srážky, teplota
a minerální složka půdy. Minerální složka půdy může podstatně
ovlivňovat kyselost vody pufrací, kdy se snižuje kyselost vody vli‑
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vem bazických kationů. Dnešní zásoby bazických kationů vznikly
zvětráváním minerální složky půdy zejména za poslední doby ledové.
Pozvolným rozpouštěním těchto zásob se uvolňuje do vodního roztoku
na běžných půdách 5 až 10 kg/ha draslíku a sodíku ročně. Přičemž
obsah sodíku v půdě je nižší než obsah draslíku. Vyplavení volného
draslíku z půdy se děje dosti rychle, lesy na vývojově mladých půdách
ročně ztrácejí 5 až 10 kg draslíku z hektaru vyplavením. Ionty draslíku
a sodíku jsou vyluhovány do vody také mineralizací organické hmoty,
kdy se jako volné ionty dostávají do půdního roztoku.
Dalším zdrojem Na a K je atmosférická depozice, kterou se ukládají
obě látky na povrch půdy a vegetace. Avšak jejich vyplavování z půdy
do vodních toků převyšuje přísun z atmosférické depozice. Což zna‑
mená, že pufrační schopnost půdy se v budoucnosti úplně vyčerpá,
až bude vyplavena zásoba bazických kationů z půdy. V půdách na ky‑
selých substrátech se tak již stalo [14]. Vyplavování bazických kationů
z půd má tak zásadní vliv na chemismus povrchových vod, zejména
na jejich kyselost a alkalitu [7]. Nadměrná kyselost způsobuje výtok
toxických forem hliníku do vod a jejich biologické ochuzení [15, 16].
Dva z bazických kationů – sodík a draslík – patří mezi biogenní
prvky a nachází se ve všech buňkách rostlinných i živočišných tkání.
Obsah sodíku je v rostlinách menší než obsah draslíku. Výjimku tvoří
pouze halofyty [25]. Sodík a draslík ve formě jednoduchých kationů
Na+ a K+ ve vodním roztoku přijímají rostliny velmi rychle. Draslík
se, na rozdíl od sodíku, velice dobře fixuje v sorpčním komplexu
půdy. Sorbovaný draslík z půdy většinou mohou odebrat transpirující
rostliny. Proto v půdní vodě, která byla delší dobu obsažena v půdě
porostlé transpirujícími rostlinami, dochází ke změně poměru sod‑
ných a draselných iontů – s rostoucím trváním zdržení vody v půdě
poměr Na/K roste. Proto je poměr Na/K větší v podzemní vodě než ve
vodě atmosférické. Příklady poměrů sodného a draselného iontu ve
vodách udává tab. 1.
V zemské kůře se vyskytují sodík a draslík v koncentraci přibližně
2,5 hmot. %. Jejich výskyt je v přírodních vodách běžný. Do vod se
vyluhují zvětráváním hlinitokřemičitanů, např. albitu (NaAlSi3O8),
ortoklasu (KAlSi3O8) a slíd. Koncentrace obou iontů v podzemních
vodách se pohybuje v miligramech až desítkách miligramů v litru [20].
Koncentrace sodíku v podzemních vodách běžně kolísá od jednotek
Tab. 1. Poměry sodného a draselného iontu ve vodách [20]
Původ vody
Srážková voda
Podzemní voda
Pitná voda smíšeného původu

Látkový poměr
Na/K (-)
4,76
6,8
5,78

Hmotnostní poměr
Na/K (-)
2,8
4
3,4

do stovek mg/l. Průměrná hodnota v podzemních a povrchových
vodách je necelých 10 mg/l, neboť v prostých vodách se koncentrace
sodíku obvykle pohybuje od desetin do desítek mg/l [13]. Ve vodách
se vyskytují obě látky převážně jako jednoduché kationy Na+ a K+,
protože jejich kompletační schopnost je malá.
V posledních padesáti letech došlo na území ČR ke globálnímu
nárůstu teplot ovzduší, a to asi o 0,16 až 0,33 °C za dekádu. Současně
je pozorována extremalizace hydrologického cyklu, která se projevuje
v teplém období roku výskytem krátkodobých srážek o vysokém úhr‑
nu, které způsobují bleskové povodně, a výskytem dlouhých teplých
a bezdeštných období, ve kterých významně klesá vodnost zejména
malých toků [3, 4, 32]. Je to důsledek faktu, že více energie a vodní
páry v klimatickém systému znamená více extrémních jevů, jako jsou
silné srážky a povodně, vichřice, hurikány a další [24, 18]. V důsledku
oteplení atmosféry vzrostla také teplota vody v tocích [19]. Oteplení
se zákonitě projevilo vzestupem teplot půdy a skalního podloží do
stametrových hloubek [2].
Všechny tyto jevy silně ovlivňují intenzitu vymývání sodíku a dras‑
líku z půdy a podloží. Vzniká proto otázka, zda lze nalézt nějakou
souvislost mezi oteplováním klimatu a ochuzováním povodí o kationy.
Otázku komplikuje skutečnost, že v letech 1994–1998 došlo k odsíření
tepelných elektráren v ČR, což mělo za následek výrazné zmenšení
atmosférické depozice sloučenin síry [6]. Současně došlo k exploziv‑
nímu rozvoji automobilové dopravy a vytápění zemním plynem, proto
narostla atmosférická depozice sloučenin dusíku. Přesto však byly pro‑
kázány statisticky významné poklesy koncentrací dusičnanů a síranů
v odtoku z téměř všech čtrnácti povodí sítě GEOMON, která pokrývá
zejména horské oblasti ČR. Na povodích krytých lesním porostem,
kde došlo ke snížení koncentrací anionů síranů v odtoku z povodí,
byl také zaznamenán významný pokles koncentrací bazických kationů
v odtoku, takže došlo ke snížení jejich ztrát vymýváním z povodí. Tyto
změny jsou prokazatelně vyvolány změnou atmosférické depozice,
kdy v důsledku odsíření uhelných elektráren podstatně poklesly emise
oxidu siřičitého [8, 11].
V článku jsou popsány a vyhodnoceny souvislosti mezi srážkami,
odtokem a ztrátou draselného a sodného iontu výtokem v uzávěrovém
profilu malého horského povodí s převážně smrkovým porostem v le‑
tech 2002 až 2009. Vzhledem k tomu, že povodí nebylo v minulosti
příliš zasaženo atmosférickou depozicí sloučenin síry a v současnosti
nevykazuje zátěž sloučeninami dusíku, nebylo nutné se zabývat
vlivem atmosférické depozice na výtok kationů z povodí. O tom, že
pufrační schopnost povodí není dosud zdaleka vyčerpána, svědčí
skutečnost, že pH vody v toku dosahuje neustále neutrální hodnoty.
V roce 2010 byl detailně dokumentován mechanismus proudění vody
v půdě při dešti a v bezdeštném teplém období s cílem ukázat, jakým
hydrodynamickým mechanismem jsou vymývány kationy z půdy ve
srážkovém období a v teplém bezesrážkovém období. Prezentované
poznatky jsou podstatné pro pochopení procesů, jimiž se vytváří
kvalita vody v horských a podhorských oblastech, které slouží jako
zdroj pitné vody pro asi 70 % obyvatel ČR.

Experimentální povodí

Obr. 1. Fyzicko-geografická situace a měřící síť na povodí Liz. CP
= uzávěrový profil, BP = srážky na volné ploše, STH = podkorunové srážky ve smrkovém porostu, BTH = podkorunové srážky
v bukovém porostu
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Povodí Liz se nachází v oblasti Vimperské vrchoviny v katastru obce
Zdíkov (zeměpisné souřadnice: 13o40'01" až 13o41'00" východní délky,
49o03'23" až 49o04'09" severní šířky). Experimentální území je součástí
vrchovinné jižní části Vimperské vrchoviny, která přechází do horské‑
ho pásma Šumavy. Z hlediska geologického je zájmové území součástí
rozsáhlého moldanubického masivu. Genetický půdní představitel je
oligotrofní hnědá lesní půda. Povodí je zalesněné, porost tvoří kyselá
smrková bučina. Fyzicko-geografická situace povodí je znázorněna
na obr. 1. Výška povodí je 828 až 1074 m n. m. s průměrnou výškou
941,5 m n. m. Plocha povodí je 0,99 km2, střední sklonitost povodí je
16,6 %, délka údolnice 1,45 km, délka toků 2,28 km. Průměrná roční
teplota vzduchu je 6,3 ºC, průměrná teplota vzduchu v lednu činí
-3,4 ºC, průměrná teplota vzduchu v červenci 13,6 ºC, průměrný
roční srážkový úhrn 825 mm, průměrný roční počet dnů sněhové
pokrývky 92. Průměrná denní transpirace v období květen až září
činí 1,6 mm/den. Transpirace byla vypočtena z teplot vzduchu a glo‑
bální radiace energetickou bilancí za období 1983–2000 [22].
Páteřní meteorologická stanice je umístěna pod povodím Liz
v nadmořské výšce 830 m. Jedná se o plně automatizovaný systém
pro kontinuální monitoring přenosu tepla a vody v přízemní vrstvě
atmosféry a nenasycené půdní zóně. Gradientová měření základních
meteorologických veličin jsou umístěna v úrovních 2, 5 a 10 m nad
terénem. Kontinuálně jsou měřeny teplota a vlhkost vzduchu, tlak
vzduchu, směr a rychlost větru, trvání slunečního svitu, globální

vh 7/2013

radiace včetně její odražené složky, intenzita a úhrn dešťových pa‑
dajících srážek. Meteorologická stanice je doplněna monitorovacím
a vzorkovacím systémem oblačné a mlžné depozice, který se skládá
z detektoru současného stavu počasí doplněného aktivním mlho‑
měrným zařízením. Tato sestava umožňuje kontinuální měření stavu
počasí a depozice vody z větrem hnaných mlh a nízké oblačnosti.
V povodí je instalováno zařízení pro měření podkorunových srá‑
žek a stoku po kmeni, a sice ve smrkovém (lesní typ 6K2, 850 m n.
m.) a v bukovém porostu (lesní typ 6V4, 860 m n. m.). Měří se pH,
iontová vodivost a koncentrace Na+ a K+ v podkorunových srážkách
a v srážkách na volné ploše. Na povodí je umístěno deset stanovišť, na
nichž se měří dynamika půdní vody. Stanoviště vytvářejí na povodí
náhodnou síť. Měří se tenzometrické tlaky pomocí vodních tenzome‑
trů a objemová vlhkost půdy pomocí dielektrických vlhkoměrů. Na
vybraných stromech v povodí ve smrkovém porostu (lesní typ 6K2,
850 m n. m.) se měří mízní tok.
V závěrovém profilu povodí je měřena poloha hladiny na měr‑
ném přepadu ultrazvukovým hladinoměrem a tlakovou sondou. Ve
vodě v malé zdrži za měrným profilem se měří pH, iontová vodivost
a koncentrace Na+ a K+. V měsíčních intervalech se odebírají vzorky
vody z toku, srážek na volné ploše a podkorunových srážek. Vzorky
se analyzují v certifikované laboratoři.

Obr. 2. Kumulativní srážka na povodí Liz v trvání 160 hodin počínaje
půlnocí 5. 8. 2010

Výtok půdní a srážkové vody do toku při dešti
Transport jednoduchých kationů půdními póry je nejvíce ovlivněn
souběžným působením gravitace a kapilarity na vodní roztok. V pó‑
rech o malém efektivním průměru převládá kapilarita, která vodu
stabilizuje v pórech a nasává proti tíži, nad gravitací, která vodu uvádí
do pohybu směrem dolů. V takových pórech probíhá proudění difuz‑
ního typu. Při difuzním proudění trvá styk vody s půdní matricí velice
dlouho, mohou to být dny až desítky dnů. Chemické složení vytékající
staré vody je silně ovlivněno stykem s půdou, avšak množství vyteklé
vody z půdy do podloží a do toku je malé.
V nekapilárních pórech je vliv kapilárních sil na pohyb vodního roz‑
toku zanedbatelný, probíhá v nich makropórové proudění. V zásadě
při makropórovém proudění platí, že intenzita výtoku z půdy do pod‑
loží přímo souvisí s intenzitou infiltrace srážkové vody do půdy. Při
makropórovém proudění je trvání styku vody s půdní matricí naopak
krátké, jde o minuty až hodiny. Vytékající voda má proto chemické
složení téměř totožné s vodou dešťovou, protože jde o vodu novou.
V mnoha pórech je však smíšené působení gravitační a kapilární
síly příčinou oscilačního proudění. Pro něj je charakteristické, že
výtok vody z půdy do podloží nezávisí jednoznačně na intenzitě
infiltrované srážky. I malá srážka může vyvolat masivní výtok vody
z půdy, pokud je půda před srážkou dostatečně nasycena vodou [1].
Dojde totiž k tomu, že nově infiltrovaná voda vytlačí z půdy do podloží
starou vodu, která byla v půdě obsažena před deštěm. Pro oscilační
proudění je typické, že při něm dochází k mohutné první výtokové
oscilaci a k sérii dalších podstatně menších oscilací [23]. První mo‑
hutná výtoková oscilace způsobuje strmý nástup vzestupné větve
hydrogramu odtoku z povodí [31]. Oscilační proudění trvá krátce, ale
vytéká při něm voda, která byla v půdě obsažena dlouho. Množství
vyteklé vody z půdy do podloží a do toku je velké.
Výtok srážkové vody do toku je ilustrován na obr. 2 až 4 pro uzávě‑
rový profil povodí Liz v trvání 160 hodin počínaje půlnocí 5. 8. 2010.
Obr. 2 ukazuje kumulativní srážky spolu s označením tří významných
srážkových událostí S1 až S3. Při krátké hodinové srážce S1 napršelo
10 mm mezi 20. a 21. hodinou. Na ní navazující srážka S2 přinesla
6 mm za tři hodiny mezi 29. a 32. hodinou. Delší srážková vlna S3
o úhrnu 16 mm trvala 23 hodin od 44. do 67. hodiny.
Průtok uzávěrovým profilem povodí reaguje na jednotlivé srážkové
periody odlišným způsobem (obr. 3 a 4). Prudká a krátká srážka S1
vyvolala náhlou průtokovou vlnu P1 se strmým vzestupem průtoku
ze 14 na 26 l/s, na níž navazuje krátká sestupná větev o trvání 9
hodin. Návazná srážka S2 vyvolala nevýrazný vzestup průtoku z 18
na 20 l/s a následný pokles na výchozí hodnotu při celkovém trvání
průtokové vlny P2 asi 15 hodin. Další srážka S3 vyvolala výraznou
průtokovou vlnu P3, při které vzrostl během 16 hodin průtok z 18 na
31 l/s. Dlouhá sestupná průtoková větev trvala asi 90 hodin.
Na obr. 3 je znázorněn průtok a napětí na draselné iontově selektiv‑
ní elektrodě ve vodě v toku. Během průtokové vlny P1 se neprojevila
změna koncentrace draselného iontu. Během průtokové vlny P2 došlo
ke zvýšení napětí D2 na iontově selektivní elektrodě o asi 5 mV, ovšem
se zpožděním asi 10 hodin po počátku deště i vzestupné fáze odtoku.
Tvar průtokové vlny P3 dosti dobře kopíruje i vlna zvýšeného napětí
D3 na draselné iontově selektivní elektrodě, malý rozdíl je v tom, že
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Obr. 3. Průtok a napětí na draselné iontově selektivní elektrodě ve
vodě v uzávěrovém profilu povodí Liz v trvání 80 hodin počínaje
půlnocí 5. 8. 2010

Obr. 4. Průtok a iontová vodivost protékající vody v uzávěrovém
profilu povodí Liz v trvání 160 hodin počínaje půlnocí 5. 8. 2010

tato vlna končí již v 80. hodině. Znamená to, že voda prosakující pů‑
dou vymývá draselný iont, který byl sorbován v objemu půdy, avšak
jeho zásoba byla vymyta před koncem průtokové vlny. Tudíž napětí
opětovně kleslo na hodnotu asi 150 mV, která byla dosahována před
započetím vlny.
Obr. 4 znázorňuje pro tutéž situaci průběh průtoku a iontové vodi‑
vosti protékající vody. Strmá průtoková vlna P1 byla provázena náh‑
lým poklesem vodivosti V1 vody v toku o asi 5 μS. Během nevýrazné
průtokové vlny P2 nebyl zaznamenán pokles vodivost. Tvar výrazné
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průtokové vlny P3 dosti dobře zrcadlově kopíruje i vlna vodivosti
V3. Zvýšení průtoku je provázeno snížením vodivosti vody v toku až
o 10 μS oproti období bez dešťových srážek Možno říci, že vlna iontové
vodivosti je zrcadlovým obrazem průtokové vlny. S rostoucím průto‑
kem vodivost klesá a s klesajícím průtokem vodivost roste. Znamená
to, že do toku vytéká z půdy směs půdní a dešťové vody (dešťová voda
má malou iontovou vodivost), která mění vzájemné proporce obou
složek. S rostoucím průtokem roste zastoupení dešťové vody ve směsi
obou vod a naopak s klesajícím průtokem klesá i podíl dešťové vody
ve výtoku z povodí.
Obr. 3 i 4 svědčí o tom, že nově infiltrovaná srážková voda z půdy
nejprve vytlačí převážně půdní vodu starou (zvýšená koncentrace
draselného iontu), poté z půdy vytéká převážně voda dešťová (snížená
iontová vodivost) a pak směs obou vod s klesajícím podílem vody dešťo‑
vé (obsah draselného iontu se nemění, protože byl již z půdy vyplaven;
iontová vodivost postupně roste, protože klesá podíl dešťové vody).

Výtok půdní a srážkové vody do toku během teplého
bezesrážkového období
V sušší půdě je obsažena voda spíše v menších pórech, kde je pou‑
tána větší kapilární silou, přičemž větší póry jsou zpravidla suché.
Proto zmenšování vlhkosti půdy vede ke stabilizaci půdní vody vůči
gravitaci. Významným mechanismem zmenšování vlhkosti půdy je
odběr vody kořenovou soustavou na transpiraci rostlin. V bezdešt‑
ném a teplém období se díky transpiračnímu odběru vlhkost půdy
trvale snižuje, voda se v půdě postupně stabilizuje a jen pomalu se
pohybuje mechanismem difuzního proudění. S trváním bezdeštného
a teplého období se proměňuje chemické složení půdní vody a vody
vytékající z půdy do podloží a toku. Zpravidla dochází ke snižování
obsahu draselného iontu, neboť ten je odsáván spolu s půdní vodou
do transpirujících rostlin.
O br. 5 ukazuje průtok a napětí na draselné iontově selektivní
elektrodě ve vodě v uzávěrovém profilu povodí Liz od 10. 8. do 25. 8.
2010. V tomto období pršelo od 12. do 17. 8. každý den (celkem 20,2
mm), avšak jenom dne 16. 8. došlo k mírnému zvýšení průtoku. Jinak
po celou dobu průtok klesá a spolu s ním klesá i napětí na draselné
iontově selektivní elektrodě. Značí to, že se snižuje obsah draselného
iontu ve vodě v toku.

roční ztráta draslíku není tak výrazně vázána na roční srážkový úhrn.
Jen ve dvou letech (2002, 2009) odpovídá extrémnímu ročnímu sráž‑
kovému úhrnu i extrém v roční ztrátě draslíku (tab. 2).
Z detailního rozboru tří velmi rozdílných srážkových epizod plyne,
že při vydatném dešti nově infiltrovaná srážková voda z půdy nejprve
vytlačuje půdní vodu se zvýšeným obsahem draselného iontu, poté
z půdy vytéká převážně voda dešťová a pak směs obou vod s klesají‑
cím podílem vody dešťové (obr. 2–4). Značí to, že hydrodynamickým
mechanismem, který řídí pohyb vody v půdě při zasakování srážky,
je oscilační proudění.
S pokračujícím trváním bezdeštného a teplého období se proměňuje
chemické složení půdní vody a vody vytékající z půdy do podloží
a toku. Zpravidla dochází ke snižování obsahu draselného iontu,
neboť ten je odsáván spolu s půdní vodou do transpirujících rostlin
(obr. 5). Hydrodynamickým mechanismem, řídícím pohyb vody
v půdě v bezdeštném období, je difuzní proudění.
Vzhledem ke krátkému trvání analyzované řady nelze potvrdit ani
vyvrátit vazbu mezi oteplováním ovzduší, půdy, vody a geologického
podloží a vymýváním sodíku a draslíku z povodí. Ve studovaném
období se vyskytlo takové množství extrémních srážek, že je nesnadné
mluvit o nějakých průměrných hodnotách. Což značí, že klima se zjev‑
ně extremalizuje a při extrémních deštích se půda intenzivně promývá.
Pokud bude v budoucích letech trvat tento trend, lze očekávat větší
ochuzování půd o sodík než v běžných poměrech. Díky zvětšené
transpiraci při pokračujícím oteplování lze očekávat, že ztráty draslíku
vyplavením budou menší než ztráty sodíku. Avšak v důsledku poklesu
atmosférické depozice okyselujících látek lze očekávat celkový pokles
intenzity vymývání kationů z povodí [8].
Poděkování: Práce vznikla za podpory projektů podporovaných GAČR
(205/08/1174 a 205/09/1918) a MŽP (SP/1a6/151/07). Poděkování
patří RNDr. Daniele Fottové a RNDr. Markétě Štěpánové za poskytnutí
dat o chemismu srážkové a povrchové vody v malých povodích sítě
GEOMON.
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Závěr
Voda vytékající z povodí Liz má z hlediska
ročního poměru Na/K charakter podzemní
vody. Extrémně vysoký výtok sodíku z povodí
těsně souvisí se srážkovými extrémy, neboť ve
čtyřech letech s vysokým ročním srážkovým
úhrnem (2002, 2005, 2006, 2009) došlo sou‑
časně i k vysoké ztrátě sodíku. Naproti tomu,
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In this article is described and evaluated the link between precipitation, runoff, and loss of potassium and sodium ions in the
closing profile of a small mountain basin predominantly covered
by spruce forest during the period from 2002 to 2009. It was found
that extremely high sodium losses from the watershed are closely
related to precipitation extremes. In contrast, the annual loss of
potassium is not as strongly linked to the annual rainfall. In 2010,
the mechanism of water flow in the soil during rain event and in
a warm and dry period was studied. It was found that, during heavy
rains infiltrated water first displaces the soil water with increased
content of potassium ions, then predominantly rain water releases
the soil and then mix of the two waters with decreasing rain water
content. Prolonged dry and warm period usually leads to a reduction in the potassium ion, as it is extracted from the soil water to
transpirated plants.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2013.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Výjimečný projekt pobřežní dálnice
na ostrově Reunion
Exotický, ne moc známý ostrov Reunion ležící v Indickém oceánu je francouzským departementem a jedním z nejvzdálenějších regionů Evropské unie. Díky jedné z nejčinnějších
sopek na světě a unikátním klimatickým a geologickým podmínkám je jeho infrastruktura
značně zatěžována. Zvláště pak 12kilometrový úsek čtyřproudové silnice, vedoucí podél
vysokých útesů z hlavního města ostrova St. Denis na západ, je vystaven nejen značnému
kapacitnímu přetížení, ale také drsným přírodním vlivům.
Ing. Libuše Cyprien, mladší společnice Potápěčské stanice v.o.s., která na ostrově již několik
let žije, nás při své návštěvě informovala o velmi zajímavém projektu, který by měl kritický
úsek trasy nahradit dálnicí vedoucí nad mořem – kombinací viaduktu a náspu. V současné
době se jedná o jednu z největších a nejnákladnějších staveb ve Francii.
Dohodli jsme se, že jejím prostřednictvím položí naše redakce několik otázek panu Bernardu Chiesa, řediteli projektu francouzské firmy EGIS, která je pověřena stavbou této výjimečné
dálnice. Najít volné místo v jeho náročném pracovním programu nebylo jednoduché a první
schůzku překazil cyklón. Nakonec jsme ale byli úspěšní a tady je výsledek.
Stránský: Proč vlastně tak obrovská stavba
na tak malém ostrově?
Bernard Chiesa: Na ostrově Reunion žije
v současné době 850 tisíc obyvatel a do 10 let
by měl jejich počet překročit jeden milion.
Kvůli geografické poloze tohoto sopečného
ostrova je rozvoj dopravní infrastruktury mož‑

ný většinou jen pomocí velmi ambiciózních
projektů. O stavbě nové pobřežní silnice, která
by vedla několik desítek metrů od pobřeží, se
mluvilo již před dvaceti lety. Její vybudování
by mělo zajistit bezpečnou silniční a hromad‑
nou dopravu na této 12kilometrové strategické
tepně ostrova, která spojuje hlavní město

Bernard Chiesa, ředitel projektu z francouzské firmy EGIS spolu
s Nicolasem Cyprien, zástupcem Potápěčské stanice v.o.s. na ostrově
Reunion

Libuše Cyprien (Andrtová), mladší společnice
Potápěčské stanice v.o.s.
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St. Denis s městem La Possesion a přístavem
Le Port, které tvoří druhé ekonomické centrum
Reunionu.
Nicméně aby mohl takový projekt obstát,
je potřeba orgánu s rozhodovací pravomocí,
který by se za projekt postavil (což je současný
prezident regionu Didier Robert) a také značné
finance, neb je rozpočet na stavbu odhadován
na 1,6 miliard euro.
Jelikož je projekt silně orientován směrem
k ekologické hromadné dopravě (s eventuální
možností zavedení kolejové tratě pro tramvaj),
je zde tak respektován v dnešní době velmi
důležitý udržitelný rozvoj.
Stránský: Proč zvítězil projekt silničního viaduktu v moři nad možnostmi tunelu či silnice
vedené přes útes?
Bernard Chiesa: Volba byla jak finanční,
tak technická. Stavba silnice v tunelu by
stála bezpochyby dvakrát tolik nežli viadukt.
Z technického hlediska by byla rovněž mno‑
hem obtížnější a problémovější, neboť by
se muselo vrtat do nehomogenní bazaltové
horniny, která není ani stabilní, ani vodotěs‑
ná. Kromě toho by se projekt musel potýkat
s komplikovanou stavbou předimenzovaných
mostů a problémem značných výškových roz‑
dílů na začátku i na konci dálnice.
Stránský: Stavba bude muset odolávat
nemalému a pravidelnému zatížení v podobě
přílivu a odlivu a neustálého vlnobití. Silnice
bude vystavena každoročním cyklonům. Jaká

Zpevňovací ocelové sítě, které zajišťují bezpečnost současné pobřežní
silnice

Příčný průřez nové pobřežní silnice s hrází
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Jedna z posledních větších erozí útesu nad pobřežní silnicí

3D nákres hráze s propustkem před městem La Possesion

původu. Je nějaká představa, jaké technologie
se bude využívat? Jaké problémy lze očekávat?
Bernard Chiesa: Používáme systém GPS
s precizností na centimetry a rovněž ba‑
tymetrické studie. Základy viaduktu jsou
v průměrné hloubce 10 metrů. K výstavbě
hráze bude potřeba využít kinematiku při
výstavbě postupným ukládáním jednotlivých
vrstev materiálů, ze kterých se základ skládá
tak, aby mohl být dostatečně ochráněn proti
silným vlnobitím, která by mohla odnést již
položené materiály.
Stránský: Zmínil jste se o rozpočtu 1,6 miliard euro. Odkud budou brány zdroje, jak se
bude hodnotit návratnost?
Bernard Chiesa: Rozpočet 1,6 miliard euro
na pouhých 12 km se může zdát velmi vy‑
soký. Socioekonomický přínos je však podle
provedené studie, i přes vysoké náklady na
tak krátkou vzdálenost, dost uspokojivý. Díky
značnému zlepšení dopravy bude stavba
z dlouhodobého hlediska nejen významným
ekonomickým přínosem, ale také zajistí bez‑
pečnost této hlavní dopravní tepny, která se
samozřejmě vyčíslit na peníze nedá. Stavba
rovněž pomůže vytvořit nové pracovní pří‑
ležitosti a hotová silnice bude technickou
a turistickou chloubou ostrova.
Projekt bude financován z veřejných fondů:
prostředky poskytne především regionální
rada (Conseill regional – místní administ‑
rativní správa ostrova) – 669 milionů euro.
Stát, tedy Francie, zaplatí 780 mil. euro a 151
milonů euro půjde z Evropské unie.

Stránský: Jaký je odhad denního silničního
provozu?
Bernard Chiesa: 55 až 60 000 vozů za den.
Stránský: Má samotný ostrov dostatek materiálů ke stavbě, nebo bude muset být většina
z nich dovážena?
Bernard Chiesa: Co se týče potřeby kamení,
cementu a betonu, budeme využívat místních
zdrojů. Speciální beton a kovy budou dováženy.
Stránský: Jaký vliv bude mít stavba na pobřežní ekosystém. Jak je tato záležitost ošetřena? Část ostrova prý byla zapsána v roce 2010
do seznamu UNESCO.
Bernard Chiesa: Samotné místo projektu
je velmi choulostivé z ekologického hlediska,
a to zvláště co se týče mořského prostředí
(flóra a fauna). Útesy jsou unikátem bohatým
na rostlinné druhy, které však nebudou pro‑
jektem přímo dotčeny. Rovněž byly zhotoveny
speciální vědecké studie k tomu, aby mohly
být dopady na životní prostředí správně kvan‑
tifikovány. Poté byla přijata nutná opatření,
která by měla předejít možným komplikacím.
Biodiverzita bude ve finále zachována a do
konce se ji, díky projektu nové pobřežní silnice,
podařilo ještě obohatit, neboť projekt začlenil
například i čištění vody, které zde nyní chybí.
Smysl projektu tkví v úzkostné starosti o život‑
ní prostředí a udržitelný rozvoj.
Stránský: Setkali jste se s problémy při střetu
s ekologickými organizacemi?
Bernard Chiesa: Vyslechli jsme kritiky
a využili jich ke zlepšení našeho konceptu.
Naši experti (ekologové) nám přitom pomohli

3D nákres nové pobřežní silnice, strategické tepny ostrova, která povede z hlavního města
Reunionu St Denis do města La Possesion

Původní "pobřežní" silnice, která byla postavena v roce 1963 a na čtyři pruhy rozšířená
roku 1976. Je velice drahá na údržbu

je představa o spolehlivosti takovéhoto řešení?
Reunion je ostrov, kde se nachází činná sopka
(Piton de la Fournaise). Jaké studie musely být
vykonány k zajištění stability a odolnosti této
nové přímořské silnice?
Bernard Chiesa: Hned na úvod musím
upozornit, že ostrov Reunion je riziku seis‑
mických aktivit vystaven velmi málo. Podle
Evropské klasifikace jsme v zóně 2 na žebříčku
od 1 do 4.
Nová přímořská silnice je projektována
s životností 100 let. S výškou o 5 až 12 metrů
nad úrovní současné pobřežní silnice. Studie
potřebné pro podrobný návrh jednotlivých
silničních staveb, ze kterých se bude silni‑
ce skládat, byly složité. Na viadukt dlouhý
5 400 m bylo nutno použít softwaru na výpo‑
čet konečných prvků. Pilíře vyžadovaly ener‑
getickou metodu, která vyhodnotila důsledky
možných nárazů lodí.
Co se týče hráze, zde bylo použito modelu
numerických výpočtů stanovených evropskou
normou. Aby mohla být ověřena odolnost
stavby vůči tzv. stoletému vlnobití, byly
v hydraulické laboratoři provedeny testy na
zmenšených 2D a 3D modelech. Opíráme
se rovněž o studii tzv. stoletého vlnobití
s předpokládanou výškou vln 20 metrů, což
2,5krát až 3krát převyšuje největší vlny, které
způsobil cyklón Dumille z letošního roku.
(3. ledna 2013)
Stránský: Pro nás Středoevropany, co nemáme přístup k moři, je otázkou, jak vypadá zakládání na mořském dně u ostrova sopečného
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v komunikaci s ekologickými aktéry projektu.
Naše dokumentace je rovněž poskytnuta k vy‑
jádření místním orgánům a jsme si jisti, že ob‑
držíme všechna požadovaná administrativní
povolení. Zúčastňujeme se rovněž studií jako

například experimentálního výzkumu, který
by měl odhadnout dopady stavby.
Více informací můžete ve francouzštině
najít na internetových stránkách firmy EGIS
http://bit.ly/19ybGhi a také v angličtině na

Několik poznámek k Blueprintu
V šestém čísle časopisu Vodní hospodářství
2013 vrchní ředitel vodního hospodářství
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. ve zhuštěné
podobě představil dokument Evropské komise
z listopadu 2012, který v českém překladu
má podtitul Plán na ochranu vodních zdrojů
Evropy.
Uvedený dokument pokračuje v duchu tzv.
rámcové směrnice v posilování ekologického
významu vody v prostředí a vyjadřuje zřejmě
i nespokojenost s dosavadním vývojem ve
vodním hospodářství („ve stavu vod“) v člen‑
ských státech EU. V rámci EK se zpracovaly
i směrnice k povodním, k suchu atd., a přesto
i my máme mnohé důvody k nespokojenosti.
Po další velké povodni (ve třech časových
fázích) a extrémních přívalových povodních
v červnu 2013 jsme se opakovaně názorně
přesvědčili, že kapacita krajiny nestačí ke zmír‑
nění ničivých dopadů povodňových extrémů,
i když programově posílíme tzv. zelenou infra‑
strukturu (tj. pobřežní zóny, inundace vodních
toků, mokřady atd.) na maximum. Tvrzení
v Blueprintu, že zelená infrastruktura zabrání
povodním a suchu, touto formulací dokument
diskredituje, i když je možno připustit spíš
jeho politický než odborný charakter. Z inter‑
netového záznamu průběhu povodně na Labi
v Ústí n. Labem bylo např. možno odhadnout,
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že k tomu, aby nedošlo k rozsáhlým škodám
při vybudované nižší míře ochrany, by bylo
třeba v krajině zadržet více než 200 milionů m3.
U extrémního sucha zatím naštěstí čerstvou
zkušenost nemáme. Stačí si však připomenout
průběh poklesu průtoků v našich vodních
tocích, zvláště těch menších, v průběhu dlou‑
hého období bez deště (v hydrologii se mluví
o tzv. výtokových čarách), aby bylo jasné, že po
třech až čtyřech měsících sucha kapacita zele‑
né infrastruktury bude již dávno vyčerpána.
V obecné poloze není dobré zapomínat na svě‑
dectví kronikářů z dob, kdy krajina v českých
zemích oplývala hvozdy, mokřinami a dalšími
přírodními útvary, kdy antropogenní ovlivnění
krajiny bylo minimální, a přesto se vyskytovaly
extrémní povodně i katastrofální sucha.
V rámci „Evropy“ zřejmě přetrvává postoj, že
umělé vodní nádrže jsou až tím posledním ře‑
šením vodohospodářských problémů. V zásadě
je jedno, zda prvním či posledním, když jiný
prokazatelný a kvantifikovatelný prostředek
akumulace a retence vody v krajině neexistu‑
je. Udržování zásob vody ve vybudovaných
vodních nádržích ostatně může splňovat
i požadavky na zajištění ekologických průtoků
(v souladu s představami Blueprintu).
Retenční objemy nádrží pomohou ke zmír‑
nění ničivých dopadů povodní, bez ohledu na

následujících webových stránkách: http://bit.
ly/12gre7o, http://bit.ly/1chJgrc
Ing. Václav Stránský
a Ing. Libuše Cyprien
druh povodně, a to v lokálním měřítku a ku‑
mulovaně i v zájmu větších sídel. Větší počet
nádrží, vhodně situovaných v krajině tak, aby
co nejméně narušovaly ekologické požadavky,
ostatně předpokládá i program třetí etapy po‑
vodňové prevence ministerstva zemědělství,
byť původně s důrazem na retenční funkci.
Stačí ho doplnit o akumulaci vody a nádrže
jsou schopny oba tyto požadavky v jednom
objektu zajistit.
Zhruba před šedesáti roky byl zpracován
jiný plán, který jeho tvůrci označili jako Státní
vodohospodářský plán. Ani tento důsledně
odborný materiál nebyl v zásadě plánem, stej‑
ně jako Blueprint. SVP předkládal společnosti
bilanci vodního bohatství tehdejšího Českoslo‑
venska a možnosti jeho využití v budoucnu.
Blueprint po více než půl století nároky člo‑
věka na využívání vod převážně omezuje, jak
je zřejmé z přehledu navrhovaných opatření
uvedených v příspěvku P. Punčocháře, hlavně
v zájmu ekologie. Nebylo by správné a spraved‑
livé posuzovat zájmy a potřeby obou subjektů
vyrovnaně? Není čas po desítkách promar‑
něných let rehabilitovat vodní nádrže jako
významný environmentální prvek v krajině,
který může výrazně přispět k řešení sociálních
i ekologických problémů?
V. Broža
e-mail: milecova@fsv.cvut.cz
Poznámka redakce: nad podobným tématem se zamýšlí, byť spíše protichůdně,
i příspěvek ve Slově na závěr. Redakce a –
předpokládám – že i autoři budou potěšeni
i Vašimi příspěvky na toto téma. Očekáváme
je do konce září.
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Poznatky ze semináře „Nové metody
a postupy při provozování čistíren
odpadních vod XVIII“
Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republi‑
ky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XVIII. ročník se konal
ve dnech 9. 4.–10. 4. 2013. Organizátorem semináře byla VHOS, a. s.
Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA,
odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“. Na semináři
bylo celkem zaregistrováno cca 330 účastníků, včetně 39 vystavujících
a sponzorských firem.
První den semináře byl věnován již tradičně nové legislativě ve
vodním hospodářství a inovativním přístupům v čištění odpadních
vod. Poslední sekce pak byla věnována prof. Wannerovi, dlouholetému
odbornému garantovi semináře, při příležitosti jeho 60. narozenin.
Druhý den semináře byl zaměřen na provozní zkušenosti, novinky
z provozů ČOV a nové technologie. Na letošním semináři se objevilo
hodně mladých tváří, což svědčí o tom, že se tradice přenáší ze starší
na mladší generaci, pro kterou je seminář díky zajímavým a aktuálním
tématům cenným zdrojem informací pro další odborný a profesní růst.
Slavnostní úvod společenského večera v prostorách městského
muzea byl věnován významnému životnímu jubileu prof. Ing. Jiřího
Wannera, DrSc.
Pro tvorbu tohoto článku byly využity výtahy z jednotlivých přednášek uveřejněných ve sborníku.
První blok přednášek zahájila Mgr. Alena Slavíková z MŽP ČR
s podněty pro úpravu legislativy. Následovala přednáška Ing. Ondřeje
Beneše, Ph.D., z Veolia Voda Česká republika, a. s., „Nová legislativa
v oblasti ochrany vod a ovzduší – pohled provozovatele“. Nezapome‑
nutelná byla přednáška JUDr. Emila Rudolfa z Hradce Králové „Úskalí
legislativy ochrany životního prostředí pro provozovatele vodních
děl z pohledu dlouholetého pracovníka státní správy v této oblasti“.
Za kolektiv autorů přednesl přednášku „ČOV České Budějovice –
monitoring drog a léčiv v odpadních vodách“ Ing. Jiří Lipold z ČEVAK
a. s. České Budějovice. Počátečním impulzem ke sledování sezónních
změn v přítomnosti farmak byla epidemie chřipky v zimě 2011. Kolí‑
sání přísunu PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products) je

závislé na mnoha faktorech – od chřipkové epidemie až po aktuální
počasí v dané oblasti. Monitoring potvrdil ve světě i v ČR již známou
zkušenost, že standardní čistírenské procesy založené na odstraňo‑
vání biologicky rozložitelného substrátu nejsou pro eliminaci většiny
nalezených PPCP dostatečně účinné.
Dr. Ing. Pavel Chudoba z Veolia Voda Česká republika, a. s., pre‑
zentoval zajímavé téma „Deamonifikace kalové vody – praktické
aplikace technologie AnitaMox na ÚČOV Praha“. Cílem příspěvku
bylo představit technologii AnitaMox, která je jednou z možných
aplikací systému Anammox, a zdokumentovat její výhody a účinnost
na praktickém příkladu deamonifikace kalové vody na ÚČOV Praha.
K výhodám procesu Anammox patří v porovnání s klasickou nitrifikací
a denitrifikací o cca 60 % nižší spotřeba kyslíku a především nulová
potřeba organického uhlíku pro deamonifikaci. Na druhou stranu jsou
bakterie typu Anammox známé svou nízkou růstovou rychlostí a vyža‑
dují specifické podmínky kultivace s vyšším stářím kalu. Technologie
AnitaMox je jednostupňový deamonifikační MBBR proces určený pro
odstranění celkového dusíku z koncentrovaných vod. Model Anita‑
Mox je koncipován jako mobilní kontejnerová jednotka a společnost
VWS Memsep je připravena v případě zájmu tuto jednotku smluvně
provozovat při testování aplikace této technologie v praxi.
Ing. Markéta Dvořáková ze Severočeských vodovodů a kanalizací,
a. s., ukázala svojí přednáškou „ČOV Liberec – stávající stav a jeho
řešení“, jaké kroky provádí provozovatel pro dosažení stabilní kvality
odtoku v parametru Ncelk. Předmětem týdenního sledování ČOV bylo
zmapovat současnou úroveň odstraňování dusíkatého znečištění
a posoudit případné možnosti intenzifikace ČOV, včetně dávkování
externího substrátu.
Doc. Ing. Igor Bodík, Ph.D., z Ústavu chemického a environmentál‑
neho inženierstva, FCHPT STU Bratislava nás seznámil s „Komplexním
zhodnocením energetické náročnosti procesu čištění odpadních vod na
slovenských komunálních ČOV“. Pravděpodobně jde o první takto kom‑
plexní zhodnocení energetické náročnosti ČOV na Slovensku. V roce
2011 bylo na 51 sledovaných ČOV spotřebováno celkem 106 GWh
elektrické energie. Specifická spotřeba el. energie se na sledovaných
velkých ČOV pohybovala v rozsahu 0,145–1,422 kWh/m3 s průměr‑
nou hodnotou 0,477 kWh/m3. Na Slovensku je celkem 23 ČOV s KGJ
s celkovým výkonem 5,4 MW. Průměrně bylo denně na slovenských
ČOV vyprodukováno asi 67,9 MWh, co představuje denně asi jenom
12,4 motohodin provozu KGJ.

Obr. 1. Pohled do sálu při zahájení akce

Obr. 2. Pracovní předsednictvo semináře
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Obr. 3. a obr. 4. Doprovodná firemní výstava
Poslední sekci první den konference zahájil její moderátor prof.
Ing. Miloslav Drtil, Ph.D., speciální prezentací věnovanou životnímu
jubileu prof. Wannera. Následovaly 4 příspěvky, které měly shrnout
nejzajímavější výsledky výzkumu prováděného ve skupině prof. Wa‑
nnera na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. V prvním
příspěvku se věnovaly autorky Dr. Růžičková a Ing. Krhůtková výzku‑
mu populační dynamiky aktivovaného kalu, zejména se zřetelem na
selekci vláknitých a nevláknitých mikroorganismů. Přednášející Ing.
Krhůtková využila této příležitosti i k prezentaci odborného i soukro‑
mého životopisu prof. Wannera.
Dr. Ing. Radovan Šorm z firmy AQUA-CONTACT Praha v.o.s. prezen‑
toval téma „Experimentální potvrzení anoxické akumulace fosforečnanů
a DEPHANOX proces“. Proces DEPHANOX byl navržen jako systém

kombinující mechanismus anoxické akumulace fosforečnanů a stabi‑
lizaci procesu biologické nitrifikace instalací pevného nosiče biomasy.
Následovala přednáška Dr. Ing. Libora Nováka z firmy AQUA-CON‑
TACT Praha v.o.s. „Metoda in situ bioaugmentace nitrifikace a její
aplikace na aktivačních ČOV v České republice“. Od vzniku myšlenky
vedoucí k metodě in situ bioaugmentace nitrifikace uplynulo již více
než 20 let. Tato metoda si svou jednoduchostí a snadností použití
získala mezi provozovateli řadu příznivců. Ekonomický přínos této
metody spočívá v úspoře cca 30–40 % objemové kapacity aktivačních
reaktorů ve srovnání s použitím konvenčních návrhových metod.
Sekci uzavřela svou přednáškou další bývalá studentka prof.
Wannera Dr. Andrea Benáková. Referovala o zavedení techniky
identifikace důležitých mikroorganismů aktivovaných kalů pomocí

Obr. 5. Pohled do sálu při odpolední diskusi

Obr. 6. Zahájení společnského večera v Městském muzeu Moravské
Třebové: prof. Wanner přebírá dort ve tvaru oběhové aktivace od
ředitele VHOS a.s. Ing. Jna Šimona za dohledu moderátorky večera
Ing. Olgy Krhůtkové

Obr. 7. Gratulanti v salonku Městského muzea

Obr. 8. Diskutující účastnící semináře v hale Městského muzea
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fluorescenčních hybridizačních metod. V aplikaci této metody mělo
pracoviště prof. Wannera prioritu v ČR a její využití bylo oceněno
i Evropskou cenou za vědu Körberovy nadace.
Druhý den zahájil Ing. Radek Vojtěchovský přednáškou „Optima‑
lizace provozu ČOV Hořovice pomocí matematického modelování“.
Pro zkušební provoz ČOV Hořovice byly modelovány různé varianty
provozu. Pro matematickou simulaci byl použit software GPS-X ve
verzi 6.0 s využitím matematického aparátu modelu ASM1. Zvolený
přístup, kdy je před zahájením provozu k dispozici matematická si‑
mulace provozních stavů a kalibrovaný dynamický model, významně
zkracuje dobu nalezení vhodného nastavení ČOV.
Ing. Iveta Žabková ze Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.,
prezentovala „ČOV Nový Bor – prodloužení zkušebního provozu“, kdy
důvodem prodloužení o 6 měsíců nebylo nedodržování povolení k vy‑
pouštění, ale nedostatečně zahuštěný přebytečný kal, hlučná čerpadla,
průsaky vody do dmychárny a zamrzání potrubí v zimním období.
Po celou dobu rekonstrukce hrál významnou roli dočišťovací rybník.
V současné době probíhá čištění rybníka zaneseného sedimentem po
více než 20 letech provozu.
Za kolektiv autorů seznámil přítomné Ing. Josef Máca z Vodárny
Plzeň, a. s. s aktuálním tématem „Zkušenosti se zavedením systému
WTOS na intenzifikované ČOV Plzeň“. V rámci systému WTOS bylo
na každou linku biologického stupně úspěšně instalováno zpětno‑
vazebné řízení dle koncentrace amoniakálního dusíku na odtoku
z nitrifikační zóny, tzv. model řízení nitrifikace N-RTC a model řízení
denitrifikace DN-RTC. RTC pracuje na základě signálů z procesních
sond a analyzátorů zapojených v monitorovací síti SC1000 a současně
na základě údajů o průtocích a stavových signálech poskytovaných
PLC. Zařazení systému WTOS rovněž snižuje energetickou náročnost
čištění odpadních vod, protože v období nízkého zatížení přitékající‑
ho na ČOV doporučuje přesně potřebnou koncentraci rozpuštěného
kyslíku.
Následovala přednáška Ing. Marcela Gómeze na téma „Provozní
zkušenosti s mícháním vyhnívacích nádrží ČOV Bystřany systémem
ROTAMIX“, která vyvolala bouřlivou diskusi v sále. Instalací systému
ROTAMIX došlo ke zvýšení produkce bioplynu, snížil se obsah CH4
v bioplynu, vzrostlo množství vyrobené el. energie a kleslo množství

100% sušiny stabilizovaného kalu. Na druhou stranu stoupla celková
spotřeba flokulantu a byl zaznamenán značný pohyb hladiny ve VN
cca 3,2 m, přičemž byly původně uvažovány pouze 2 m.
Ing. Jiří Kašparec z VAE CONTROLS, s.r.o., seznámil přítomné
s „Centrálním dispečinkem jako nástrojem na zvýšení provozní bez‑
pečnosti kanalizačních sítí“, kde se zabýval problematikou provozní
bezpečnosti stokových sítí a objektů na nich v širším kontextu.
Následovala přednáška Ing. Miroslava Kollára, Ph.D., na téma „Op‑
timalizace procesů řízení ČOV Senica“. V roce 2012 byla ukončena
rekonstrukce ČOV Senica s projektovanou kapacitou 40 000 EO.
ČOV Senica má moderní řídicí systém od společnosti Siemens, kte‑
rý umožňuje ČOV řídit lokálně i dálkově z centrálního dispečinku
z Bratislavy. Součástí řídicího systému jsou monitorovací sítě pro
online monitoring technologických parametrů. Monitorovací sítě jsou
rozšířené o systém optimalizace řízení biologického čištění WTOS.
Systém optimalizuje parametry pro procesy nitrifikace a denitrifikace,
pro každou linku samostatně a v reálném čase.
Ing. Jan Ševčík z firmy HUBER CS, spol. s r.o., prezentoval „Sušení
čistírenských kalů“ a seminář byl ukončen Ing. Blaženou Kolaříkovou
z VHOS, a. s. Moravská Třebová přednáškou „Modernizace ČOV
Moravská Třebová“. Následně byla zájemcům umožněna prohlídka
této ČOV.
Za organizátory semináře bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří
jste se zúčastnili letošního ročníku semináře, a věříme, že se společně
znovu setkáme v roce 2014 nad dalšími zajímavými tématy. Termín
konání semináře pro rok 2014 byl pořadateli již stanoven, a to 8. 4. až
9. 4. 2014 opět v Moravské Třebové. Sborníky ze semináře je možno
ještě dodatečně objednat u pořadatelů.

ČOV pro objekty v horách 2013

jen výjimečným jevem (cca do 5 % povolovaných čistíren). Další zkuše‑
ností je fakt, že proti ohlašování se paušálně a úspěšně bojuje i tam, kde
by tato instituce šetřila čas a prostředky. Stačí nějaká formální podmínka
nebo námitka ve vyjádření. Co se týká posouzení kvality revizí, tak je na
úřadech k dispozici minimální množství protokolů o revizích, a nelze
proto hodnotit úroveň práce revizorů.
Další přenášky se dotkly tradičních témat, jako je využití různých
biologických preparátů podporujících funkci biologického čištění.
Bylo konstatováno, že zázraky se nedějí, ale že význam těchto pro‑
středků by mohl být v urychlení nabíhání čistírny. Zmíněno bylo
provozování čistíren pracujících s přírodními extenzivními způsoby
čištění, především mokřady a zemním filtry, a dobré i špatné případy
z praxe (Ing. Mlejnská, Ing. Rozkošný). Přírodních způsobů čištění
v podmínkách hor se dotkla paní inženýrka Žáková a demonstrovala
řadu konkrétních realizovaných řešení jak z Česka, tak i Rakouska.
Profesor Šálek se podělil o své dlouholeté zkušenosti s řešeními v ob‑
lasti hospodaření s bioodpady a kaly z ČOV z domácností, při kterých
se využívá evapotranspirace a rostlin k zahuštění a úpravě kalu.
Zajímavé byly i zkušenosti Ing. Krišky z jeho současné výzkumné
práce týkající se modelování proudění v septicích. Výsledky přines‑

Za O S MČO V CzWA:
Ing. Iveta Žabková
Ing. Vladimír Langer
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Za VHOS, a. s. Mor. Třebová:
Ing. Zdeněk Šunka

Diskusní seminář skupiny ČAO při CzWA se tentokrát konal
v Jeseníkách v hotelu Prometheus na Dolní Moravě. Ač se může
zdát, že o horách a čištění bylo vše řečeno v předchozích ročnících,
tak obsah a konkrétní přednášky přesvědčily, že je pořád ještě hodně
„toho tam na hoře“ co nevíme, zvláště když se seminář dotkl vedle
speciálních věcí pro CHKO i věcí obecnějších.
Ing. Studnička z TZUS v Praze upozornil na změny, které nastávají
v technických požadavcích na výrobky od 1. 7. 2013 – např. výrobci
postupně začnou vydávat „Prohlášení o vlastnostech“. V dokumentaci
výrobku bude muset být i popis, jak se vypořádat s jeho likvidací, čeká
nás v této souvislosti i změna EN, no a budeme si muset zvyknout
na řadu nových pojmů. Můžeme se dokonce těšit i na jakýsi slovník
mezi starými a novými pojmy.
Velmi zajímavou přednášku si připravil RNDr. Šeda o hydrogeologii
a jejím vztahu k zasakování. Na praktických příkladech ukázal na to, jak
nerespektování hydrogeologických poměrů může vést k nevratným ško‑
dám. Naopak upozornil na to, že bychom v některých případech mohli
být k zasakování daleko velkorysejší, neboť
ovlivnění podzemních vod bude nepatrné a lze
jím chránit spíše povrchové toky. To byla asi
nejrevolučnější myšlenka dne. Je však nutno
dodat, že podmínkou pro taková rozhodnutí je
nutnost opravdu profesionálního přístupu, a je
třeba si uvědomit jisté riziko zneužití k prosa‑
zení řešení, která sice budou nejlevnější, ale
ne optimální pro životní prostředí.
Několik dalších přednášek (Ing. Jelínková,
Ing. Koller, Ing. Plotěný) se dotklo zkoušení,
prohlašování shody, legislativy a revizí domov‑
ních čistíren. Z debaty vyplynulo, že s revize‑
mi jsou již první spíše pozitivní zkušenosti,
zejména co se stavu čistíren a informovanosti
zákazníků týče. Z diskuse dále vyplynulo, že
instituce ohlašování je v některých regionech Foto z provedené revize na lokalitě
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Přednáška o Králickém Sněžníku
ly překvapivá zjištění, jak málo je věnováno pozornosti hydraulické
stránce řešení septiků a jak nevyužité jsou jejich objemy. Rýsují
se tak možnosti intenzifikace tohoto zdánlivě notoricky známého
objektu.
Sponzorskou přednáškou, přesto hlavně odborně směřovanou,
přispěl pan Novák z Ekony. Přednáška o využití technologie CINIS
ukázala, kam směřuje jeden z trendů v řešení decentrálu, který je
provozován občasně. Vhodným řešením se jeví sorpční filtry. Hlavní

Technologie SOLVOCARB®:
Řešení neutralizace odpadních vod
Plzeňského Prazdroje
Ekonomická recese v České republice ustupuje pomalu. Prakticky
všechny firmy stále řeší na prvním místě úsporu provozních a fixních
nákladů a odkládají investice na pozdější dobu. Najdou se ale oblasti,
které tomuto ekonomickému tlaku tolik nepodléhají a stále se rozvíjejí.
Jednou z nich je zavádění tzv. ekologických technologií.
Pivovary Plzeňského Prazdroje nepatří mezi firmy výrazněji po‑
stižené celosvětovou recesí. Také zde ale musejí řešit technologické
úpravy a změny související se zpřísňujícími se limity pro vypouštěné
odpadní vody, stejně jako se vzrůstajícími nároky na sanitační procesy
výrobní technologie.
V případě plzeňského pivovaru šlo o nalezení sjednocujícího
a účinného řešení neutralizace odpadních vod pro objekt varny a cy‑
lindrokónických (CK) tanků. Předmětem nově řešené neutralizace
byly především vody pocházející ze sanitací a proplachů. Tyto vody
jsou převážně zásaditého charakteru vyjma těch, které přicházejí ze
sanitace pomocí kyselých chemikálií.
V předstupni se využívá rozřazování vod dle pH a jejich přirozená
neutralizace mícháním převážně louhových vod z varny a převážně
kyselých vod z CK tanků. V celkovém měřítku však převažují zásadité
odpadní vody. Proto z popudu Plzeňského Prazdroje vznikl projekt
na vybudování nové centrální neutralizační stanice pro sběr a úpravu
všech sanitačních a oplachových vod. Cílem je úprava pH odpadní
vody v centrální neutralizační nádrži před gravitačním vypouštěním
do kanalizace na hodnoty stanovené kanalizačním řádem.
Důležitým předmětem diskuse v souvislosti s touto zamýšlenou in‑
vesticí bylo setrvání u používání koncentrované (50%) kyseliny sírové
pro neutralizaci odpadních vod. Hlavním problémem dosavadního
používání kyseliny sírové při úpravě pH odpadních vod byla tzv. „su‑
perneutralizace“, tj. jev v neutrální oblasti, při němž může docházet
již při malé dávce kyseliny k velkému poklesu pH a „překyselení“
vody mimo stanovený limit nebo naopak k nedosažení neutralizace
alkalické vody.
Metoda úpravy pH kyselinou sírovou (resp. obecně jakoukoliv mine‑
rální kyselinou) je v nejvíce sledované neutrální oblasti málo citlivá.
Přesné dávkování kyseliny je obtížné a špatně regulovatelné. Proto se
Plzeňský Prazdroj rozhodl nahradit kyselinu sírovou pro neutralizaci
oxidem uhličitým (CO2). Oxid uhličitý vytváří ve vodném prostředí
slabou kyselinu uhličitou. Ta má, na rozdíl od kyseliny sírové, výrazně
„plošší“ neutralizační křivku v neutrální oblasti. To znamená, že s větší
dávkou CO2 se méně mění hodnota pH, takže měřit a regulovat pH
pomocí CO2 je mnohem snazší, přesnější a účinnější.
Ve prospěch CO2 ve srovnání s minerálními kyselinami hovoří
i další přednosti, které se staly v Plzeňském Prazdroji „přidanou
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funkcí sorbentu je vypořádání se s amoniakem a fosforem, tím se
dosáhne požadavků kladených na vodu určenou k zasakování.
Tradičním kladem setkání bylo to, že se potkali zástupci všech
složek procesu dodávaní čistíren (a to nejen z České republiky) – doda‑
vatelé, zákazníci, vodoprávní úřady i výzkumníci. Ti tohoto setkání vy‑
užili k debatám jak v rámci přednášek, tak v rámci diskusního večera.
Je škoda, že exkurzi k pramenům Moravy zabránilo počasí – vydat‑
ný déšť, a tak přišla vhod virtuální procházka po Jeseníkách v režii
CHKO a paní Nožířové a její povídání jak o přírodních, tak i kulturních
a společenských poměrech v CHKO.
Když k tomu všemu výše uvedenému přičtu přátelskou atmosféru
hotelu, ochotnou obsluhu a krásné, i když trochu mokré prostředí, tak
si myslím, že mohu konstatovat, že to byla důstojná akce a že se za ni
skupina nemusí stydět. Hlavně to byla akce, která účastníky spojovala
a umožnila sblížení názorů jednotlivých zájmových skupin. Škoda jen,
že tam nebylo více účastníků z CHKO a NP, na které se některá témata
specializovala, a tak zúčastnění zástupci těchto institucí trochu lito‑
vali, že si nemohou víc popovídat o svých ochranářských problémech
nejen ve vztahu k vodě. Témat k poseminářové diskusi se nabídla celá
řada – počínaje borůvkáři a konče bojem s kůrovcem. Myslím, že pro
nás všechny bylo zajímavé slyšet řešení z Krkonoš, Jeseníků a Tater.
Z nich vyplývá, že ani při řešení problémů s kůrovcem neexistují
univerzální správná řešení.
Ing. Karel Plotěný
hodnotou“: dávkováním CO2 do odpadních vod nevznikají rozpustné
anorganické soli (RAS), které jsou sledovaným a při překročení zpo‑
platněným parametrem na výstupu z čistírny odpadních vod. CO2
rovněž není kategorizován jako zdraví a přírodě nebezpečná látka,
nemá žádné korozivní účinky, skladování a používání CO2 je bezpečné
a jednoduché. V souhrnu lze říci, že CO2 je jednoznačně ekologickou
alternativou použití kyseliny sírové nebo jiné minerální kyseliny
(chlorovodíkové, dusičné, fosforečné) pro účely neutralizace vod.
Generálním dodavatelem stavby a technologie nové jednotky ne‑
utralizace pro Plzeňský Prazdroj byla firma GEA PT Bohemia. S tou
při návrhu technologie vnosu a systému měření a regulace dávkování
CO2 spolupracovala společnost Linde Gas. Na základě podkladů od
Plzeňského Prazdroje o množství, skladbě, pH, teplotě a týdenním
fluktuačním profilu vypouštěných odpadních vod, byly propočteny
všechny možné provozní stavy a rozsah dávkování CO2. Tyto kalkulace
byly poté zahrnuty do projektu zhotovitele GEA PT Bohemia. Byl do
něj včleněn také návrh Linde Gas na použití optimálního dávkování
CO2 pomocí technologie SOLVOCARB®-D, tlakové trysky se speciální
dávkovací distribuční hlavicí pro účinné rozpuštění CO2. Po kon‑
zultacích s firmou GEA PT Bohemia byl upraven návrh centrální
neutralizační nádrže tak, aby bylo dosaženo maximální funkčnosti
a účinnosti vnosu CO2 při využití technologie SOLVOCARB®-D.
Dodávka Linde Gas zahrnovala vlastní dávkovací trysku, kterou
dodala mateřská firma Linde AG z Německa, a kompletní zásobovací
systém sestávající z odpařovací stanice kapalného CO2 s částí potrubní‑
ho rozvodu k hranici dodávky. To vše na základě projektu pro stavební
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Také při vaření plzeňského piva se musejí řešit problémy plynoucí
ze zpřísňujících se limitů pro vypouštěné odpadní vody

Tryska technologie SOLVOCARB®-D v provozu neutralizace odpadních vod z varny a CK tanků, v pozadí třícestný regulační panel CO2
povolení zpracovaného v Linde Gas projektovým manažerem Ing. Kar‑
lem Jadrníčkem. Linde Gas dodala i speciální třícestný regulační panel
pro regulaci tlaku a průtoku CO2 propojený a automaticky ovládaný
z řídicího centra provozu neutralizace podle aktuálního požadavku
na dávkování, resp. on-line sledované hodnoty pH odpadních vod na
výstupu z neutralizace.
Součástí dodávky Linde Gas byl rovněž princip dávkování CO2 – lo‑
gika automatického přepínání vnosu CO2 mezi třemi různými větvemi
s různým průtočným rozsahem ve spojení s on-line sledovanou hod‑
notou pH na výstupu z neutralizace. Tato logika byla implementována
do řídicího systému jednotky neutralizace.
V rámci zkušebního provozu byly upraveny a odladěny některé
provozní parametry, jako např. nastavení optimálního provozního
průtoku CO2 v jednotlivých větvích a tlaku CO2 v rámci automatického
režimu, drobné úpravy pásem rozsahů výstupního pH pro přepínání
dávkování CO2 řídicím systémem aj. Zkušební provoz byl zákazníkem
vyhodnocen jako úspěšný. Skutečně došlo k významnému ustálení
hodnoty výstupního pH bezpečně v povoleném rozsahu (na rozdíl
od předtím používané kyseliny sírové). Odezva dávky CO2 je i při
větších změnách pH v neutralizační nádrži rychlá, přesná a účinná.
Technologie SOLVOCARB®-D neutralizace odpadních vod pomocí
CO2 tak přešla do režimu trvalého provozu.
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Tento případ aplikace technologie ukázal přidanou hodnotu, kte‑
rou Linde Gas nabízí svým zákazníkům. Výborná interní spolupráce
mezi odpovědným obchodním zástupcem Ing. Karlem Jüthnerem,
projektovým manažerem Ing. Karlem Jadrníčkem a aplikačním inže‑
nýrem Mgr. Martinem Vlčkem ve spojení s nadstandardními vztahy se
zákazníkem, podpořená jeho pozitivním přístupem k zavedení nové
technologie, vedly k tomu, že uživatel tuto investici do nové CO2 tech‑
nologie vyhodnotil jako vysoce funkční, ekonomickou i ekologickou,
a proto plně oprávněnou a zdařilou.
Mgr. Martin Vlček
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail: martin.vlcek@linde.com

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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Jsme potěšeni, že v druhé polovině roku jsme mediálními
partnery těchto akcí:
17.–18. 9. Hydroanalytika. Konference. Hradec Králové.
Info: nizanska@cslab.cz, 777 970 693
18.–20. 9. Voda 2013. Konference. Poděbrady. Info: Jana Šmídková,
czwa@czwa.cz, 737 508 640.
19.–20. 9. Krajinné inženýrství. Konference. Praha.
Info: vokurka@fsv.cvut.cz

Specializovaný vědeckotechnický časopis pro
projektování, realizaci a plánování ve vodním
hospodářství a souvisejících oborech životního
prostředí v ČR a SR

25.–28. 9. Vodní nádrže. Konference. Brno. Info: Bc. Gabriela
Tomíčková, tomickova@pmo.cz.

Specialized scientific and technical journal
for projection, implementation and planning in
water management and related environmental
fields in the Czech Republic and in the Slovak
Republic

8.–10. 10. Pitná voda. Konferencia. Trenčianske Teplice.
Info: Ing. Jana Buchlovičová. GSM +421 903 268 508,
buchlovicova@vodatim.sk
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3.–4. 10. Městské vody. Konference. Velké Bílovice. Info:
mestskevody@ardec.cz, 602 805 760.

10.–12. 10. Říční krajina. Konference. Olomouc.
Info: Ing. Vlastimil Karlík, info@koaliceproreky.cz, 737 551 108.
14.–16. 10. Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV. Konferencia.
Podbanské. Info: drahovska@vuvh.sk.
31. 10. Separační procesy. Seminář. Brno. Info: cibula@asio.cz.
Akce se bude opakovat 5. 11. v Praze.
12. 11. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Seminář.
Soběslav. Info: envi-pur@envi-pur.cz.
19. 11. Břehové porosty vodních toků. Seminář. Praha.
Info: hruba@vukoz.cz, tel.: 296 528 318.
26.–27. 11. Vodní toky. Konference. Hradec Králové.
Info: plechata@vrv.cz.
9. 12. Správa toků a ochrany přírody – hledání shody. Diskusní
seminář. Praha. Info: vokurka@fsv.cvut.cz.
Dovolujeme si i Vám je doporučit.

Člověk a povodeň
Zkušenosti posledních let nás stále více ujišťují, že s úkazem, jako
je povodeň, budeme muset stále vážněji a častěji počítat. Klimatické
změny jsou způsobeny více faktory, ale některé (a ne zanedbatelné)
lze lidskou silou ovlivnit, protože jsou člověkem zaviněny.
K náhlým a rozsáhlým negativním změnám, které způsobují horší
následky povodní, než by musely být, došlo hlavě v sedmdesátých
létech minulého století. V té době došlo k „intenzifikaci“ všeho
možného, k mechanizaci všeho, takže člověk zapomněl v mnohých
případech, k čemu má ruce. Mechanizace byla mnohdy volena necitlivě, převzata z jiných podmínek, takže v jejím důsledku docházelo
k poškozování toho, co měla umožnit člověku lépe spravovat.
Styl „po nás přijde potopa“ měnil krajinu našimi předky upravenou
na základě zkušeností mnoha generací, které vycházely z pozorování
předchozích pokolení při jejich každodenní práci, které však z budek
těžkých mechanismů lze pozorovat obtížně. Naši předkové nestavěli
meze pouze jako hranice svých pozemků, ale chránili si půdu, vědomi si její nevyčíslitelné ceny. Snažili se všemožnými – často na prvý
pohled nepatrnými – úpravami, aby jim tento nedocenitelný materiál
neodnášela voda, vítr, tající sníh. Kombinace těchto opatření s vhodnou agrotechniku byla účinnou protierozní ochranou.
Úvozy, lemované alejemi nebo křovinami, nesloužily pouze k dopravě a nebyly pouze oku lahodícími krajinnými prvky, ale měly
nesmírný hydrologický význam k odtoku přebytečných srážkových
vod. Volba plodin byla ovlivněna polohou a svažitostí zemědělského
pozemku. Půda byla hnojena převážně organickými hnojivy, která
mimo jiné ovlivňovala i její fyzikální vlastnosti včetně sorpční schopnosti a struktury.
To vše bylo postupně, avšak hlavně tím, co se dělo v sedmdesátých letech, zlikvidováno. Meze a úvozy byly rozorány, velké těžké
agregáty spolu s absencí organických hnojiv, nahrazených převážně
hnojivy průmyslovými, neblaze změnily půdní vlastnosti tak, že půda
se stala velice snadno rozplavitelná a náchylná k erozi jak vodní, tak
větrné. Vlhčí lokality, původně pokryté loukami, byly rovněž zorněny.
Nemálo lidských obydlí bývalo chráněno výstavbou poldrů, z nich
mnohé byly rovněž zlikvidovány a zorněny.
Důsledkem byla nadměrná eroze, transportující půdní částice do
koryt potoků, řek rybníků a nádrží. Kdysi bývaly rybníky pravidelně letněny a zimovány, takže erodované částice půd mineralizovaly.
Malé toky bývaly čištěny jak pro potřebu mlýnů a pil, tak pro chov
ryb. Větší toky do značné míry čistily ledy na jaře, což umožňovala
účelná manipulace s jezy. Větších údolních nádrží bývalo dříve málo
a o zanášení těch existujících tehdy nikdo neuvažoval. „Zapomenutí“
starých postupů vedlo k postupnému, ale rychlému a nadměrnému
zanášení toků a nádrží.
Modernizace vesnic přivedla tekoucí vodu do lidských obydlí,
avšak se zvýšeným množstvím odpadní vody, navíc se zvýšenou koncentrací fosforu způsobenou používáním pracích prášků a zavedením
splachovacích záchodů, nikdo nepočítal.
Změnila se i organizace lesnické činnosti, takže původně zdravé
ekologicky vyvážené lesy, které dokázaly zadržet a vyčistit velká

množství vody, tuto schopnost ztrácely. Zavedení nevhodné těžké
mechanizace při těžbě a dopravě dřeva způsobilo nadměrnou erozi.
Důsledkem těchto nepromyšlených přístupů bylo zanesení koryt,
podstatné zmenšení objemů nádrží a rybníků, které dříve srážkovou
vodu zachycovaly, a naopak koryta umožňovala rychlejší odtok.
Zajímavé je porovnání zástavby v inundačních územích s odstupem let. Před rokem 1997, kdy byla velká povodeň na Moravě, byla
velká časová mezera od roku 1906, kdy naposled byla povodeň podobného rozsahu. Jenže tehdy ona povodeň mnoho škody nezpůsobila,
protože podél toků byla minimální zástavba a inundační území bylo
používáno jako louky a pastviny. Škodu způsobenou v roce 1997
zapříčinila rozsáhlá výstavba rodinných domů, chat, oplocených
pozemků, sklady dřeva.
Velkou vinu na zbytečných škodách způsobených povodní nesou
rovněž nevhodně projektované mosty, lávky, přístavy pro lodě, špatně
projektované silnice a dálnice, které podstatně změnily hydrologické
poměry.
Jmenované příčiny jsou poslední dobou často přetřásány. Ale otázka
zní, jak hrubé chyby minula napravit? Víme, že mnohé z nich jsou již
téměř nenapravitelné. Ale stále zbývá mnoho způsobů, jak podstatně
toto neblahé dědictví napravit. Minulé století, hlavně jeho druhá polovina, zanechalo krajinu zbytečně a necitlivě zindustrializovanou.
Tomu se přizpůsobilo i zemědělství a lesnictví. Po roce 1989 bylo
naše zemědělství značně zdecimováno různými vlivy ryze ekonomického charakteru. Bylo potvrzeno, že intenzivní velkokapacitní
systém zemědělství kromě poškozování krajiny, životního prostředí,
drahocenné půdy, kvality povrchových i podzemních vod, je i značně
neekonomický. Řešení je v částečném návratu do doby před těmito
chybnými zákroky, avšak obohaceném moderními výsledky vědy
a techniky. Odborné protierozní a vodohospodářské zásahy umožní
šetrné zemědělství a navrátí i krásu naší krajině tak, aby byla přitažlivější pro rozkvět turistiky a agroekoturistiky.
Našim lesům lze navrátit zdraví podstatnou změnou organizace našeho lesnictví, vycházející ze zkušeností předků a s použitím moderních poznatků, které podstatně změní způsoby použití mechanizace
v lesích. To se týká i našeho rybníkářství. Naše rybníky původně neměly význam pouze rybochovný, ale podstatně ovlivňovaly množství
a i kvalitu vody v krajině. Dnes často zabahněné rybníky s intenzivním
způsobem obhospodařování většinou kvalitu vody zhoršují a jejich
podstatně zmenšené objemy nemohou plnohodnotně ovlivňovat
hydrologické poměry v jejich povodích. Sediment, tvořený podstatnou měrou erodovanými půdními částicemi, lze většinou v podobě
komponent kompostů nebo i po snadné úpravě přímo navrátit zpět na
plochy, kde chybí. Vývoj vhodné mechanizace by zjednodušil a zlevnil
jejich těžbu, zvláště pak použitím sacích bagrů.
Při územním plánování je nutno podstatně zreorganizovat inundační území, aby byly minimalizovány překážky při vtoku i odtoku
přívalových vod mnohdy i za cenu vykoupení současných objektů,
nebo ovlivnění jejich další existence pomocí pojišťoven.
Organizaci protipovodňových opatření by bylo třeba určit adresně
patřičným úředníkům a podle zvládnutí situace je hmotně zainteresovat nebo při hrubém zanedbání potrestat. Tato opatření vyžádají
mnoho úsilí i finančních prostředků, ale je nutno počítat s tím, že
prudké výkyvy v počasí budou častější a jejich dopady drastičtější.
V. Vojtěch
VencaVojtech@seznam.cz

