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Vládní prohlášení
Na konci ledna byla jmenována nová vláda, která následně přijala
programové prohlášení. Nechám stranou, kde na svá předsevzetí chce
vláda vzít. Zmíním však z dokumentu dvě věty: „Vláda posílí ochranu
kvalitní orné půdy a půdního fondu“ a „Vláda připraví do poloviny
roku 2016 Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu v České
republice včetně konkrétních projektů zadržování vody v krajině,
revitalizací vodních toků a údolních niv, důsledné ochrany spodních
vod atd.“ Pokud by se jí podařilo tyto dva úmysly prosadit, a zároveň
dále rozvíjet i technická opatření pro zvládání povodní a sucha, pak
vládě chvála budiž! Alespoň v tomto punktu.
Nemyslím si přitom, že by naplnění těchto dvou představ bylo pro
erární kasu nějak finančně náročné. Může to být však finančně ztrátové pro velkopodnikatelský sektor. Současné právní a ekonomické
prostředí je nastaveno tak, že je pro podnikatele výhodnější umisťovat
jakoukoliv zástavbu na zelenou louku než na brownfield. Je i ziskově
zajímavější pěstovat na velkých lánech řepku, kukuřici a obdobné
plodiny, aby se pak použily k výrobě energie, než aby prošly přímo či
nepřímo trávicím traktem člověka. I dotace – co vím – upřednostňují
dosud velkopodnikatele v zemědělství, kteří v životě do rukou vidle
nevzali a jediný dotazník nevyplnili (na obé mají přece své lidi),
oproti sedlákům, kteří po večerech, když přijdou z chléva, vyplňují
formuláře. A kteří – znám takové – ve volných chvílích obnovují aleje
podél cest a obnovují bez dotací malé rybníčky v krajině.
Co je nevýhodné pro podnikatele, je pro krajinu, společnost a hlavně
pro budoucnost v obou případech naopak výhodnější. Využít opuštěné
výrobní plochy pro průmysl. V zemědělství prosazovat menší lány
oddělené pásy zeleně, pěstovat primárně pro potravinářství a chovat
nejen pro maso, ale i pro hnůj, který má jít jako základ humusu na
pole, ne do bioplynky. Nevyrábět s vysokými energetickými, surovinovými a hlavně dotačními vstupy energetické suroviny a energii,
které by bez dotací byly neprodejné, protože po porovnání vstupních
parametrů (energie a hnojiva) s parametry výstupními (množství dodané energie) by se zjistilo, že účinnost je blízká nule. Zemědělství
by nemělo být chápáno jako obor, který vyrábí, nýbrž jako obor, který
spravuje. Pokud zemědělec bude dostávat dotace, třeba i velké dotace
na tu správu i z mých daní, rád mu je poskytnu.
Dosud však dotace jsou placeny především z peněz malých daňových poplatníků, kteří však toho až tak moc nezmohou při rozhodování, kam by měly směřovat, protože lobbistické možnosti těch, kteří
mohou pouze volit, jsou blízké nule. Dotace jsou vypláceny do kapes
především opravdu velkým podnikatelům, jejichž lobbistické možnosti jsou velké, ať už jsou aktivními politiky či nikoliv. Proto budu
se zvědavostí čekat, jak to s těmi dobrými úmysly dopadne, protože
by to opravdu znamenalo když ne zrušení dotací, tak alespoň jejich
zásadní změnu alokace na drobné projekty a na drobná místa.
Ing. Václav Stránský
Toto důmyslné zařízení se nachází na drobné vodoteči v obci Habovka na Slovensku. Napájí bazén u rodinného domu. Foto Daniel
Křenek

Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou
zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky oceníme celoročním předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.
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Možnosti využití souhry
různých faktorů za účelem
potlačení činnosti
nitratačních bakterií
při čištění odpadních vod
Josef Radechovský, Pavel Švehla, Helena Hrnčířová,
Lukáš Pacek, Jan Bartáček

Abstrakt

Za účelem cílené represe aktivity nitratačních bakterií (NOB)
při nitrifikaci odpadních vod s vysokým obsahem amoniakálního
dusíku je v řadě případů nezbytné kombinovat inhibiční vliv více
faktorů. V rámci tohoto příspěvku jsou z tohoto pohledu prezentovány situace, ve kterých se při dlouhodobých laboratorních testech
kombinovaný vliv vybraných faktorů podařilo aplikovat za účelem
realizace procesu zkrácené nitrifikace. Bylo prokázáno, že společné
působení několika inhibičních vlivů (např. kolísání pH a následné
výkyvy v koncentraci nedisociovaného amoniaku a nedisociované
kyseliny dusité při semikontinuálním průtoku reaktorem) může
být z hlediska minimalizace aktivity NOB úspěšné i v případě, kdy
hodnoty jednotlivých inhibičních parametrů nepřesahují stav, na
který jsou při jejich samostatném působení NOB schopny se adaptovat. Zároveň se ukazuje, že v některých situacích může přechodné
působení jednoho inhibičního faktoru sekundárně spustit trvalou
inhibici vyvolanou jiným faktorem, a to i v případě, že skutečnost
primárně limitující činnost NOB již na biomasu nepůsobí. Tento jev
byl zaznamenán v případě vystavení NOB vlivu limitace dostupnosti
kyslíku či přechodnému nárůstu koncentrace volného amoniaku.
V obou případech došlo v důsledku represe činnosti NOB k nárůstu
koncentrace dusitanů, resp. volné kyseliny dusité, který v kombinaci
s dalšími vlivy může garantovat trvalou inhibici NOB.
Klíčová slova
inhibice – limitace kyslíku – nitratační bakterie (NOB) – synergický
účinek – volná kyselina dusitá – volný amoniak

Úvod
Existuje celá řada strategií, které mohou vést k cílenému potlačení
činnosti nitratačních bakterií (nitrite oxidising bacteria – NOB) při
nitrifikaci odpadních vod. Cílem selektivní inhibice NOB ve směsné
nitrifikující kultuře je snaha o iniciaci procesů nitritace/denitritace
(respektive zkrácená nitrifikace/denitrifikace) či částečná nitritace/deamonifikace, které vedou ke snížení nákladů spojených s biologickým
odstraňováním dusíkatého znečištění a ke zvýšení jeho účinnosti [1,
2]. Aktivita NOB může být v případě suspenzní kultury mikroorganismů efektivně potlačena krátkou dobou zdržení kalu aplikovanou
při vysoké provozní teplotě [3]. Další poměrně spolehlivou cestou
vedoucí k potlačení aktivity NOB je regulace koncentrace kyslíku
v čištěné vodě [4]. Podobný efekt může mít za určitých okolností
i vysoká koncentrace nedisociovaného amoniaku (Free Ammonia –
FA) či volné kyseliny dusité (Free Nitrous Acid – FNA) [5], popřípadě
disociovaného N-NO2- [6].

Simultánní působení faktorů inhibujících činnost
nitratačních organismů
V podstatě všechny faktory inhibující činnost NOB limitují od určitých hodnot i aktivitu nitritačních organismů (ammonia oxidising
bakteria – AOB) a mohou tedy snižovat rychlost procesu zkrácené
nitrifikace. Od jisté hraniční koncentrace ovlivňuje aktivitu AOB FA
i FNA [5, 7]. Negativní vliv na rychlost nitritace může mít také nízká
koncentrace kyslíku v čištěné vodě [4, 8] a v závislosti na konkrétních
podmínkách pochopitelně i krátká doba zdržení kalu [9]. Proto se jeví
jako účelné udržovat hodnotu parametrů ovlivňujících průběh biochemických přeměn sloučenin dusíku v rozmezí inhibujícím činnost
NOB a zároveň absolutně nelimitujícím aktivitu AOB, respektive na
minimálních hodnotách zaručujících potlačení činnosti NOB.
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Při hraničních hodnotách inhibičních faktorů však ve zvýšené
míře hrozí adaptace NOB na podmínky panující v čištěné vodě
a k dlouhodobému potlačení jejich aktivity nemusí stačit samotné
působení jednoho parametru. Za účelem optimalizace procesu je pak
mnohdy vhodné kombinovat vliv více různých faktorů. V podstatě
mohou nastat 4 základní varianty simultánního působení různých
inhibičních faktorů:
1. Hodnoty jednoho faktoru kromě přímého působení na aktivitu NOB
zároveň ovlivňují hodnoty faktoru dalšího.
2. Za účelem aplikace jednoho faktoru je nutno upravit hodnoty faktoru jiného.
3. Jednotlivé inhibiční faktory působí společně a jejich hodnoty jsou
navzájem nezávislé.
4. Jednotlivé inhibiční faktory působí na aktivitu NOB synergicky.
Do první varianty spadá především vliv hodnoty pH a teploty na
koncentraci FA a FNA. Zastoupení FA roste s rostoucí hodnotou pH
i teploty a zastoupení FNA se zvyšuje v opačném trendu [5]. Vliv
teploty na inhibiční působení FA a FNA byl potvrzen v práci [10].
Zatímco při teplotě 25 °C byly NOB při čištění skládkového výluhu
daného složení inhibovány zejména FNA, při teplotě 35 °C byl vliv
této látky slabší, ale projevila se také inhibice způsobená FA. Dalším
příkladem přímého vlivu jednoho inhibičního faktoru na hodnoty
faktoru dalšího může být dopad zatížení reaktoru na dostupnost
kyslíku v biologickém systému. Vysoké zatížení reaktoru dusíkem
může podporovat zastavení nitrifikace ve fázi dusitanů [11], přičemž
v některých případech v důsledku vyšší intenzity biochemických
procesů může limitovat dostupnost kyslíku ve vnitřní struktuře
vločky aktivovaného kalu či biofilmu. Je tedy otázkou, do jaké míry
v případech zaznamenání snížené aktivity NOB při vysokém zatížení
nitrifikačního reaktoru dusíkem (popřípadě i organickým znečištěním)
působí právě omezená dostupnost kyslíku. Zároveň je vysoké zatížení
dusíkem mnohdy spojeno s vysokou vstupní koncentrací N-amon.
Při té mohou inhibičně působit toxické formy dusíku (zejména FA).
Příkladem druhé varianty společného působení různých faktorů
je výše zmíněný kombinovaný vliv teploty a krátké doby zdržení
kalu, kterého využívá systém SHARON [3]. Aby bylo možno „vyplavit“ NOB z nitrifikačního reaktoru, je nutno provozovat systém
při teplotě, která z hlediska růstové rychlosti zvýhodňuje AOB. Do
této kategorie je možno zařadit i sekundární inhibiční působení
dusitanového dusíku, akumulovaného následkem regulace hodnoty
jiného parametru inhibujícího aktivitu NOB. To bylo pozorováno
například v případě přechodného snížení koncentrace rozpuštěného
kyslíku, které vedlo k okamžité inhibici NOB a nárůstu koncentrace
dusitanů. Ty pak blokovaly druhý stupeň nitrifikace i po následném
zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku na hodnoty nelimitující
činnost NOB [4].
Třetí varianta simultánního působení různých inhibičních faktorů
může spočívat například v současném působení FA a FNA při stabilních hodnotách teploty a pH. Do této kategorie by bylo možno zařadit
i působení toxických forem dusíku při limitované koncentraci kyslíku.
Další možností je například provoz systému při limitovaném stáří
kalu v podmínkách s vysokou koncentrací toxických forem dusíku
nebo limitovanou dostupností kyslíku. Inhibiční vliv toxických forem
dusíku (FA, FNA, NO2-) může být zesílen také vysokým zatížením
nitrifikačního reaktoru amoniakálním dusíkem, přestože primárně
zatížení přímo neovlivňuje aktuální koncentrace těchto látek [12].
Pokud dojde k situaci, že inhibiční vliv jednoho faktoru je za daných
podmínek významně zesílen působením jiného faktoru inhibujícího
aktivitu NOB, můžeme hovořit o synergickém působení jednotlivých
vlivů.

Metodika testů
V rámci tohoto příspěvku jsou za účelem vyhodnocení aktivity NOB
v podmínkách simultánního působení různých inhibičních faktorů
prezentovány a vzájemně porovnávány výsledky provozu nitrifikačních reaktorů, které pracovaly v odlišných podmínkách. Rozdíly mezi
jednotlivými biologickými systémy byly zejména ve vstupní koncentraci N-amon, koncentraci rozpuštěného kyslíku, v zatížení dusíkem
a v provozní teplotě. V závislosti na těchto parametrech biologického
procesu byly mikroorganismy podrobeny i proměnlivému inhibičnímu vlivu FA, FNA a NO2-. Všechny hodnocené experimenty byly
realizovány v laboratorních podmínkách s biomasou kultivovanou ve
formě suspenze (aktivovaného kalu) v systémech SBR (Sequencing
Batch Reactor) o pracovním objemu 1,5 litru.
Ve všech diskutovaných laboratorních modelech byla simulována nitrifikace kalové vody vznikající při odvodňování anaerobně

1

tohoto modelu v samostatné tabulce 2. V rámci etapy 5 docházelo ke zvyšování vstupní
NL
BV-N
Θ
počet cyklů
t
koncentrace N-amon ze 75 mg·l-1 postupně na
Model čištěná voda
limitace
O
2
(g·l-1)
(kg·m-3·d-1)
(d)
(d-1)
(°C)
150, 300, 600 a 1000 mg·l-1. K nárůstu koncen1
KV
3,8
0,80
1,9
4
23 ± 2
ne
trace ve vstupu se v této fázi provozu reaktoru
2
ředěná KV
0,4*
0,20
0,75–3
2–4
15
ne
přistupovalo vždy po uplynutí 10–12 dnů.
Ve vodě vstupující do reaktoru i vystupu3
KV
3,6
0,25
4,5
4
23 ± 2
ano
jící z reaktoru byly pravidelně stanovovány
4
KV
3,6
0,25
4,5
4
23 ± 2
ne
koncentrace jednotlivých forem dusíku.
KV – kalová voda z anaerobní stabilizace kalu, koncentrace N-amon 900–1500 mg l-1
Koncentrace N-amon byla stanovena pomocí
NL – průměrná koncentrace nerozpuštěných látek v reaktoru
indofenolové metody, koncentrace dusitaBV-N – objemové zatížení amoniakálním dusíkem
nů s využitím činidla tvořeného amidem
Θ – hydraulická doba zdržení čištěné vody
kyseliny sulfanilové a N-(1-naftyl)-1,2-ethy* na celkové nitrifikační aktivitě systému se při nízké koncentraci kalu za daných podmínek významně
lendiamindihydrochloridem. Koncentrace
podílela biomasa zachycená ve formě biofilmu na stěnách reaktoru [13]
dusičnanů byla určena pomocí metody
s 2,6-dimethylfenolem ve fotometrických zkuTabulka 2. Přehled koncentrací N-amon ve vstupní vodě a hydraumavkách. Vzhledem k vysokým koncentracím dusitanů v analyzované
lické doby zdržení čištěné vody v Modelu 2
vodě bylo v rámci tohoto stanovení použito zvýšené množství (350
µl) kyseliny amidosírové. Všechna stanovení proběhla dle Horákové
Etapa
a kol. (2003) [14].
-1
c N-amon (mg∙l ) vstup
Θ (d)
Tabulka 1. Základní charakteristiky laboratorních modelů

experimentu
1
2
3
4
5

600
300
150
75
150 → 300 → 600 → 1000

3
1,5
0,75
0,38
0,75 → 1,5 → 3 → 5,2

Výsledky a diskuse
Synergický účinek FA a FNA v systémech pracujících na
principu SBR – cesta k trvalé inhibici NOB

V průběhu dlouhodobých experimentů zaměřených na studium
procesu nitrifikace aplikovaného v rámci odděleného biologického
čištění kalové vody se opakovaně potvrdilo, že dlouhodobé inhibice aktivity NOB je možno docílit v systémech SBR. To je zřejmé
z grafu uvedeného na obrázku 1a, který shrnuje výsledky provozu
Modelu 1 (viz tabulka 1). K potlačení tvorby dusičnanů v tomto
případě došlo i při laboratorní teplotě, nelimitované koncentraci
rozpuštěného kyslíku a nelimitované době zdržení kalu. Hlavním
selekčním faktorem inhibujícím aktivitu NOB byla vysoká koncen-

stabilizovaného kalu, obsahující N-amon v koncentračním rozmezí
900–1500 mg·l-1. Tato voda byla v rámci části hodnocených pokusů
ředěna vodovodní vodou za účelem dosažení požadované vstupní
koncentrace N-amon [13]. Většina experimentů probíhala při laboratorní teplotě (21–25 °C), za účelem posouzení průběhu procesu při
teplotách blížících se podmínkám panujícím
při čištění běžné městské vody byly některé
testy prováděny při teplotě 15 °C [13]. Transport tekutin v rámci laboratorních modelů byl
zajištěn peristaltickými čerpadly, kyslík byl
dodáván s využitím akvaristických vzduchovacích motorků zajišťujících hrubobublinnou
aeraci. Ze systému nebyl odtahován přebytečný kal, což umožňovalo relativně vysoké stáří
biomasy. Jeho teoretická hodnota je určena
množstvím kalu v reaktoru (resp. koncentrací
kalu v reaktoru a objemem reaktoru) a množstvím biomasy unikající denně z reaktoru
(respektive koncentrací nerozpuštěných látek
v odtoku a průtokem čištěné vody). Reálnou
dobu zdržení kalu je ale poměrně složité
přesně definovat, neboť do reaktoru vstupuje
proměnlivé množství relativně inertních
nerozpuštěných látek obsažených v čištěné
kalové vodě a je prakticky nemožné kvantifikovat přesně, jaká část těchto látek přechází
do odtoku. Koncentrace rozpuštěného kyslíku
v reaktorech bez cílené limitace jeho dostupnosti se v aerační fázi pohybovala v rozmezí
3–8 mg·l-1, při testech simulujících podmínky
s omezenou přístupností O2 byla jeho koncentrace udržována na hodnotách mezi 0,5
a 1,2 mg·l-1 s využitím měřicího a regulačního systému Magic XBC firmy Gryf, který
umožňuje kontinuální regulaci koncentrace
rozpuštěného kyslíku ve vodě [4]. Systém byl
nastaven na požadovanou hodnotu 0,7 mg·l-1
s hysterzí 0,1 mg·l-1, přičemž reálně docházelo
k výkyvům v uvedené oblasti.
V tomto příspěvku budou prezentovány výsledky získané v rámci provozu čtyř různých
modelů (Model 1–4). Základní charakteristiky
jednotlivých modelů jsou shrnuty v tabulce 1.
Vzhledem k průběžným změnám v základních charakteristikách Modelu 2 uvádíme
pro větší přehlednost koncentraci N-amon
ve vstupní vodě a hydraulickou dobu zdržení Obr. 1. a) formy dusíku na odtoku z Modelu 1, b) hodnota pH na začátku (pH-z) a na konci
čištěné vody v jednotlivých etapách provozu (pH-k) cyklu, c) koncentrace FA a FNA v průběhu cyklu Modelu 1
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trace toxických forem dusíku – FA, FNA,
N-NO2- [5, 6]. Z grafu je zřejmé, že aktivita
NOB byla v daných podmínkách efektivně
potlačena po dobu téměř dvou let, přičemž
nebyl zaznamenán zřetelný trend směřující
ke zvyšování zastoupení N-NO3- v odtoku.
V systému provozovaném při srovnatelných
podmínkách (zatížení dusíkem, teplota,
doba zdržení kalu, dostupnost kyslíku atd.)
v průtokové režimu odpovídajícím směšovací
aktivaci (CSTR – Completely Stirred Tank
Reactor) byla naopak prokázána postupná
adaptace NOB na podmínky prostředí signalizovaná postupným nárůstem koncentrace
N-NO3- v odtoku [4, 15]. Také tento jev byl
v rámci dlouhodobého výzkumu v systémech
s kontinuálním průtokem (CSTR) zaznamenán opakovaně.
Důvodem zásadního rozdílu ve stabilitě
zkrácené nitrifikace (resp. v dlouhodobosti
potlačení aktivity NOB) v SBR a CSTR je
patrně silné kolísání koncentrace FA a FNA
v průběhu pracovního cyklu systému pracujícího na principu SBR. To je vyvoláno
zejména prudkými výkyvy v hodnotě pH,
která dosahuje maxima na začátku cyklu
(po nadávkování surové kalové vody) a postupně klesá v důsledku průběhu nitrifikace
a nedostatečné kyselinové neutralizační
kapacity čištěné vody [16]. Koncentrace FA
dosahuje maxima (v diskutovaném Modelu
1 až 38 mg·l-1) na začátku cyklu, kdy je v reaktoru nejvyšší hodnota pH (v daných podmínkách zpravidla 7,5–8,0 – viz obrázek 1b,
a zároveň maximální koncentrace N-amon.
V průběhu cyklu je N-amon postupně odstraňován nitrifikačním procesem, který zároveň
okyseluje prostředí [16]. Proto postupně
slábne inhibiční působení FA. Zároveň ale
stoupá koncentrace produktu zkrácené nitrifikace (N-NO2-) a při současném poklesu
pH (obrázek 1b) se logicky zesiluje inhibiční
působení FNA, jejíž koncentrace na konci
cyklu dosahovala v Modelu 1 v závislosti na
aktuálních podmínkách v reaktoru až 8 mg·l‑1.
Organismy jsou tedy střídavě podrobovány
extrémním hodnotám FA a FNA. Typický
vývoj koncentrace FA a FNA během pracovního cyklu v Modelu 1 je uveden na obrázku
1c. Ve srovnání se systémem CSTR je v SBR
dosahována podstatně vyšší maximální koncentrace FA, neboť podmínky v CSTR jsou
z hlediska inhibičního působení sloučenin
dusíku stabilní a srovnatelné s podmínkami
na konci cyklu SBR.
Pokud vycházíme z hypotézy, že aktivita
NOB v systémech SBR provozovaných za
výše zmíněných podmínek je potlačena
v důsledku kombinovaného inhibičního vlivu
FA a FNA (resp. NO2-), je logickou otázkou,
při jaké vstupní koncentraci N-amon bude
tato inhibice ještě účinná. S cílem vyřešit
tuto otázku byl provozován SBR reaktor,
ve kterém byla při konstantní teplotě 15 °C
zpracovávána kalová voda ředěná vodovodní
vodou za účelem dosažení požadované koncentrace N-amon (Model 2 – viz tabulka 1). Obr. 2. a) hodnoty pH na začátku (pH-z) a na konci (pH-k) cyklu SBR v Modelu 2, b) zastouV jednotlivých etapách (E1 až E4) byl tento pení oxidovaných forem dusíku na odtoku z Modelu 2, c) vliv postupného zvyšování vstupní
model provozován při vstupních koncentra- koncentrace N-amon na koncentraci jednotlivých forem dusíku v odtoku z Modelu 2, d)
cích N-amon 600 mg·l-1 (E1), 300 mg·l-1 (E2), koncentrace FA a FNA při postupném snižování vstupní koncentrace N-amon, e) koncentrace
150 mg·l-1 (E3) a 75 mg·l-1 (E4). To je zřejmé FA a FNA při následném postupném zvyšování vstupní koncentrace N-amon
z tabulky 2. Vývoj zastoupení oxidovaných
přičemž radikálně se začalo zvyšovat po cca 65 dnech této etapy. Po 95
forem dusíku na odtoku z tohoto systému je zaznamenán na obr. 2b.
dnech E4 již bylo zastoupení N-NO2- zanedbatelné. Z těchto zjištění
Z grafu je zřejmé, že zastoupení N-NO3- bylo v etapách E1–E3 (vstupní
vyplývá předpoklad, že v daných podmínkách leží pomyslná hranice
koncentrace N-amon 600, 300 a 150 mg·l‑1) velice nízké. K určitému
vstupní koncentrace N-amon umožňující inhibici činnosti NOB mezi
nárůstu došlo od začátku E4 při vstupní koncentraci N-amon 75 mg·l-1,
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látek pak k trvalé inhibici NOB postačují
koncentrace podstatně nižší než hodnoty,
které při působení pouze jedné z těchto látek
umožňují vysokou aktivitu NOB. Dá se tedy
předpokládat, že dochází k synergickému
účinku FA a FNA při jejich simultánním
působení na nitrifikační biomasu. Přestože
koncentrace disociovaného N-NO2- během
cyklu SBR nekolísá zdaleka tak významně
jako koncentrace FNA, nelze vyloučit ani
synergické působení FA a disociovaného
dusitanového iontu [6].

Transformace klasické nitrifikace na
zkrácenou nitrifikaci s využitím souhry
několika faktorů

V rámci experimentů, jejichž výsledky již
byly dříve publikovány [18], bylo zjištěno,
že standardní nitrifikační proces s dusičnany
jako dominantním konečným produktem je
v systému CSTR při inokulaci běžným nitrifikujícím aktivovaným kalem možno při čištění
kalové vody zapracovat velice rychle. Proto se
nabízí otázka, zda (resp. jakým způsobem) je
možno v podobně krátkém časovém intervalu
klasickou nitrifikaci transformovat do procesu
zkrácené nitrifikace, tedy jak v systému s plnou
aktivitou AOB i NOB účinně potlačit činnost
NOB a zároveň nelimitovat aktivitu AOB.
Za účelem řešení tohoto problému byl
provozován reaktor SBR zpracovávající
neředěnou kalovou vodu (Model 3). Systém
byl zaočkován vratným kalem z ÚČOV Praha
o koncentraci NL 6,13 g·l-1, kterým byl v okamžiku spuštění naplněn celý objem reaktoru.
Teprve poté bylo v rámci jednotlivých cyklů
SBR zahájeno dávkování kalové vody. Reaktor
pracoval při koncentraci rozpuštěného kyslíku udržované na hodnotách mezi 0,5 a 1,2
mg·l-1 (viz výše). Technologické uspořádání
modelu vycházelo z výše prezentovaného
Obr. 3. a) základní charakteristiky pro Model 3 (O2-z, O2-k – koncentrace kyslíku na začátku předpokladu, že v systému SBR je za jistých
a konci cyklu), b) vývoj koncentrace kyslíku během jednoho cyklu zaznamenaný 9. den okolností možno docílit trvalé inhibice NOB
provozu Modelu 3, c) základní charakteristiky pro Model 4 (pH-z, pH-k – hodnota pH na v důsledku působení FA a FNA, resp. NO2- (viz
začátku a konci cyklu)
výše), a ze staršího zjištění [4], že prakticky
okamžité restrikce činnosti NOB je možno docílit přechodnou limitací dostupnosti kyslíku.
75 a 150 mg·l-1. Tyto hodnoty však zcela jistě není možno považovat
Nitrifikační aktivity se podařilo dosáhnout v podstatě od prvního
za striktní a obecně platné. Zásadní vliv na aktivitu mikroorganismů
dne provozu (obrázek 3a). Bohužel, vzhledem k opakovaným pobudou mít pochopitelně konkrétní podmínky panující při čisticím
ruchám časového spínače zajišťujícího přídavnou aeraci v Modelu
procesu. V tomto ohledu bude důležitá zejména kyselinová neutra3, docházelo po značnou část provozu tohoto reaktoru (dny 1–12)
lizační kapacita čištěné vody, která silně ovlivní intenzitu kolísání
k občasným nekontrolovatelným nárůstům koncentrace kyslíku, které
pH v průběhu cyklu SBR, a tím i dosahované koncentrace FA a FNA.
nebyly zaznamenány v rámci diskontinuálního měření při odběrech
S cílem bližšího určení hraniční vstupní koncentrace N-amon zajišvzorků – viz graf uvedený na obr. 3a. Jsou však zřejmé z dat získaťující v daných podmínkách účinnou restrikci aktivity NOB se v dalných v rámci kontinuálního sledování koncentrace rozpuštěného
ším průběhu provozu Modelu 2 (etapa E5) přikročilo k opětovnému
kyslíku – viz vývoj koncentrace kyslíku zaznamenaný během jednonárůstu vstupní koncentrace N-amon (viz tabulka 2 a s ní související
ho cyklu SBR v průběhu dne 9 (obr. 3b). To v konečném důsledku
text uvedený výše), přičemž se předpokládalo, že inhibice NOB bude
vedlo k produkci dusičnanů v této fázi. Po 12. dnu provozu reaktoru,
po překročení „zlomové“ vstupní koncentrace N-amon obnovena.
od kterého se dařilo bez výraznějšího kolísání zajistit požadovanou
Z obrázku 2c je ale zřejmé, že k tomuto jevu nedošlo v průběhu celé
koncentraci kyslíku v reaktoru, byl zaznamenán postupný nárůst konE5. Koncentrace FA významně převyšovala hodnoty, při kterých byly
centrace N-NO2- doprovázený poklesem koncentrace N-NO3-. 22. den
v rámci předcházejících etap NOB silně inhibovány (zejména etapa
byla již zaznamenána koncentrace N-NO2- 498 mg·l-1 při koncentraci
-1
E3 – viz obr. 2). Minimální (do cca 0,1 mg·l ) byly v rámci tohoto
N-NO3- 22 mg·l-1 (obr. 3a). V rámci experimentu bylo tedy prokázáno,
období ale koncentrace FNA (i disociovaného N-NO2-), neboť dusitany
že limitace dostupnosti kyslíku může i v systému SBR vyvolat podobse vzhledem k vysoké aktivitě NOB v systému prakticky nevyskytoně jako v případě kontinuálního průtoku [4] hromadění dusitanů.
valy (obr. 2c a 2e). To naznačuje, že právě kyselina dusitá (popřípadě
Uvážíme-li výše prezentovaný vývoj nitrifikační aktivity v Modelu
disociovaný N-NO2-) hrají v daných podmínkách z hlediska inhibice
1, je možno konstatovat, že přechodná limitace koncentrace kyslíku
NOB klíčovou roli. V rozporu s tímto předpokladem je však skutečv reaktoru SBR s plnou aktivitou NOB může vyvolat nahromadění
nost, že v rámci starších experimentů se ukázalo, že i v podmínkách
dusitanů, které následně v podmínkách silných výkyvů v koncentraci
s velice vysokou koncentrací FNA (až 4,9 mg·l-1) v systému pracujícím
FA a FNA umožní potlačit tvorbu N-NO3- trvale.
na principu CSTR mohou NOB vykazovat vysokou aktivitu [15, 17].
Model 4 byl původně provozován jako referenční model k Modelu
V zásadě je tedy možno konstatovat, že dlouhodobou a účinnou
3, který tedy pracoval za identických podmínek jako Model 3, pouze
restrikci činnosti NOB nezajišťují ve sledovaném rozmezí ani samots nelimitovanou koncentrací kyslíku (v aerační fázi stabilně 4–6 mg·l-1
né vysoké koncentrace FA, ani samotné vysoké koncentrace FNA
O2). Systém produkoval v prvních dvanácti dnech provozu jako ko(N‑NO2‑). Rozhodující je zřejmě kombinace obou inhibičních vlivů,
nečný produkt nitrifikace prakticky výhradně N-NO3-. Mezi 12. a 15.
kterou je možno využít s výhodou právě u zmíněných systémů
dnem provozu však z nezjištěných příčin došlo ke snížení aktivity
se semikontinuálním průtokem. Při simultánním působení těchto
NOB a následnému snížení účinnosti nitrifikačního procesu. To vedlo
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z důvodu snížení produkce H+ nitrifikačním procesem k nárůstu hodnoty pH v průběhu celého cyklu na hodnoty převyšující 8 (obr. 3b).
V důsledku toho koncentrace FA přechodně vzrostla až na 96 mg·l-1,
což vyvolalo inhibici NOB, resp. nárůst koncentrace N-NO2- v reaktoru
až na 465 mg·l-1 (měřeno 19. den). Po stabilizaci procesu mezi 15. a 19.
dnem provozu docházelo již k výše zmiňované fluktuaci koncentrace
FA a FNA během cyklu SBR. Z toho plyne, že přechodný nárůst pH
může (podobně jako limitace koncentrace kyslíku) vyvolat hromadění N-NO2-. Na základě výsledků plynoucích z provozu Modelu 1
(viz výše) je pak i v tomto případě možno předpokládat, že i za této
situace by bylo reálné reaktor již trvale provozovat v režimu zkrácené
nitrifikace bez významného rizika obnovení aktivity NOB.
Pokud se pokusíme shrnout text prezentovaný v předchozích odstavcích, můžeme konstatovat, že při čištění odpadních vod s vysokým
obsahem N-amon může v daných podmínkách jakýkoliv krátkodobý
impuls způsobující přechodnou inhibici NOB v nitrifikačním reaktoru
produkujícím dusičnany při semikontinuálním průtoku vést sekundárně k trvalé restrikci činnosti NOB.

Účinnost odstranění N-amon v rámci provedených
experimentů

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

Všechny výše zmíněné testy byly provedeny bez regulace hodnoty
pH v reaktoru. V důsledku této skutečnosti byla účinnost převedení
N-amon na oxidované formy limitována kyselinovou neutralizační
kapacitou (resp. koncentračním poměrem HCO3-/N-amon) v čištěné kalové vodě a dosahovala cca 50 %. To je ve shodě s dřívějšími výsledky
[19]. V případě úspěšné restrikce aktivity NOB je za těchto podmínek
bez cílených zásahů do systému produkována směs N-amon a N-NO2v poměru cca 1 : 1, který je ideální pro aplikaci procesu ANAMMOX
[1]. V případě potřeby zvýšit účinnost procesu nitrifikace, respektive
zkrácené nitrifikace, je zapotřebí vhodným způsobem regulovat hodnotu pH v reaktoru [19].

[14]

Závěry

[15]

• Výkyvy v koncentracích toxických sloučenin dusíku (FA, FNA,
N-NO2-) umožnily účinné potlačení aktivity NOB při nitrifikaci
kalové vody po dobu téměř dvou let v systému SBR pracujícím se
čtyřmi denními cykly při vstupní koncentraci N-amon 900–1500
mg·l-1 a průměrném objemovém zatížení 0,8 kg·m-3·d-1.
• Za daných podmínek se z hlediska možnosti obnovení aktivity NOB
jeví jako riziková vstupní koncentrace N-amon pod 150 mg·l-1. Tato
hodnota však bude silně závislá na aktuálních podmínkách (kyselinová neutralizační kapacita čištěné vody, teplota, forma kultivace
biomasy, případné zvyšování účinnosti odstranění N-amon regulací
pH atd.).
• Při provozu SBR systému pro nitrifikaci odpadní vody s vysokou
koncentrací N-amon se z hlediska dlouhodobého potlačení aktivity
NOB jako klíčový jeví synergický vliv FA a FNA, přičemž v těchto
podmínkách nelze vyloučit také význam disociovaného N-NO2-.
• Přechodné působení faktoru inhibujícího aktivitu NOB (limitace
dostupnosti O2, jednorázová úprava pH atd.) může díky následnému
nárůstu koncentrace dusitanů v prostředí s vysokou koncentrací
N-amon zajistit v systému SBR dlouhodobou inhibici způsobenou
synergickým účinkem FA a jednotlivých disociačních forem dusitanového dusíku.
Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci řešení projektů č. 20122022
a 20132012, podporovaných Celouniverzitní interní grantovou
agenturou (CIGA) ČZU v Praze. Autoři děkují poskytovateli dotace
za finanční podporu výzkumu.
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Utilization of various factors in order to suppress the activity
of NOB during wastewater treatment (Radechovský, J.; Švehla, P.; Hrnčířová, H.; Pacek, L.; Bartáček, J.)
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Abstract

The combination of several inhibition factors is necessary in many
cases when targeted repression of nitrite oxidising bacteria (NOB)
activity is planned to be applied during nitrification of wastewater
with high content of nitrogen. This paper evaluates the results of
long-term laboratory experiments and summarises the situations
enabling the application of short-cut nitrification induced by the
simultaneous effect of different factors inhibiting NOB activity. It was
proved that simultaneous effect of several inhibiting parameters (e.g.
fluctuation of pH value and consequent oscillation of the concentration of free ammonia and free nitrous acid during semi-continual
flow in biological reactor) may be from the point of view of the
minimization of NOB activity successful even in the cases when the
values of particular inhibiting factors are lower than the boundary
levels enabling the adaptation of NOB. Simultaneously, it was found
that short-term effect of one inhibiting parameter may secondarily
induce permanent NOB inhibition caused by another inhibiting

Informační systém
oddělovacích komor
a jejich vlivů na vodní toky
(ISOK)
1. část: Koncepce a funkcionalita
Ivana Kabelková, Tomáš Metelka, Filip Krejčí,
David Stránský a Gabriela Štastná

Abstrakt

V článku je představen Informační systém oddělovacích komor
a jejich vlivů na vodní toky (ISOK), který ukládá, vyhodnocuje a zobrazuje data z výpočetního a ekologického posouzení vlivů městského
odvodnění na vodní toky za deště a umožňuje jejich provázání.
ISOK slouží k identifikaci problematických míst systému městského odvodnění za deště a je pomůckou pro prioritizaci nápravných
opatření v různých prostorových měřítcích – od lokálního po regionální. Tento článek je prvním z dvoudílné série a seznamuje nejprve
s metodikami posuzování a následně s koncepcí a funkcionalitou
ISOK, zejména jeho nástroji.
Klíčová slova
dešťové oddělovače – ekologický stav – emise – imise – vodní toky

Úvod
Projekt, který je v tomto příspěvku představen, byl veden dvěma
hlavními motivacemi: Na jedné straně se v ČR velmi zvýšila úroveň
čištění odpadních vod, a proto pro ekologický stav vodních toků
stoupá relativní význam jejich látkového a hydraulického narušení
městským odvodněním za deště.
Na druhou stranu však při vodohospodářském plánování v lokálním i regionálním měřítku často schází vazba navrhovaných opatření v městském odvodnění na ekologický stav vodních toků. Řada
případových studií [7] přitom ukázala, že na biocenózu, která je již
nad urbanizovaným povodím degradovaná z hydromorfologických
důvodů (příp. řidčeji z důvodů nízké jakosti vody) a je tvořena jen
vysoce tolerantními taxony, přepady z dešťových oddělovačů nemají
prakticky žádný vliv. Samotná opatření jen v městském odvodnění
proto nemají smysl; prioritně nebo alespoň současně je nutno
vodní tok revitalizovat, příp. zlepšit jakost vody za bezdeštného
období. Naopak v přirozených vodních tocích s vysokou jakostí
vody je obnova biocenózy v případě narušení přepady z dešťových
oddělovačů velmi rychlá a přes významné krátkodobé lokální vlivy
přepadů je vzdálenost narušení poměrně malá (spíše desítky než
stovky metrů). Není proto zapotřebí přijímat žádná opatření pro
snížení vlivů přepadů, pokud vyhovují z hlediska posouzení emisí
a pokud se nejedná o zvlášť chráněné vodní toky. Tyto skutečnosti by
v budoucnosti měly být při plánování více zohledněny.
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parameter despite the primary inhibition effect was stopped. This
phenomenon was registered in the case of the exposition of NOB to
dissolved oxygen limitation or after the temporary increase of free
ammonia concentration. Both impulses leaded to massive increase
of nitrite concentration, which in the combination with other factors
may guarantee permanent inhibition of NOB.
Key words
Inhibition – limitation of oxygen concentration – NOB – simultaneous
effect – free nitrous acid – free ammonium

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Stávající informační systémy vodního hospodářství (HEIS ČR,
ISyPo) a státní správy (ISVS) obsahují sice řadu geografických a atributních údajů o říční síti ČR, zahrnujících např. průtoky, jakost vody,
rybné vody, vypouštění vod z komunálních a průmyslových bodových
zdrojů a stav vodních útvarů, avšak údaje o dešťových oddělovačích
(DO) v nich chybí.
Proto vznikl za podpory TAČR projekt „Informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky“ (ISOK), který ukládá,
vyhodnocuje a zobrazuje data z výpočetního i ekologického posouzení
vlivů městského odvodnění na vodní toky za deště a umožňuje jejich
provázání. Jeho cílem je stát se jednak nástrojem pro zpracovatele
Generelů odvodnění, jednak pomůckou pro druhé kolo vodohospodářského plánování, která umožní efektivní cílení nápravných opatření.
V tomto příspěvku jsou nejprve představeny metodické zásady
posuzování emisí a imisí ze systému městského odvodnění za deště
a ekologického hodnocení vodních toků a následně koncepce a funkcionalita ISOK, a to zejména jeho nástroje. V navazujícím příspěvku
pak bude ukázána aplikace ISOK na pilotním povodí.

Metody
Posouzení emisí a imisí

Posuzování oddělovacích komor se opírá o Metodickou příručku
„Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů
v urbanizovaných územích“ [6]. Posuzování je založeno na kombinovaném přístupu, vycházejícím z emisních a imisních kritérií. V rámci
ISOK bylo nutno navrhnout klasifikaci míry nesplnění emisních
kritérií a míry narušení vodních toků (nesplnění imisních kritérií).
Posouzení se provádí vně prostředí ISOK pomocí srážko-odtokových
simulačních modelů pro celý systém městského odvodnění (jednotná
i oddílná kanalizace). V relevantních situacích se posuzuje jednotlivé
působení výustí ze systému městského odvodnění i jejich kumulativní
spolupůsobení směrem po toku. Pro některé části posouzení musí tyto
modely umožňovat simulaci transportu látek.
V dalším textu jsou představeny metodické zásady posuzování.
Emise
Emisní kritéria jsou vztažena jednak k celému urbanizovanému
povodí příslušejícímu k jedné ČOV, jednak k jednotlivým objektům.
Emisními kritérii pro celé urbanizované povodí jsou účinnosti odvádění rozpuštěného znečištění a nerozpuštěných látek na biologický
stupeň ČOV (tab. 1). Je-li na jednotnou stokovou síť napojeno dílčí
povodí odvodněné oddílnou splaškovou kanalizací, zvyšují se požadované hodnoty z tabulky 1 v závislosti na poměru počtu obyvatel
(EO) napojených na splaškovou kanalizaci a na jednotnou kanalizaci
o 5*EOoddílná/EOjednotná (%), ale maximálně na 65 % pro rozpuštěné

Tab. 1. Minimální účinnosti (%) odvádění dešťového odtoku (tj.
rozpuštěného znečištění) a nerozpuštěných látek z povodí jednotné
kanalizace na biologický stupeň ČOV
≤10 000
dešťový odtok
(rozpuštěné znečištění)
nerozpuštěné látky

Kategorie ČOV (EO)
10 001–100 000
>100 000

50

55

60

65

70

75
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znečištění a na 80 % pro nerozpuštěné látky. Tab. 2. Klasifikace míry nesplnění emisních a imisních kritérií
Účinnost odvádění rozpuštěného znečištění
Míra nesplnění/
Účinnost
Hydraulický
Nerozpuštěné
(N-NH4, BSK5, CHSK, Ncelk, Pcelk) odpovídá
Toxicita amoniaku
narušení
odvádění
stres
látky
účinnosti odvádění dešťového odtoku, začetnost
tímco účinnost odvádění nerozpuštěných
N-NH3 (mg/l)
EO/Q347
vypočtená/
(počet
Q/Qpripust
látek (NL) závisí na sedimentační či separační
(trvání ≥ 1 hod)
(-/l s-1)
/požadovaná
událostí/rok)
účinnosti objektů na stokové síti. Klasifikace
lososové kaprové
bez sedi- se sedimíry nesplnění účinností odvádění je založevody
vody
mentu mentem
na na poměru vypočtených a požadovaných
žádné
≥
1
≤
1,0
>
0,1
>
0,2
≤
1
≤ 25
≤ 15
hodnot (tab. 2).
(1,0;1,2>
> 0,15
> 0,3
≤1
(25;50>
(15;30>
nízké
Jako emisní kritéria pro jednotlivé dešťové
<0,9;1,0)
oddělovače je vyhodnocováno splnění poměstřední
(1,2;1,8>
> 0,2
> 0,4
≤1
(50;250> (30;150>
<0,7;0,9)
ru ředění stanovené vodoprávním úřadem.
vysoké
< 0,7
> 1,8
> 0,2
> 0,4
>1
> 250
> 150
Poměry ředění se vyhodnocují jak k maxinepřepadá
málnímu bezdeštnému hodinovému průtoneposuzuje se
ku Qhmax, tak k průměrnému bezdeštnému
nutno posoudit
průtoku odpadních vod (včetně balastních
podrobněji
vod) Q24. Míra nesplnění poměru ředění je
klasifikována ve dvou kategoriích: splněn/
Tab. 3. Klasifikace morfologického a ekologického stavu vodních
nesplněn.
toků
V ISOK se rovněž ukládají informace o průměrném ročním vnosu
znečištění z jednotlivých zdrojů (dešťové oddělovače, dešťové stoky,
Morfologický stav
Ekologický stav
ČOV) pro základní ukazatele (BSK5, CHSK, Pcelk, Ncelk, nerozpuštěné
I. přírodní/blízký přírodnímu
I. velmi dobrý
látky).
II. málo ovlivněný
II. dobrý
Imise
III. silně ovlivněný
III. střední
Imisní kritéria jsou zaměřena na identifikaci kritických případů
hydraulického stresu ve vodních tocích v důsledku zvýšených
IV. umělý
IV. poškozený
průtoků ze systému městského odvodnění (tj. z jednotné i dešťové
V. zničený
kanalizace) a na akutní vlivy znečištění způsobené přepady z jednotné
kanalizace (toxicita amoniaku, deficit kyslíku, vlivy nerozpuštěných
látek). Imisní kritéria se posuzují pouze v případě, že výusti jsou
Ekologické posouzení vodních toků
zaústěny do vodních toků (tj. vod tekoucích, nikoliv do rybníka, tj.
Ekologické posouzení zahrnuje posouzení hydromorfologického stavod stojatých).
vu vodních toků v urbanizovaném povodí a biologické posouzení jeHydraulický stres: Zaústění přepadů z jednotné kanalizace a odtojich ekologického stavu a vlivů zaústění městského odvodnění pomocí
ku z dešťové kanalizace do přirozeného neovlivněného jednoletého
makrozoobentosu. ISOK je zaměřen na broditelné toky (řády 1.–5.)
průtoku ve vodním toku Q1 nesmí způsobit větší průtok (Q1,pripust)
Posouzení morfologie
s dobou opakování 1 rok než 1,1 až 1,5 Q1 (nebo maximálně Q2, pokud
Hodnocení morfologického stavu toků se provádí podle švýcarské
Q2 > 1,5Q1) (Q2 je přirozený neovlivněný dvouletý průtok v toku nad
metodiky [1] (uvedena též v [6]) a klasifikuje dle tab. 3. Použita může
zaústěním). Odstupňování přípustného násobku Q1 závisí na morfolobýt i jakákoliv jiná metodika klasifikující morfologický stav toků do
gickém stavu toku a potenciálu znovuosídlení pod výustěmi (potenciál
4 tříd.
znovuosídlení se stanoví dle [3]) (uvedeno též v [6])). Imisní kritérium
Biologické posouzení
hydraulického stresu Q1,pripust je tedy pro každou výusť individuální.
Biologické posouzení vodních toků se doporučuje provádět jen pro
Posouzení akutní toxicity amoniaku se provádí pouze pro vody
ty výusti, které nevyhověly imisním kritériím při výpočetním posoutekoucí vymezené jako rybné [9]. Ve vodním toku nesmí být po zazení. Vzorky makrozoobentosu se odebírají v referenční lokalitě nad
ústění přepadů do Q347 překročena koncentrace N-NH3 0,1 mg/l u lourbanizovaným povodím a nad a pod jednotlivými výustěmi systému
sosových vod a 0,2 mg/l u kaprových vod po dobu trvání delší než 1
městského odvodnění nebo jejich skupinami v jednom nebo více
hodina a dobu opakování 1 rok. Posouzení se provádí dvoustupňově.
profilech v odstupňovaných vzdálenostech. Odběr vzorků se provádí
Nejprve se vyhodnocuje průměrný roční počet událostí (četnost),
dle [8] metodou tříminutového kopaného vzorku se zahrnutím všech
pro něž byly překročeny koncentrace N-NH4 1,5 mg/l u lososových
přítomných mikrohabitatů (multihabitatový odběr) úseku 20–50 m.
vod, resp. 3 mg/l u kaprových vod (tj. koncentrace N-NH3 0,1 mg/l,
Vzorkování je nutno provést na podzim (konec září až polovina
resp. 0,2 mg/l při pH=8,25 a T=20 °C; [4]) po dobu trvání delší než 1
listopadu), kdy ze vzorků je možno stanovit ekologický stav profilu
hodina. Pokud je jejich počet vyšší než 1 událost/rok (tj. 10 událostí
a zároveň vlivy zaústění během letní sezóny. Současně se vzorkováza 10 let při použití 10leté dešťové řady), je nutno provést přesnější
ním se zaznamenávají informace o charakteru a variabilitě dnového
posouzení na základě výpočtu N-NH3 pro lokální hodnoty pH, příp.
podkladu a proudění.
teploty ve vodním toku po přepadu. Vyhodnocuje se průměrný roční
V laboratoři jsou nejméně z ¼ vzorku identifikovány organismy
počet událostí, kdy byly překročeny koncentrace N-NH3 0,1 mg/l pro
do potřebných taxonomických úrovní a vytvořeny seznamy taxonů
lososové vody, resp. 0,2 mg/l pro kaprové vody po dobu trvání delší
s příslušnými počty jedinců z jednotlivých odběrných profilů, které
než 1 hodina. Pro účely klasifikace míry narušení se vyhodnocuje
se zadají do softwaru pro výpočet hodnotících metrik (např. Asterics).
také počet překročení dalších limitních hodnot (0,15 a 0,2 mg/l pro
Stanovení ekologického stavu
lososové vody, resp. 0,3 a 0,4 mg/l pro kaprové vody) po dobu trvání
Ekologický stav vodních toků se stanoví podle metodiky Minidelší než 1 hodina.
sterstva životního prostředí [5]. Hodnocení se provádí na základě
Koncentrace kyslíku v říční vodě v důsledku přepadů z oddělovamultimetrického indexu, jehož složení (výběr metrik a jejich vah) je
cích komor nesmí pro dostatečnou ochranu biocenózy klesnout pod
specifické pro různé typy vodních toků a vzorkovací sezónu (jarní,
5 mg/l. Pro zjištění případného deficitu kyslíku se provádí průzkum
podzimní). Dílčí metriky se převádějí na standardní bezrozměrné
vodního toku a měření koncentrací rozpuštěného kyslíku, event.
skóre EQR (Ecological quality ratio) a váženým průměrem pak na výsledování známek anaerobních procesů v sedimentu.
slednou hodnotu EQR, která slouží pro klasifikaci ekologického stavu
Orientačním ukazatelem případného negativního vlivu nerozpušodběrného profilu vodního toku ve smyslu [10] (tab. 3).
těných látek je poměr mezi počtem ekvivalentních obyvatel v celém
Posouzení vlivu zaústění ze systému městského odvodnění
povodí nad posuzovaným dešťovým oddělovačem povodí (EO) a Q347
Pro posouzení vlivu zaústění ze systému městského odvodnění se
ve vodním toku. Negativní vlivy jsou pravděpodobné při EO/Q347 >
používá metodika dle [2] (uvedena též v [6]). Vyhodnocují se infor25 EO/(l/s), příp. při EO/ Q347 > 15 EO/(l/s), vyskytují-li se ve stokách
mace o struktuře společenstva makrozoobentosu, zahrnující počet
usazeniny.
jedinců, počet taxonů, počet citlivých taxonů, funkční složení spoleKlasifikace míry narušení vodních toků (tab. 2) je založena na
čenstva (% zastoupení preference mikrohabitatů, potravní preference,
poměru vypočtených a předepsaných hodnot, příp. na překročení
preference rychlostí proudění), saprobní index a specifické taxony.
základního imisního kritéria a dalších limitních hodnot. Možný výskyt
Vyhodnocení vlivů zaústění se provádí porovnáváním struktury
deficitu kyslíku je hodnocen jen jako ne/ano.
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Obr. 1. Organizace uložení dat v databázi (modře: základ systému,
oranžově: rozšiřující data, žlutě: graficky prezentované výsledky)

Obr. 2. Terminologie prvků systému ISOK

společenstva makrozoobentosu v různých profilech. Na základě nárůstu či poklesu charakteristik lze blíže identifikovat příčiny narušení
(hydraulický stres, chemický stres, zvýšené množství nerozpuštěných
látek, degradovaná morfologie) a jeho míru.

vány na základě Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
ČOV z r. 2011.
Pak se do systému přidávají zdroje emisí z jednotné kanalizace
(rozlišené na typy – dešťové oddělovače, vírové separátory a dešťové
nádrže za účelem výpočtu separace nerozpuštěných látek) a z dešťové kanalizace a jejich výusti (obr. 2). Zadávání zdrojů emisí a jejich
výustí lze provádět buď načtením dat exportovaných ze simulačního
modelu, nebo ručně. Systém se ukládá do spreadsheetu se 2 listy (Výusti a ČOV), které je pak nutno naplnit daty z výpočetního posouzení
emisí a imisí (přímo nebo po exportu do Excelu).
Vyhodnocení emisí a imisí
ISOK provádí výpočet a klasifikaci účinností odvádění dešťové odtoku
a nerozpuštěných látek pro ČOV a klasifikaci míry nesplnění emisních
a imisních kritérií pro zdroje emisí z jednotné a oddílné kanalizace
v povodí dané ČOV. Vyhodnocení se zobrazuje graficky (symboly na
mapě se vybarví podle výsledků posledního vyhodnocení a podle definovaných tříd) nebo je možno ho exportovat do spreadsheetu (ISOK
vytvoří spreadsheet se 2 listy: Vyhodnocení emisí a imisí a Vyhodnocení
účinnosti odvádění), kde jsou výsledky vyhodnocení pro snazší orientaci
zvýrazněny barvou třídy.
Zadávání morfologických stavů
Morfologickou třídu lze nastavit pro libovolné části úseku toku
(úsek je část toku od pramene k soutoku nebo od soutoku k soutoku)
na mapové vrstvě vodních toků výběrem morfologického stavu v průvodci nastavením morfologie a kliknutím na začátek a konec úseku.
Část úseku toku je pak na mapě příslušně obarvena.
Zadávání biologických profilů
Na mapové vrstvě vodních toků se kliknutím vybere bod na úseku
toku, pro který se bude zadávat biologický profil. Data biologických
profilů jsou načítána ze spreadsheetu, který je pro ISOK nutno připravit v předepsané struktuře a formátu. Na mapě se vytvoří symbol
biologického profilu obarvený podle klasifikace ekologického stavu.
Zobrazení
Ukázka vyhodnocení povodí je na obr. 3. Zobrazení může být dle
potřeby přepínáno (vše, pouze morfologie a biologické profily, pouze
vyhodnocení emisí a imisí).
Prostorové dotazy
ISOK umožňuje provádění řady prostorových dotazů, zaměřených
na ČOV, zdroje emisí z kanalizace (resp. jejich výusti), vodní toky
a biologické profily. Dotazovací nástroj zobrazí dialog a uživatel si
vybere, která z množství nabízených kritérii zadá. Systém je flexibilní
a umožňuje zadat dotaz v různé šíři (konkrétní obec, vlastník, provozovatel, vodní tok) nebo zcela obecně.
Dotazy slouží např. pro:
• identifikaci ČOV, v jejichž povodí není splněna určitá míra odvádění
dešťového odtoku nebo nerozpuštěných látek,
• identifikaci výustí dešťových oddělovačů nebo dešťové kanalizace,
způsobujících určitý typ a míru narušení vodních toků,
• zjištění průměrných ročních bodových vnosů vybraného ukazatele
znečištění od určité významnosti pro ČOV nebo zdroje emisí z jednotné či dešťové kanalizace,
• nalezení vodních toků, na nichž jsou dešťové oddělovače nebo výusti dešťové kanalizace, které překračují určitý typ a míru narušení
vodních toků, nebo biologické profily od určitého ekologického
stavu nebo jejichž morfologický stav je horší než vybraná třída,

Vývoj informačního systému
Software
Řešení je postaveno na architektuře klient – server. Základem
klienta je platforma MIKE CUSTOMISED by DHI, pro kterou byla na
míru vytvořena rozšíření pro ISOK. Rozšíření byla implementována
v jazyce Microsoft C#. Na serverové straně stojí Postgre server s PostGIS extenzí pro vizualizaci prostorových dat.
Vývoj
Software byl vyvíjen inkrementálním postupem. Po specifikaci
funkčních požadavků byl navržen datový model, požadovaná funkcionalita byla implementována, otestována a předložena k verifikaci.
Tento postup byl několikrát opakován s případnou úpravou části
funkcionality. Testování bylo prováděno na pilotním povodí (viz
navazující příspěvek) a správnost výstupů z informačního systému
byla ověřena několika nezávislými postupy.

Výsledky
Architektura systému

Architektura systému je třívrstvá:
1. Datová vrstva: Systém integruje data z různých zdrojů a různého
původu:
• podkladová vrstva Google maps,
• shape soubory importované do databáze (úseky vodních toků
(HEIS), katastrální oblasti měst (ISVS), ČOV, …),
• uživatelsky zadaná prostorová a atributová data (zdroje emisí, výusti, morfologické stavy a biologické profily),
• čistě atributová data (konfigurace výpočtů, emisní a imisní kritéria,
vlastníci, provozovatelé).
Kromě Google maps jsou data uložena v databázi (obr. 1).
2. Prezentační vrstva: Pro prezentaci slouží standardní GUI prostředí MIKE CUSTOMISED, rozšířené o nové nástroje umístěné do
stávajících toolboxů (ikonky do mapového toolboxu, nástroje pro
vstup, export a import, vyhodnocení, dotazování). Hlavní komponenty
pro prezentaci dat jsou:
• mapové okno GIS s předdefinovanou konfigurací vrstev,
• spreadsheet editor (plnohodnotný Excel) pro práci s tabulkovými
vstupy a výstupy systému.
3. Aplikační vrstva: Business logiku tvoří sada specializovaných
nástrojů (vyhodnocení, export a import, atd.), definovaných nad
vybranými databázovými tabulkami. Tyto nástroje úzce spolupracují
s dalšími integrovanými moduly, např. ThinkGeo GIS komponentou
a SpreadsheetGearem 2012.

Nástroje ISOK

Specializovanými nástroji je naplňována požadovaná funkcionalita
ISOK.
Zadávání systému městského odvodnění a plnění daty
ISOK obsahuje pozice všech ČOV, přičemž nový systém se vždy
zadává k jedné z nich. Před zadáním nového systému je nutné nejprve
vyplnit informace o ČOV (identifikátor, obec, vlastník, provozovatel)
a zadat výusť. Pro většinu ČOV jsou informace o ČOV předem defino-
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Obr. 3. Výřez vyhodnocení pilotního povodí

Obr. 4. Zvýraznění výsledku dotazu na mapě pro výřez pilotního povodí

• výběr všech biologických profilů o určitém ekologickém stavu.
Výsledky dotazů jsou zvýrazněny na mapě a zároveň jsou přehledně
vypsány do tabulky k případnému dalšímu zpracování. Pro výřez pilotního povodí jsou na mapě zobrazeny výsledky dotazu: „vyber výusti
všech zdrojů emisí na Příbramském potoce, kde toxicita amoniaku ≥
střední“ (obr. 4) a exportovány do formuláře (obr. 5).

Závěry
ISOK rozšíří stávající informační systémy vodního hospodářství
v České republice. Jeho účelem je stát se nástrojem pro rozhodování (decision-support tool) o nakládání se srážkovými vodami
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v urbanizovaných povodích a pro prioritizaci nápravných opatření
v různých prostorových měřítkách – od lokálního po regionální.
V lokálním měřítku bude sloužit zejména zpracovatelům Generelů
odvodnění jako pomůcka pro systematické a přehledné vyhodnocení
vlivů městského odvodnění za deště. Zároveň umožní manažerské
pohledy na data (identifikace problematických míst) a svým provázáním dat z výpočetního posouzení vlivů městského odvodnění
za deště a z ekologického posouzení stavu vodních toků povede
k efektivnímu místně specifickému cílení nápravných opatření při
vodohospodářském plánování.
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Information system on combined sewer overflows and their
receiving water impacts (ISOK) Part 1: Concept and functionality (Kabelková, I.; Metelka, T.; Krejčí, F.; Stránský D.;
Štastná, G.)
Abstract

The paper introduces “Information system on combined sewer
overflows and their receiving waters impacts” (ISOK), in which
data from both the numerical and ecological impacts assessment
are stored, evaluated and visualized. ISOK enables identification of
problematic sites of the urban drainage system during rainy weather
and should become a decision support tool for the prioritization of
protective measures working in different scales – local to regional.
This paper is the first one of a two-part series and acquaints with
the assessment methods and with the concept and functionality of
ISOK, esp. its tools.
Key words
combined sewer overflows – ecological status – emissions – environmental quality standards – receiving waters

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2014. 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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Fluorescenční
in situ hybridizace pro
identifikaci a kvantifikaci
nitrifikačních bakterií
v aktivovaném kalu
Lucie Chovancová, Petr Kelbich, Iveta Růžičková,
Tomáš Macek

Abstrakt

Pro identifikaci nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu
byla využita metoda molekulární biologie, fluorescenční in situ
hybridizace (FISH). Pro posouzení výskytu jednotlivých druhů
nitrifikačních bakterií byly výsledky z identifikace dále zpracovány obrazovou analýzou, která poskytuje informace o zastoupení
cílových bakterií v hodnocené biocenóze. Aktivovaný kal z ČOV
byl podroben také kinetickým testům. Sledování aktivovaného kalu
začalo v období, kdy ve sledované ČOV probíhaly poslední práce
na intenzifikaci jejího biologického stupně. Byl proto rovněž pozorován vliv nově vystavěné regenerační nádrže na výskyt i aktivitu
nitrifikačních bakterií. Nakonec byl sledován vliv ročního období
a dalších parametrů (teplota, hodnota pH, koncentrace rozpuštěného
kyslíku a stáří a zatížení kalu).
Klíčová slova
FISH – nitrifikační bakterie – rRNA – aktivovaný kal – regenerační
nádrž – kinetické testy

Úvod
Nitrifikační bakterie patří do skupiny chemolitotrofních mikroorganismů, využívají oxidaci dusíkatých sloučenin (nitrifikace) jako zdroje
energie a nová biomasa je syntetizována z anorganických forem uhlíku
(CO2). Tento metabolismus je poměrně komplikovaný, s nízkým energetickým výtěžkem. Proto jsou nitrifikační bakterie pomalu rostoucí
a jejich zastoupení v biocenóze kalu je nízké, dosahuje 1–3 % [1].
Nitrifikační bakterie navíc podléhají řadě inhibičních vlivů a pro svoji
správnou funkci vyžadují zajištění optimálních podmínek. Proces
nitrifikace je tedy jeden z nejcitlivějších procesů biologického čištění
odpadních vod, který je nutné sledovat a kontrolovat.
Nitrifikace probíhá ve dvou stupních. V prvním z nich, nitritaci, je
oxidován amoniakální dusík na dusík dusitanový. Nitritace vyžaduje
oxické podmínky a probíhá působením nitritačních bakterií (např.
Nitrosomonas, Nitrosococcus). Druhý stupeň, nitratace, je charakterizován oxidací dusitanového dusíku na konečný produkt nitrifikace,
dusičnanový dusík. Nitratace probíhá rovněž v oxických podmínkách
za přítomnosti nitratačních bakterií (např. Nitrobacter, Nitrospira).
FISH je metoda molekulární biologie umožňující identifikaci mikroorganismů na základě znalosti specifických sekvencí jejich nukleových kyselin, zde rRNA. Ideální diagnostické oblasti v molekule
rRNA jsou identické ve všech organismech dané specifické skupiny

a odlišné u ostatních mikroorganismů. Primární struktura unikátních rRNA může proto sloužit jako cílová sekvence pro hybridizační
sondy [2]. Podstatou metody je navázání genové sondy na komplementární úsek rRNA nitrifikačních bakterií. Genové sondy se mohou
vázat ke specifickým oblastem na různé fylogenetické hladině – říše
(β-Proteobacteria), rod (Nitrosomonas) nebo druh (Nitrosomonas europaea) [2]. Pro možnost sledování pozitivního signálu fluorescenčním
mikroskopem jsou sondy fluorescenčně značeny.
Sledovaná ČOV je řešena jako mechanicko-biologická čistírna s termofilní anaerobní stabilizací kalu. V roce 2011 zde došlo k intenzifikaci, která byla zaměřena především na zvýšení účinnosti biologického
odstraňování dusíku a na stabilizaci nitrifikace při nižších teplotách.
Biologický stupeň uspořádaný jako R-AN-D-N byl zachován, byl ale
doplněn o novou společnou regeneraci. Do nového provozu byla
čistírna uvedena na konci roku 2011.

Experimentální část
Vzorky aktivovaného kalu byly odebírány v měsíčních intervalech
od 11/2011 do 04/2012 a ve stejných intervalech rok poté, po ustálení
procesu po intenzifikaci, od 10/2012 do 03/2013.

Identifikace nitrifikačních bakterií

Pro identifikaci obou skupin nitrifikačních bakterií byla využita
technika FISH. Pro detekci veškerých ve vzorku přítomných nitritačních bakterií ze skupiny β-Proteobacteria byly použity sondy NSO190
a NSO1225. Tyto sondy byly pro zesílení signálu nadávkovány společně (NSO_mix). Sonda Cluster6a192 byla použita pro identifikaci některých zástupců rodu Nitrosomonas, konkrétně druhů Nitrosomonas
oligotropha a Nitrosomonas ureae, přičemž Nitrosomonas oligotropha
je při čištění vod detekován častěji [3]. Sonda Cluster6a192 vyžaduje
použití kompetitoru, který zabraňuje jejímu navázání na nespecifické
úseky. Z nitratačních bakterií byly sledovány rody Nitrospira a Nitrobacter. Rod Nitrospira, který má pro čištění odpadních vod majoritní
význam [3], byl detekován sondami Ntspa712 a Ntspa662, které
byly opět nadávkovány společně (Ntspa_mix). Pro rod Nitrobacter
byla použita sonda NIT3. Všechny tři sondy pro nitratační bakterie
byly nadávkovány s kompetitorem. Genové sondy byly fluorescenčně označeny červeným indokarbocyaninovým barvivem Cy3. Při
mikroskopické analýze se pracovalo na epifluorescenčním mikroskopu
Olympus BX51, který je vybaven CCD kamerou Olympus MX10.
Zhybridizované vzorky byly pozorovány při zvětšení 320x a byly
snímány programem CellF.

Kvantifikace nitrifikačních bakterií

Informace o zastoupení nitrifikačních bakterií byly získány obrazovou analýzou s využitím počítačového programu Daime [4]. Program
nabízí rozlišení objektů na fotografiích, pořízených při mikroskopické
analýze během identifikace, na základě odlišného zabarvení cílových
mikroorganismů a ostatní biomasy. Na nitrifikační bakterie bylo aplikováno barvivo Cy3 a celková biomasa byla obarvena modrým barvivem
DAPI. Každý vzorek se hybridizuje dvakrát a oba vzorky jsou kvantifikovány zvlášt. Pro práci byly použity série třiceti fotografií každého
vzorku. Obě série byly podrobeny kvantifikaci celkem pětkrát. Konečné
zastoupení je tedy průměrem výsledků deseti (2 x 5) analýz pomocí programu Daime. Výsledkem obrazové analýzy je procentuální vyjádření
plochy, kterou zaujímají nitrifikační bakterie z plochy celkové biomasy
na zmíněných třiceti náhodně vybraných fotografiích.

Kinetické testy nitrifikace

Výsledkem kinetických testů nitrifikace je specifická rychlost nitrifikace, vyjádřená přírůstkem koncentrace dusičnanového dusíku
([mg/(g.h)] (N-NO3-, Xorg)) [5]. Specifická rychlost nitrifikace byla
porovnávána spolu s výsledky kvantifikace.

Parametry aktivační linky

Výskyt nitrifikačních bakterií byl dále porovnán s parametry aktivační linky. Sledované faktory byly: hodnota pH, teplota, koncentrace
rozpuštěného kyslíku, koncentrace veškerých látek, zatížení kalu
organickými látkami a oxické stáří kalu.

Výsledky a diskuse
Identifikace nitrifikačních bakterií
Obr. 1. Nitritační bakterie (malé kompaktní klastry a volné bakterie). Vlevo detekované sondou NSO_mix (Cy3, červená) a celková
analyzovaná biomasa (DAPI, modrá), zvětšení 320x, 08. 03. 2013.
Vpravo nitratační bakterie detekované sondou Ntspa_mix (Cy3,
červená) a celková analyzovaná biomasa (DAPI, modrá), zvětšení
320x, 18. 03. 2013

vh 2/2014

Z nitritačních bakterií se podařilo prokázat přítomnost všech sledovaných bakterií, skupiny β-Proteobacteria detekovaných sondou
NSO_mix i druhů Nitrosomonas oligotropha a Nitrosomonas ureae,
pro něž byla specifická sonda Cluster6a192. Bakterie se vyskytovaly
převážně v malých a středních kompaktních klastrech. Řídké klastry
byly pozorovány jen zřídka. U sondy NSO_mix byl zjištěn zvýšený
výskyt volných bakterií (obr. 1 vlevo).
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Rod Nitrospira z nitratačních bakterií, detekovaný sondou Ntspa_mix, byl v aktivovaném kalu také identifikován. Bakterie tohoto
rodu se vyskytovaly převážně v malých kompaktních klastrech (obr. 1
vpravo). Větší klastry a řídké klastry byly pozorovány pouze ojediněle.
Také zde byl zaznamenán vyšší výskyt volných bakterií. Přítomnost
rodu Nitrobacter, detekovaného sondou NIT3, se nepodařilo prokázat.
Bakterie tohoto rodu se ve vzorcích buď vůbec nevyskytovaly, nebo
sonda nebyla specifická pro přítomné populace.

Kvantifikace nitrifikačních bakterií

Bakterie detekované sondou NSO_mix zaujímaly plochu 3–5 %
z plochy celkové biomasy. Výjimku tvoří pouze vzorek z října 2012,
kdy bylo zastoupení jen 2,1 %. Bakterie detekované sondou Cluster6a192 zaujímaly plochu 2–3,5 % z celkové plochy analyzované
biomasy. Opět s výjimkou října 2012, kdy tato plocha klesla na 1,1 %.
I zde je druh Nitrosomonas oligotropha pravděpodobně nejčastěji se
vyskytující nitritační bakterií [3], bakterie detekované sondou Cluster6a192 tvoří více jak 50% zastoupení ze všech nitritačních bakterií.
U rodu Nitrospira bylo zjištěno, že přítomné bakterie zaujímaly
plochu mezi 0,5–2 % z plochy celkové biomasy. Kvantifikace bakterií
rodu Nitrobacter nebyla umožněna, nebyl zaznamenán žádný pozitivní signál pro ně specifické sondy NIT3.

v přímé souvislosti. Kromě října 2012 se v ČOV nevyskytly žádné
problémy. Rovněž nebyly zaznamenány žádné velké rozdíly mezi
vzorky 2011/2012 a vzorky 2012/2013. Znamená to, že intenzifikace
nebyla velkým zásahem do systému, během prvních tří měsíců po
rekonstrukci došlo k obnovení a ustálení chodu ČOV a proces dále
zůstal stabilní.
Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
MSM6046137308 financovaného MŠMT ČR. Financováno z účelové
podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20/2013).
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V říjnu 2012 došlo v ČOV k disperznímu růstu bakterií. S tím
souvisí pokles koncentrace aktivovaného kalu v systému a nárůst
organického zatížení. Bakterie tedy neměly potřebu tvořit glykokalyx,
nutný pro tvorbu usaditelných aglomerátů. S tím souvisí i nízké zastoupení nitrifikačních bakterií v tomto období. Naopak se snížením
koncentrace kalu dochází pravděpodobně k jeho lepšímu prokysličení,
což má pozitivní účinek na aktivitu nitrifikačních bakterií. Rychlost
nitrifikace zde byla nejvyšší z celé doby sledování.
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Parametry aktivační linky ovlivňující výskyt nitrifikačních
bakterií

Hodnoty pH v nitrifikační sekci se pohybovaly v rozmezí 6,8–7,0,
kdy ještě neovlivňují výskyt bakterií. Teplota v systému odpovídala
ročnímu období. Protože sledování probíhalo převážně v zimě, byla
teplota v systému o 10–15 oC nižší, než je pro nitrifikační bakterie
optimální. To vedlo ke zpomalení nitrifikace, čemuž odpovídají
i nízké hodnoty z kinetických testů. Koncentrace rozpuštěného kyslíku v nitrifikační nádrži byla udržována v rozmezí 1–2 mg/l. Bylo
zaznamenáno zvýšené zastoupení nitritačních bakterií při vyšších
koncentracích kyslíku v nádrži a opačně. U nitratačních bakterií
tato souvislost pozorována nebyla, jejich požadavky na rozpuštěný
kyslík jsou nižší. Koncentrace veškerých látek (VL) v nitrifikaci se
pohybovala v rozmezí 6–7 g/l. S výjimkou zmiňovaného října 2012,
kdy byla koncentrace VL jen 5,5 g/l. Byl pozorován nesouhlasný
trend výskytu bakterií a koncentrace VL. S vyšší koncentrací VL
je vyšší spotřeba kyslíku, tím se ho méně dostává nitrifikačním
bakteriím. Zatížení kalu CHSK nenabývalo žádných extrémních
hodnot, změny v zatížení byly na běžné úrovni. Kritická koncentrace
240 mg/(g.d) (CHSK, X) [6], která by limitovala proces nitrifikace,
překročena nebyla. Přesto byl zjištěn vliv zatížení kalu v aktivační
lince na výskyt bakterií. S vyšším množstvím organických látek je
i vyšší spotřeba kyslíku, který je potřeba na nitrifikaci. Po celou dobu
pozorování ČOV byla dodržena podmínka delšího oxického stáří
kalu, než je generační doba nitrifikačních bakterií. Stáří kalu tedy
nebylo limitním faktorem jejich výskytu.

Závěr
Podařilo se prokázat přítomnost všech sledovaných nitrifikačních
bakterií, s výjimkou rodu Nitrobacter (za druhý stupeň nitrifikace byl
tedy pravděpodobně zodpovědný rod Nitrospira). Všechny populace
se vyskytovaly v dostatečném množství, nitrifikace probíhala po celou
dobu sledování ČOV. Z parametrů byla jako nejvýznamnější, s nejvyšším vlivem na výskyt bakterií vyhodnocena koncentrace rozpuštěného
kyslíku v systému a s tím související koncentrace veškerých látek
a zatížení kalu organickými látkami, které jsou s koncentrací kyslíku
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Fluorescence in situ hybridization for the identification and
quantification of nitrifying bacteria in activated (Chovancová, L.; Kelbich, P.; Růžičková, I.; Macek, T.)
Abstract

For the identification of nitrifying bacteria in the activated sludge
the method of molecular biology, fluorescence in situ hybridization
(FISH), was used. To assess the occurrence of each species of nitrifying bacteria, the results of the identification were further processed
by image analysis, which provides information on the representation
of target bacteria in the evaluated biocenosis. Activated sludge from a
wastewater treatment plant was also subjected to kinetic tests. Monitoring of activated sludge began at the observed WWTP during the
phase of intensification of the biological stage. Therefore, the effect
of newly built regeneration tank on the occurrence and the activity
of nitrifying bacteria was also observed. Finally, the influence of
season and other parameters (temperature, pH, dissolved oxygen,
sludge age and load) were also monitored during this process.
Key words
FISH – nitrifying bacteria – rRNA – activated sludge – regeneration
tank – kinetic tests

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vh 2/2014

Do 22. března je možné na www.vodnihospodarstvi.cz ještě vyplnit dotazník ohledně podoby časopisu.

Dusík před sto lety
Josef K. Fuksa

Před sto lety začala velká válka, později zvaná světová a ještě později 1. světová. Základní
moment je jistě vražda arcivévody Ferdinanda
v Sarajevě [1], ale názory na to, proč začala,
se stále mění a vyvíjejí. Určitě to byl „konec
starých časů“ a její výsledky, korigované 2.
světovou válkou, zažíváme dodnes. V roce
1914 se ale stala ještě jedna věc, jejíž výsledky
prožíváme dodnes – rozjela se průmyslová výroba amoniaku z vzdušného dusíku. Duší celé
věci je Fritz Haber, který pocházel z Breslau čili
Wroclawi (od Jana Lucemburského v Českém
království, od Fritze Velikého v Prusku, od
konce 2. světové války v Polsku). Tou dobou
už to byl významný chemik a také organizátor
vědy a průmyslu – vše pro svého císaře, pro
kterého také zavedl a řídil tým vědců k zavedení, výzkumu a použití bojových plynů. Roku
1909 provedl Haber první syntézu amoniaku,
průmyslově ještě nepoužitelnou, ale časem
s Karlem Boschem našli vhodný katalyzátor
a roku 1913 začali vyrábět amoniak rutinně
a levně. Vynález způsobil převrat – získaný
amoniakální dusík se výborně hodil na hnojiva,
ale hlavně už nebyl problém jej dále oxidovat
a využít pro výrobu třaskavin, bez jakékoliv
limitace surovinou (platíme jen energii). Roku
1914 už firma BASF vyráběla 40 tun amoniaku
denně a pokud snad byla původním úmyslem
výroba hnojiv, tak na podzim byla věc zcela
převedena do vojenské sféry. Roku 1915 už
stála na Rýně továrna na kyselinu dusičnou
a strategické obavy z nedostatku střeliva zcela pominuly. (První letecký nálet v historii
se konal 27. 5. 1917 právě na továrnu BASF
v Ludwigshafenu, Lenin přijel přes Německo
do Petrohradu 16. 4. 1917.) Je dobré si uvědomit, že výroba střelného prachu byla v celé jeho
historii limitována dostupností draselného ledku/sanytru – kdo neměl zásoby, nemohl válčit.
A sanytrníci byli oprávněni zbořit jakoukoliv
stavbu s nálety ledku (z chlévů apod.) ještě
podle zákona Františka I., vydaného za Napoleonských válek [2]. Majitel měl samozřejmě
nárok na náhradu, ale až po akci. Nitrifikace
byla tedy vedle výroby alkoholu velmi významnou strategickou biotechnologií. I po konci éry
černého prachu cca v polovině 19. století byl
stále základním zdrojem dusičnanu pro nitraci
chilský ledek, kterého Německo před válkou
odebíralo cca 25 % světové produkce, ovšem
blokáda jeho přísun zastavila.
Co se stalo dál? Válka fakticky skončila až
kapitulací v listopadu 1918, na východní frontě už taktickým vítězstvím 1917, a naši (pra)
dědečkové se vrátili domů do Československé
republiky. Fritz Haber dostal roku 1918 (se
zpožděním daným jeho rolí v kauze bojové
plyny) Nobelovu cenu, dál se snažil pomáhat
svému Německu, a na sklonku života se mu
nakonec podařilo odcestovat z již rasistické
Třetí říše [3]. Vítězové zrušili patentovou
ochranu a technologie Haber–Bosch se rychle
rozšířila po celém světě. (Nobelovu cenu ča-
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sem získal také Karl Bosch a tři nadějní mladíci z Haberova „plynového“ týmu Pionierkomando 36.) Podíl výroby třaskavin neustále
klesal ve prospěch hnojiv a zdá se, že limitace
zemědělské produkce dusíkem je překonána.
Kolem roku 1950 převýšila výroba hnojiv
výrobu třaskavin a kolem roku 1970 převýšila
průmyslová produkce amoniaku biologickou
fixaci dusíku v globálním měřítku [4]. Dnes
se udává, že 40–50% obyvatelstva na Zemi
se uživí díky zemědělské produkci závislé na
hnojení dusíkatými hnojivy, a že 80 % dusíku
transformovaného na amoniak stále geniálním postupem pánů Habera a Bosche skončí
v umělých hnojivech [5, 6]. Zbytek připadá
hlavně na produkci plastů, dále na náplně do
ledniček a třaskaviny. Dávno pusté doly na
chilský ledek jsou už jen turistickou atrakcí.
Atmosférický dusík se chová téměř jako
inertní plyn a do roku 1914 byla prakticky
jediným zdrojem reaktivních forem dusíku,
cirkulujícího v pozemských a vodních ekosystémech, jeho fixace organismy ze vzduchu
(bakterie v půdě a na kořenech motýlokvětých
rostlin, sinice ve vodě). Pro období 1950–1990
je střední odhad biologické fixace na Zemi 58
Tg N/rok (různé odhady kolísají v rozmezí
50–100 Tg N/rok), průmyslová fixace dusíku
dělá 100–120 Tg N/rok [4]. „Haberův“ transformovaný dusík tedy – s proměnlivou účinností
– skončí v potravinách (v rostlinné složce naší
stravy, v mase, mléce atd.) a v posklizňových
zbytcích a odpadech z rostlinné výroby,
v exkrementech hospodářských zvířat atd.
Zvýšená rostlinná produkce vede nejen k vyššímu zisku potravy pro nás, ale také k vyšším
„zbytkům“ a k vyšším stavům hospodářských
zvířat, která produkují další odpady a také
methan – skleníkový plyn č. 2. To, co sníme,
nakonec také odejde do kanalizace a zpět do
pozemského ekosystému.
Co se s dusíkem fixovaným v bílkovinách
děje dále? Bakterie jej mineralizují na amoniakální dusík, a ten jiné (autotrofní) bakterie
nitrifikují na dusičnan – na suché zemi, ve
vodě, v čistírně odpadních vod. Dusičnan je
na rozdíl od amonného iontu velmi stabilní,
ovšem pokud v systému začne chybět kyslík,
řada heterotrofních bakterií dokáže redukovat
dusičnan až zpět na plynný dusík – a kruh je
uzavřen. Jsou známy významné alternativní
dráhy (Anammox, DNRA), ale pro jednoduchost vystačíme s tímto cyklem. Abiotická
denitrifikace zřejmě existuje, je však zcela nevýznamná, čili návrat dusíku do atmosféry se
děje pouze skrze mikroorganismy. Při denitrifikaci ovšem vzniká také oxid dusný, důležitý
skleníkový plyn č. 3. Čistírny odpadních vod
dnes střídají aerobní a anaerobní fáze a dusík,
který (spolu s N2O) neodvětraly do atmosféry,
vypouštějí do řeky jen jako dusičnan. Tady
začíná náš dnešní problém, souvisící s tím,
že zeměkoule je proti situaci před sto lety
předusíkovaná. V preindustriálním období

byl cyklus dusíku prakticky uzavřený, dnes je
otevřený – díky obecnému zvýšení rostlinné
a živočišné produkce (a jejich separaci!), lepší
výživě, únikům nadbytku dusíku do vzduchu
a vody atd. Navíc se dnes tvoří oxidy dusíku
při spalování vzduchu ve vysokoteplotních
topeništích, spalovacích motorech atd., s dalšími globálními důsledky.
Jak to vypadá v řekách? Spolehlivá data
z Labe a Vltavy demonstrují, že koncentrace
amoniakálního a dusičnanového dusíku byly
v období 1886–1914 velmi nízké. Ullik [7]
uvádí pro Labe v Děčíně průměr za rok 1877
pro N-NH4 0,051 a pro N-NO3 0,348 mg/l.
Schulzova data [8] uvádějí pro Vltavu v profilu
Podbaba (pod pražskou ČOV) v roce 1913 tyto
hodnoty: N-NH4 průměr 0,048 mg/l (max. 0,07),
N-NO3 průměr 0,08 mg/l (max. 0,13). Mezitím
pokročila výstavba kanalizací i průmyslová
výroba a Kredba [9] uvádí pro rok 1931 ve
Vltavě mezi Prahou a Mělníkem a v Labi mezi
Mělníkem a Litoměřicemi jen občasné stopy
N-NH4 a maximální koncentrace N-NO3 1,1
mg/l (Vltava) a 1,5 mg/l (Labe).
Pro dobu moderní máme k dispozici rozsáhlá data ze státního monitoringu jakosti
vody v tocích, získávaná cca od roku 1970,
dnes přístupná na stránkách ČHMÚ [10].
Roční průměry koncentrace amoniakálního
a dusičnanového dusíku v uzávěrném profilu
Labe Hřensko jsou zpracovány na obr. 1. Řada
přístupných dat ČHMÚ bohužel končí rokem
2008, takže datová řada je nastavena daty
uveřejněnými MKOL [11]. Z grafu je patrné
(kromě „příhody“ v roce 1983) masivní znečišťování toků vypouštěním amoniakálního
dusíku, a to zhruba do roku 1990. Pak nastává
pokles, daný krachem některých podniků,
lepším čištěním odpadních vod, budováním
a přestavbou důležitých ČOV atd. V datových
řadách se často vyskytují hodnoty pod limitem citlivosti analytické metody. Současně
ale systematicky roste koncentrace dusičnanového dusíku, která se kolem roku 1990
začala mírně snižovat, ale trend ukazuje, že
se od roku 2005 ustálila. Prakticky veškerý
minerální dusík je v řekách přítomen jako
N-NO3. Text na toto téma se v tomto časopise
již objevil [12], můžeme se tedy dívat na další
vývoj situace. Jaké mechanismy zde fungují?
Koncentrace N-NH4 dnes poklesly na úroveň
roku 1880 nepochybně z důvodu poklesu
produkce odpadních vod a zlepšení jejich
čištění – část dusíku je denitrifikována, zbytek
se vypouští jako N-NO3. Proč roste a neubývá
dusičnan? Tady jsou dva základní problémy:
Stále nedostatečně definované změny podílu
přísunu dusíku z nebodových zdrojů (zde bychom měli uvažovat jen dusík nitrátový a zá-

Obr. 1. Roční průměry hodnot koncentrace
amoniakálního a dusičnanového dusíku
[mg·l-1] v Labi v profilu Hřensko. Data ČHMÚ
a MKOL
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vislost na sezónním cyklu) a procesy v řece:
S poklesem zatížení organickým uhlíkem
dnes v řekách nevznikají anoxické situace,
veškerý dusík je nitrifikován a nevznikají
podmínky pro denitrifikaci. Takže dusičnan
doplyne do moře a tam se zapojí do globálních procesů. Část dusičnanu je v podélném
profilu toku sice využita jako zdroj dusíku
pro organismy, ale v dalším cyklu se zase
vrátí do systému a jako dusičnan pokračuje
dále po proudu. Narovnávání a kanalizování
toků a ztráty komunikace toku s nivou tento
proces ještě významně prohlubují, navzdory
záměrům Rámcové směrnice (2000/60/EC),
která se snaží chránit řeky jako dědictví a jako
udržitelný zdroj. Co se tedy stalo? Celkový
pokrok ve výrobě potravin a čistírenských
technologií došel (nejen v Evropě) ke stabilní
situaci, pro kterou je typická poměrně stálá
koncentrace dusičnanu v tocích, zejména
ve větších řekách – na úrovni jednotek mg/l.
V řekách to možná někomu ani tolik nevadí,
ty přece „jenom vedou“ terestrické přebytky
dusíku jako N-NO3 do moře. Ale řeky vedou
vodu do moře proto, že jsou jen článkem
oběhu vody, pro většinu nás suchozemců
základním. V mořích ovšem přísun dusíku
způsobuje vážné změny, které mají obecně
globální důsledky.
Co máme dělat a jaká je prognóza? Uvědomit si, že je to v pohledu na znečištění
toků něco nového. Po odeznění masivního
znečišťování po roce cca 1995 se příliš nezměnil přístup ke kontrole znečištění, stále
je kladen důraz na klasické „makrosložky“.
Vodohospodáři se intenzivně věnují fosforu
jakožto obecně uznávanému faktoru eutrofizace a bilancují podíly z ČOV a z nebodových
zdrojů. Na rozdíl od dusíku jsou ale biologické transformace fosforu málo zajímavé, jde
v podstatě jen o retenci v podélném profilu,
a fosfor hlavně nemůže ze systému zmizet
jako dusík do atmosféry. Světové zásoby fosforu jsou navíc na rozdíl od atmosférického
dusíku limitované, takže jím začínáme šetřit.
Veřejnost se také občas vzruší zjištěním, že
v prostředí kolují nízké, leč stálé a dobře
stanovitelné koncentrace specifických orga-

nických polutantů, např. léčiv a endokrinních disruptorů, koncentrace, které nejsou
podle odborníků nebezpečné ani škodlivé.
(Zatím!) Co lze tedy očekávat? Výrobní ceny
„Haberova dusíku“ kolísají jen podle ceny
elektrické energie, takže jeho výroba bude
stále rentabilní, jeho potřeba je nepochybná.
Blahodárný význam totální změny pozemského cyklu dusíku má ovšem do budoucna
úskalí. Toky a efekty dusíku na pevnině,
v řekách atd., jsou celkem slušně prozkoumány, udává se, že do moře odtéká s řekami
mezi 20 a 30 % dusíku, který byl do povodí
přinesen, vyprodukován, spotřebován atd.
[13, 14]. Možnosti dalšího čištění odpadních
vod a efektivnějšího zemědělství tu zajisté
jsou a zaslouží si intenzivnější zkoumání
(a financování). Dopady „dusíkové revoluce“
na mořské ekosystémy zatím nejsou popsány
tak podrobně jako „naše sladkovodní“, ale globální důsledky jsou nepochybné a setkáváme
se s nimi všichni, nezávisle na tom, která řeka
přináší více a která méně.
Poděkování: Tento text nebyl podporován žádným projektem či grantem. Autor
by rád poděkoval prof. RNDr. et PhMr. S.
Škramovskému za to, že ho kdysi dávno
(v roce 50. výročí počátku průmyslové výroby
amoniaku ze vzdušného kyslíku) nechal na
třetí pokus projít zkouškou z anorganické
chemie, kde se to všechno probíralo.
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AS-DEHYDRÁTOR umožňuje odvodňovat nejenom čistírenské
kaly z biologických procesů, ale také kaly flotační, chemické a další.
Nejenom u těchto méně obvyklých aplikací je vhodné funkci odvodňovacího technologie ověřit v reálných podmínkách. Společnost
ASIO, spol. s r.o. nabízí mobilní sestavu na odvodnění kalů pomocí
spirálového dehydrátoru. Celá sestava je umístěna přívěsném vozíku
a k funkci je třeba pouze zdroj elektrické energie a provozní vody.
Na přívěsném vozíku je umístěn spirálový dehydrátor, flokulační
stanice pro přípravu roztoku flokulantu, dávkovací čerpadlo flokulantu a rozvaděč s řídicím systémem. Kal je na jednotku dopravován
ponorným kalovým čerpadlem. Vozík je vybaven pružnými hadicemi
s rychlospojkami, které slouží k rychlému propojení přívodu kalu
a odvodu fugátu přímo namístě. Vlastní zprovoznění je otázkou několika desítek minut.
Po dohodě lze v předstihu provést flokulační zkoušky, během
kterých budou vytipovány vhodné flokulanty pro danou aplikaci.
Při testování lze ověřit různé varianty technologického uspořádání
linky odvodnění kalů. Tedy např. odběr kalu nejenom z kalové
nádrže, ale i přímo z dosazovací nádrže nebo z aktivace. V případě
zájmu o předvedení dehydrátoru přímo u Vás se prosím obraťte na
ASIO, spol. s r.o.
Ing. Ondřej Unčovský
ASIO, spol. s r.o.
uncovsky@asio.cz
http://www.asio.cz/cz/as-dehydrator

vh 2/2014

14

Mobilní a stacionární čerpací agregáty BBA
Naše spolupráce s nizozemskou firmou BBA Pumps započala v roce
2010. K dnešnímu dni jsme jako výhradní zástupce této firmy v České a Slovenské republice dodali desítky mobilních samonasávacích
čerpadel BBA se spalovacím motorem.
BBA Pumps je představitelem firmy, která se v několika ohledech
odlišuje od dnešních „globálních“ výrobců. Především se jedná o neustále se rozvíjející rodinnou firmu nepatřící do žádného koncernu.
Tato jasná vlastnická struktura a střídmý management umožňuje BBA
flexibilitu a orientaci na potřeby zákazníka. Kombinace bohatých zkušeností z náročného nizozemského trhu (2/3 území leží pod hladinou
moře) a snaha o minimalizaci používání často choulostivé elektroniky
jsou velmi dobrým předpokladem spolehlivosti vyráběných agregátů.
Rovněž umístění výrobních závodů v Holandsku a v České republice
lze v tomto směru jednoznačně považovat za pozitivní signál.
Výrobní program firmy zahrnuje především odstředivá samonasávací a pístová čerpadla. Vzhledem k struktuře zákazníků (půjčovny,
požární sbory, města) a použití těchto čerpadel je u všech modelů kladen důraz na odolnost, dlouhou životnost a nízké provozní náklady.
Agregáty s pístovými čerpadly jsou dodávány pro trvalé odčerpávání podzemní vody (nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 365
dní v roce), agregáty se samonasávacími čerpadly pak zejména pro
odčerpávání vody ze stavebních jam, kanalizací, zatopených území
při povodních atd.
Produkty firmy BBA Pumps doplňují náš prodejní sortiment čerpadel, který tvoří výrobky koncernu XYLEM (dříve ITT Vogel, Goulds
Pumps, Lowara), Seepex, Grundfos-Alldos a Kirloskar.

Samonasávací čerpadla
Výrobní řada BA

Konstrukčně se jedná o jednostupňová odstředivá čerpadla zesílené
konstrukce s velkou průchodností oběžného kola. Součástí čerpadla/
/agregátu je výkonná membránová vývěva poháněná ozubeným
řemenem.
Mechanická ucpávka je chlazená a mazaná olejem, což umožňuje
i poměrně dlouhý suchoběh.
Čerpadla jsou dodávána s dieselovým nebo elektrickým motorem.
Instalace na kolovém podvozku nebo pevném rámu. Podvozek lze
volit terénní bez SPZ nebo silniční s SPZ.
Spalovací motory jsou používány výhradně od renomovaných výrobců jako jsou Perkins, Caterpillar, Deutz, Volvo atd.
Agregáty mohou být instalovány ve velmi kvalitní zvukově izolované
skříni, která snižuje hlučnost až na 54 dB(A).
Provoz čerpadla může být ruční nebo automatický s využitím dvou
hladinových spínačů.
Čerpané množství od 20 do 9000 m3/hod.
Dopravní výška do 180 m.

Výrobní řada B

Konstrukčně se jedná o jednostupňová samonasávací čerpadla s vířivým kolem. Suchoběh umožňuje mechanická ucpávka chlazená
a mazaná olejem.
Široká nabídka materiálového provedení čerpadla umožňuje jeho
použití na širokou škálu médií.
Čerpadla jsou dodávána buď s dieselovým nebo elektrickým motorem.
Agregáty s elektromotorem jsou k dispozici také s ATEX certifikátem.
Instalace na kolovém podvozku nebo pevném rámu. Podvozek lze
volit terénní bez SPZ nebo silniční s SPZ.
Spalovací motory jsou používány výhradně od renomovaných výrobců jako jsou Perkins, Caterpillar, Deutz, Volvo atd.
Agregáty mohou být instalovány ve velmi kvalitní zvukově izolované
skříni, která snižuje hlučnost až na 54 dB(A).
Čerpané množství od 5 do 1 200 m3/hod.
Dopravní výška do 70 m.

Výrobní program:
Pístová čerpadla
Výrobní řada PT

Konstrukčně se jedná o nízkootáčková dvojpístová dvojčinná čerpadla.
Pohon elektromotorem nebo spalovacím motorem. Agregáty mohou
být instalovány v zvukově izolované skříni, která snižuje hlučnost
až na 49 dB(A).
Čerpané množství od 30 do 190 m3/hod.
Dopravní výška do 30 m.

Výrobní řada BV

Konstrukčně se jedná o jednostupňová odstředivá čerpadla zesílené
konstrukce pro čerpání abrazivních médií, jako např. bentonitu.
Součástí čerpadla/agregátu je výkonná membránová vývěva poháněná
ozubeným řemenem.
Provedení je stejné jako u typu BA.
Čerpané množství od 80 do 350 m3/hod.
Dopravní výška do 26 m.
Ing. Jaromír Halamíček
DISA v.o.s.
Barvy 784/1, 638 00 Brno
www.disa.cz, info@disa.cz
tel.: 545 223 043
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V letošním roce si připomene dnešní Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 95. výročí svého
založení. Vznikl v r. 1919 jako Státní ústav hydrologický.
Pracoviště bylo později rozšířeno o úkoly hydrotechnického charakteru a v r. 1930 pojmenováno Státní výzkumné ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka.
Po r. 1945 dochází k posílení kapacity výzkumu v oblasti čistoty
a jakosti vod, čištění odpadních vod a zásobování vodou. Zároveň
se rozvíjí hydroenergetický výzkum.
V roce 1951 byl ústav přejmenován na Výzkumný ústav vodohospodářský a byla zřízena pobočka v Bratislavě. Součástí ústavu byla
i detašovaná pracoviště, dnešní pobočky v Ostravě (založeno 1942)
a Brně (založeno 1949). V roce 1968 se bratislavská pobočka ústavu
stala samostatných ústavem.

Po roce 1989 byl ústav převeden do působnosti
vzniklého MŽP ČR. Hned v následujícím roce bylo do
názvu ústavu vráceno jméno T. G. Masaryka, které nesl
od roku 1930. Od roku 1993 začal ústav fungovat jako
příspěvková organizace. V roce 1999 byla činnost ústavu
rozšířena o problematiku odpadů. K 1. lednu 2007 se
opatřením ministra životního prostředí č. 12/2006 stal ústav veřejnou
výzkumnou institucí.
95. výročí založení Výzkumného ústavu vodohospodářského
T. G. Masaryka si chceme v průběhu roku připomenout krátkými
exkurzemi do jeho historie, ale také příspěvky o současné činnosti
jednotlivých útvarů instituce.

Ohlédnutí za rokem 2013

setkání vodohospodářů ve spolupráci s firmou Heineken a SWECO
Hydroprojekt, při kterém měli odborníci z různých organizací
možnost neformálně diskutovat aktuální problémy. Toto setkání se
odehrálo dva dny před nástupem povodně, která zasáhla značnou
část republiky, ústav nevyjímaje. Ještě před zaplavením areálu byl
zaměstnanci ústavu evakuován majetek z prvního nadzemního
podlaží včetně vozíku pro kalibraci hydrometrických vrtulí. Tím byly
minimalizovány škody na movitém majetku, především však byla
zachráněna data a informace týkající se aktuálně řešených problémů.
I přes výše uvedené kroky a opatření, které jsme provedli po katastrofální povodni v roce 2002, dosáhly škody na majetku 22 mil. Kč.
Nicméně v tuto chvíli jsou téměř všechny škody odstraněny a všichni
zaměstnanci mohou pokračovat v řešení výzkumných projektů.
Ústav se v roce 2013 podílel na řešení projektů financovaných
z Operačního programu životní prostředí, z národních prostředků
Státního fondu životního prostředí i z prostředků dalších poskytovatelů – Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a též na
mezinárodních projektech podporovaných z prostředků EU, např.
spolupráce se saskými partnery v rámci projektu Cíl 3. Podařilo se
zapojit do celé řady komerčních zakázek a projektů, které jsou jediným zdrojem pro možné kofinancování výzkumných projektů. Byl
zahájen projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní
a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice a bylo
vypsáno výběrové řízení na subdodavatele. Ústav se prezentoval
v rámci veletrhů Česká příroda, VOD-KA a v odborných seminářích
a konferencích.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v roce 2013 podíleli na
tom, že Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná
výzkumná instituce, plní funkci národní a mezinárodní základny
výzkumu v oblasti vod a odpadů. Dále bych chtěl poděkovat i všem
zaměstnancům za nasazení při odstraňování povodňových škod
po povodni 2013. A přál bych si, aby rok 2014 byl začátkem větší
stability jak ve vnějším prostředí, tak i uvnitř ústavu. Doufejme, že
moje jmenování od 1. 1. 2014 v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, na další pětileté období je
začátkem této stability.

Redakce

V každém úvodním slovu za posledních pět let konstatuji,
že rok předchozí byl charakterizován velkou mírou nejistoty
a změnami, které se přímo či nepřímo dotýkají Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Rok
2013 v tomto smyslu navázal na roky předchozí – v průběhu tohoto
roku došlo k zásadním změnám jak ve vnějším prostředí, ve kterém
se ústav pohybuje, tak i uvnitř ústavu.
Tyto změny se odehrály nejen na vládní úrovni s následnými volbami do Parlamentu ČR, ale také na Ministerstvu životního prostředí. Ministra Tomáše Chalupu nahradil Tomáš Jan Podivínský, kterého
ve funkci náměstka ministra sekce technické ochrany životního
prostředí vystřídala Jaroslava Honová. Došlo ke změnám i na dalších pozicích náměstků ministra, jež se dotýkají fungování ústavu.
Změnou na MŽP, která měla přímý dopad na vodní hospodářství,
byla náhrada Hany Randové novým ředitelem odboru ochrany
vod Karlem Vlasákem a návazně došlo k zásadním personálním
změnám v téměř celém odboru ochrany vod. Změny se odehrály
i v dalších organizacích, se kterými ústav dlouhodobě spolupracuje,
jedná se konkrétně o Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p., ale také
Ředitelství vodních cest. Nejistota ve vnějším prostředí týkající
se personálního obsazení byla charakteristická i pro náš ústav.
V průběhu roku 2013 jsem byl celkem čtyřikrát pověřen řízením
ústavu na dobu určitou.
I v ústavu došlo v roce 2013 k celé řadě změn. Byly reorganizovány referenční laboratoře složek životního prostředí včetně změny
na pozici vedoucí odboru laboratoří, kterou se stala Eva Mlejnská.
Vedoucího odboru aplikované ekologie Ondřeje Slavíka nahradila
Libuše Opatřilová a tyto změny měly zásadní a pozitivní vliv na fungování těchto odborů. Dále byla provedena změna i v sekci ředitele
a v sekretariátech náměstků ředitele. Byla uzavřena smlouva s novým
patentovým zástupcem a byla také zahájena společná akreditace
laboratoří složek životního prostředí a technologie vody. Všechny tyto
změny se odehrály v návaznosti na zpracování nové strategie ústavu
do roku 2020. Do přípravy zpracování této strategie byli zapojeni
vybraní zaměstnanci ústavu, se kterými jsme společně absolvovali
tréninky a pracovní jednání.
Dne 30. 5. 2013 se ve Výzkumném ústavu vodohospodářském
T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci, odehrálo první neformální

Mgr. Mark Rieder
ředitel VÚV TGM, v.v.i.
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vrchových vod a následné hodnocení chemického a ekologického
stavu nebo potenciálu. A právě emise znečišťujících látek společně
s hydromorfologickými vlivy nejčastěji způsobují nedosažení dobrého stavu či potenciálu.
Jedním ze základních cílů tohoto projektu je umožnit, aby bylo
možno pro rizikový vodní útvar, ve kterém pravděpodobně nebudou plněny jakostní cíle, kvantifikovat podíl jednotlivých zdrojů
znečištění nebo stanovit významnost vlivů. Zpracovaná metodika
hodnocení významnosti vlivů, jejíž principy tento příspěvek obsahuje, se skládá z několika ucelených bloků. Nejprve bylo potřeba
identifikovat množinu polutantů významných pro znečišťování vod,
specifikovat zdroje a cesty, jakými se do vod dostávají nebo mohou
dostávat, a určit jejich významnost, popř. množství. Následně jsou
charakterizovány postupy hodnocení pro jednotlivé významné cesty
přenosu, dostupné datové zdroje a celkové zhodnocení pro danou
znečišťující látku.
Jako podklady pro hodnocení dopadu emisí jsou v metodice
uvažovány celostátně dostupné údaje shromažďované na centrální
nebo regionální úrovni. Jedná se převážně o datové sady zajišťované pro potřebu veřejné správy a výstupy projektů aplikovatelných
v celostátním měřítku. Přestože se při ověření metodických postupů
na pilotních povodích projevily některé obtíže s dostupností, aktuálností a zpracovatelností uvažovaných dat, jejich uplatnění při
hodnocení emisí může přispět ke specifikaci a odstranění případných
nedostatků.

POSTUPY HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI
ZDROJŮ A CEST EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH
LÁTEK DO VODY
Petr Vyskoč, Hana Prchalová, Tomáš Mičaník, Pavel Rosendorf,
Alena Kristová, Jitka Svobodová
Klíčová slova
emise znečišťujících látek do vod – bodové a plošné zdroje znečištění –
cesty znečišťujících látek

Souhrn

Emise znečišťujících látek patří mezi významné antropogenní
vlivy, které společně s hydromorfologickými vlivy nejčastěji
zamezují dosažení dobrého stavu či potenciálu útvarů povrchových vod. Znečišťující látky pocházejí z různých druhů lidských
aktivit (domácnosti, průmysl a zemědělství) a z různých zdrojů.
Polutanty jsou transportovány do povrchových vod různými
cestami: vypouštěním odpadních vod, aplikací na půdu nebo
vypouštěním do ovzduší a navazující atmosférickou depozicí,
přes podzemní vody. Výsledný dopad na kvalitu povrchových
vod závisí na vlastnostech znečišťujících látek a jejich chování
v půdě, horninovém prostředí a vodě. Projekt „Emise a jejich
dopad na vodní prostředí“ je zaměřen hlavně na vytvoření metodiky hodnocení významnosti zdrojů a cest emisí a její ověření
na pilotních povodích. Článek stručně popisuje zásadní části
vytvořené metodiky.

Identifikace znečišťujících látek a jejich zdrojů a cest znečištění
V prvním kroku řešení je nutné identifikovat znečišťující látky,
jejichž emise mohou zabránit dosažení stanovených environmentálních cílů pro povrchové vody, a to bez ohledu na to, zda se jedná
o makropolutanty (např. organické znečištění vyjádřené parametrem BSK, nutrienty P, N), nebo mikropolutanty (např. těžké kovy,
perzistentní organické látky). Obecný rozsah znečišťujících látek je
víceméně daný – jedná se o všechny polutanty, které jsou zahrnuty
v chemickém stavu nebo fyzikálně-chemické složce ekologického
stavu (všeobecné fyzikálně-chemické polutanty nebo specifické znečišťující látky. V povodích ČR bylo vyhodnocením dat z monitoringu
za období 2006–2011 identifikováno cca 90 rizikových látek. Pro
vybrané látky byly na základě literární rešerše a analýzy dat týkajících
se zdrojů znečištění obecně určeny významné druhy zdrojů znečištění a cesty, kterými se látka může dostávat do povrchových vod.
Význam zdrojů a cest pro jednotlivé látky byl určen nad společným
schématem, jehož příklad je pro arzen uveden na obr. 1 (celostátně
významné zdroje a cesty jsou zobrazeny plnou tučnou čarou, lokálně
významné zdroje a cesty čárkovanou tučnou čarou, zelenou čarou
jsou zobrazeny cesty, které nejsou významné).
Dalším krokem hodnocení je výběr hodnocených ukazatelů na
úrovni konkrétního útvaru, což je nutné kvůli tomu, aby nemuselo
být hodnoceno všech 90 látek v každém vodním útvaru. K tomu by

Úvod
Jedním z významných vlivů lidské činnosti na stav životního prostředí jsou emise z průmyslové i zemědělské činnosti, služeb a také
z domácností. Slovo emise (z latinského emitto – vydávám, vysílám,
vypouštím) v ekologii znamená uvolňování polutantů do prostředí.
S ohledem na jednotlivé složky životního prostředí a přijímaná legislativní opatření rozlišujeme emise do ovzduší, do vod a na půdu.
V tomto příspěvku jsou prezentována specifika a poznatky řešeného
projektu, který si klade za cíl zhodnotit vliv emisí na stav povrchových vod a stanovit významnost (podíl) jednotlivých zdrojů a cest
znečištění na celkovém vstupu znečišťujících látek do vodních toků
a nádrží. Je to nezbytným předpokladem pro výběr a aplikaci vhodných opatření k dosažení dobrého stavu vod (popř. k odůvodnění
výjimek tam, kde dobrého stavu nelze dosáhnout) a představuje tak
nezbytnou součást plánování v oblasti vod.
Projekt „Emise a jejich dopad na vodní prostředí“, jehož řešiteli
jsou VÚV TGM, v.v.i., a státní podnik Povodí Vltavy, si jako cíl vytýčil
vytvoření metodiky hodnocení významnosti
zdrojů a cest emisí a její ověření na pilotních
povodích (dílčí povodí ve správě státního
podniku Povodí Vltavy doplněné – v případě
nedostatku vhodných dat – o některé další
lokality). Projekt je řešen v letech 2012–2014
v rámci dotačního titulu „Komplexní udržitelné systémy“ Ministerstva zemědělství ČR.

Postup hodnocení emisí
Navrhované metodické postupy vycházejí
z požadavků Směrného dokumentu č. 28
[1] Evropské komise pro společnou implementační strategii emisí, úniků a vypouštění
prioritních látek v oblasti vodní politiky
Společenství a navazují na vyhodnocení
vlivů na stav vod zpracované v rámci přípravných prací pro 1. plány oblastí povodí [8].
Povrchové vody jsou v souladu s Rámcovou
směrnicí pro vodní politiku Společenství
2000/60/ES [2] rozčleněny na vodní útvary,
z nichž každý obsahuje měřicí profil, který
je reprezentativní pro sledování jakosti po-

Obr. 1. Významné zdroje a cesty přenosu arzenu do povrchových vod
Fig. 1. Significant sources and pathways of arsenic to surface water
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Obr. 2. Závislost koncentrace chloridů na průtoku v profilu Odra-Bohumín (data z roku 1998, Povodí Odry, s.p.)
Fig. 2. Chloride concentrations dependency to flow in Odra-Bohumín
profile (data from 1998, Povodí Odry, s.p.)

a cesty znečištění je nutné v útvaru prověřit
z dostupných podkladů. Pokud tedy např. ve
vodním útvaru koncentrace arzenu překračují limity dobrého stavu, je nutné prověřit
Medián KK Počet profilů
hlavně vypouštění z průmyslových zdrojů
-0,38
117
(a to i přes městskou kanalizaci), atmosférickou depozici, přítomnost dolů a výsypek
-0,44
233
a transport arzenu přes podzemní vody
0,09
179
ze starých kontaminovaných míst a popř.
-0,41
233
z horninového prostředí (přírodní původ).
-0,12
107
V takovýchto případech se dost často zjistí,
0,33
233
že v útvaru se nachází více zdrojů či cest, pak
-0,13
41
je nutné určit jejich významnost a v lepším
případě i jejich podíl. K tomu může posloužit
jednak zjišťování původu znečištění z výsledků monitoringu a/nebo
bližší hodnocení jednotlivých zdrojů a cest.
Zjišťování původu znečištění analýzou dat z monitorování jakosti
vod a průtoků
Zjednodušeně můžeme konstatovat, že bezprostřední vnos znečištění do recipientu se děje vlivem bodového a/nebo plošného
znečištění, v některých případech i základním odtokem. Převládající
původ znečištění v konkrétním vodním útvaru nebo vybrané oblasti
povodí, tj. zda látka pochází z bodového nebo plošného znečišťování, lze do jisté míry odvodit ze změn koncentrace v závislosti na
změnách průtoku. Tato závislost byla testována na výsledcích z monitoringu jakosti povrchových vod ve vybraných profilech sledování
(vyhodnocení sledování jakosti vod na 230 profilech v letech 2006
až 2008). Hodnota korelačního koeficientu (KK) nad 0,3 je brána jako
významná a nad hodnotou 0,5 jako velmi významná. Výsledky pro
vybrané látky jsou shrnuty v tabulce 1.
V případě kladného korelačního koeficientu koncentrace s průtokem roste, v případě záporného korelačního koeficientu koncentrace
s průtokem klesá. U pesticidů, kde je stěžejní vnos z plošného znečištění, není korelace významná z důvodu jejich sezonní aplikace pouze
ve vybraných obdobích roku. Rozpuštěné látky a snadno rozpustné
látky vykazují těsnou zápornou závislost na průtoku; pocházejí převážně z bodového znečištění (obr. 2).
Odlišně se chovají perzistentní organické látky (např. polyaromatické uhlovodíky), které se přednostně sorbují na pevné částice
určité velikosti v ovzduší i ve vodním prostředí. V důsledku smyvu
z povrchů během srážkové epizody a vznosem sedimentovatelných
částic a plavenin za zvýšených průtoků v recipientu vzrůstá pak jejich
koncentrace v celkovém vzorku vody. Jejich koncentrace tedy závisí
nejen na průtoku, ale i na koncentraci nerozpuštěných látek v toku.
V případě některých toků vyššího řádu lze vypozorovat těsnou
závislost (viz obr. 3 a 4). Pokud v grafickém znázornění koncentrace

Obr. 3. Závislost koncentrace benzo(a)pyrenu na nerozpuštěných
látkách v profilu Bečva-Choryně, období 2006–2008
Fig. 3. Benzo(a)pyrene concentration dependency to non-dissolved
substances in Bečva-Choryně profile, 2006–2008 time period

Obr. 4. Závislost koncentrace benzo(a)pyrenu na průtoku v profilu
Labe-Schmilka, období 2006–2008
Fig. 4. Benzo(a)pyrene concentration dependency to flow in LabeSchmilka profile, 2006–2008 time period

Tabulka 1. Testování významnosti závislosti koncentrace na průtoku v profilech sledování
Table 1. Significance of concentration and flow dependency – results of testing in monitoring profiles
Látka
Alachlor
Arzen
Benzo(a)pyren
Chloridy
Dusík dusičnanový
Dusík dusitanový
Fosfor celkový

Medián KK Počet profilů
-0,04
154
-0,19
178
0,40
147
-0,50
233
0,46
233
-0,13
233
-0,20
233

Látka
EDTA
Rozpuštěné látky
Rtuť
Sírany
Tenzidy aniontové
Železo
4-nonylfenol

měly být použity výsledky z existujícího monitoringu jednotlivých
vodních útvarů, pokud je program monitoringu upravován podle
inventarizace existujících zdrojů, popř. na základě doplňujících
informací z povodí. Pro bodové zdroje znečištění by to neměl být
zásadní problém, v případě plošných zdrojů znečištění je nutné hlavně vzhledem k atmosférické depozici zohlednit přítomnost zdrojů
znečištění a pomocných informací – např. o užívání půdy.
Dalším krokem je tedy určení významných cest a zdrojů na úrovni
konkrétního útvaru pro rizikovou znečišťující látku. Jako základ
může posloužit obecné schéma, na jehož bázi zjistíme, jaké zdroje
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Tabulka 2. Testování variability látkových odtoků zinku v profilu Odra-Bohumín (1998)
Table 2. Zinc emission flow variability in Odra-Bohumín profile (1998 data) – results of testing

reprezentativní. Bylo proto nutné dohledat
další databáze, které by poskytovaly údaje
o množství kovů v atmosférické depozici.
Qprům.
Cprům.
Bilance L Odchylka od prům.
V projektu „Biomonitorovací průzkum –
Způsob výběru z měření:
(m3.s-1)
(µg.l-1)
(t.rok-1)
roční bilance
Vegetace (Chemické analýzy lesních boko1. den v měsíci (12 hodnot za rok)
48
67,5
102
+ 52 %
plodých mechů)“, kterého se zúčastnilo 25
7. den v měsíci (12 hodnot za rok)
41,2
51,7
67
0
zemí a jehož součástí byl i národní biomo14. den v měsíci (12 hodnot za rok)
67,7
62,5
133
+ 98 %
nitorovací program ČR, zpracovaný VÚKOZ,
21. den v měsíci (12 hodnot za rok)
35,7
49,2
55
- 18 %
v.v.i., byl stanoven obsah 37 prvků (kovů)
v cca 282 trvalých monitorovacích plochách
a naměřená data byla lineárně interpolována do izopletových map
na průtoku daného polutantu zvýrazníme normu environmentální
koncentrací [4].
kvality, můžeme tímto zjednodušeným postupem v mnoha přípaVýše uvedené údaje byly pomocí územní analýzy a kategorizace
dech rozpoznat původ znečištění podílejícího se na překračování
míry atmosférické depozice, popř. imisního množství v ovzduší
zákonných limitů v nevyhovujících profilech.
a výskytu v „matrici mech“ vztaženy k mezipovodí vodních útvarů
Tento postup lze uplatnit pouze ve vodních útvarech, kde je prováa doplněny o údaje o podílu tříd krajinného pokryvu. Předpokládá se,
děn monitoring jakosti vod a měření průtoků, a lze jím pouze rozlišit,
že vstup látek z atmosférické depozice nebo z ovzduší do povrchozda se jedná o bodový, nebo plošný původ znečištění.
vých vod je vyšší na území, kde dochází k jejich smyvu ze zpevněných
Nyní je potřeba si položit otázku, zda je možno tuto významnost
povrchů nebo ke spadu přímo na vodní plochu. Rovněž vyplavování
nějakým způsobem kvantifikovat vůči reprezentativnímu profilu
některých kovů z monokulturních smrčin bude rizikovější než ze
vodního útvaru. Pro hodnocení stavu vod je totiž směrodatná konsmíšených nebo listnatých lesů. Územní analýza byla doplněna
centrace znečišťující látky, pro kvantifikaci a odhad významnosti
o údaje emisí a přenosů znečišťujících látek z Integrovaného registru
látkového toku profilem látkový odtok. Proto bylo v rámci přípravy
znečišťování životního prostředí (IRZ) – obr. 5.
metodiky provedeno testování reprezentativnosti bilance látkového
odtoku v profilech sledování jakosti vodních útvarů. Na příkladu denVstupy látek prostřednictvím půdy
ních hodnot měření v profilu Odra-Bohumín bylo čtyřikrát vybráno
Půdní prostředí je při transportu látek do vod významným mezi12 naměřených hodnot za rok. Vypočtená bilance znečištění byla
článkem, který rozhoduje o tom, jaké množství znečištění a jakými
porovnána s bilancí, ke které jsme došli součinem z průměrné roční
cestami je do vod transportováno a jaká část znečištění v něm zůkoncentrace a průměrného ročního průtoku (n = 365). Výsledky jsou
stane zadržena. O osudu znečišťujících látek v půdě rozhodují jejich
zobrazeny v tabulce 2.
chemické a fyzikální vlastnosti a také charakter (zejména půdní druh
Výsledky pro další posuzované ukazatele vycházely obdobně. Je
a půdní typ), mocnost a další vlastnosti půdního horizontu.
patrná značná variabilita látkového odtoku, která je dána variabilitou
Mezi látky aplikované při zemědělském hospodaření na půdy,
průtoků ve fiktivních časech odběrů vzorků.
které mohou být příčinou nedosažení dobrého stavu vodních
Pokud tedy budeme např. chtít posuzovat významnost konkrétútvarů nebo překročení imisních limitů, můžeme zařadit především
ního bodového zdroje znečištění (nebo skupiny zdrojů znečištění)
dusík, v menší míře fosfor a pak také zástupce široké skupiny látek
srovnáním bilance vypouštěného znečištění na bilanci látkového
používaných k ochraně rostlin – pesticidů. Půda je také významným
odtoku v hodnoticím profilu, je potřeba zvolit shodné srovnávací
akceptorem znečištění, které se do prostředí dostává přes atmosféobdobí a průtokové poměry v recipientu blízké typu znečištění,
rickou depozici. Zde je významný především vstup některých kovů
které je posuzováno.
a polyaromatických uhlovodíků.
Z řady současných studií vyplývá (např. [5, 6]), že v případě dusíku
Atmosférická depozice
převážná část znečištění povrchových i podzemních vod souvisí
Emitované množství škodlivin do ovzduší se atmosférickou depose zemědělským hospodařením. Projevuje se zejména vysokými
zicí a následně povrchovým smyvem nebo přes podzemní vody dokoncentracemi dusičnanového dusíku ve vodách, a to především
stává i do povrchových vod. V ČR jsou do ovzduší nejvíce vypouštěny
v jarním a podzimním období. Je obvyklé, že převážná část odtoku
kovy a polyaromatické uhlovodíky [16]. Vzhledem k dostupnosti dat
dusíku ze zemědělské půdy probíhá v jarním období od března do
byly pro hodnocení vybrány tyto znečišťující látky: kadmium, olovo,
května [7]. Podíl mezi bilančním přebytkem dusíku, který je aplikován
nikl, arzen, rtuť a benzo(a)pyren. Kvantifikace vstupu látek do povrchových vod přes atmosférickou depozici
je dosti problematická, nicméně je možné
identifikovat území, kde je riziko vstupu látek
do povrchových vod přes atmosférickou depozici vysoké (tzv. „hot spots“). Je však nutné
kromě údajů o atmosférické depozici použít
i další dostupná data – např. obsah kovů
v mechu, koncentrace látek v ovzduší, údaje
o významných vypouštěních do ovzduší
a údaje o krajinném pokryvu hodnoceného
území (mezipovodí vodního útvaru).
K určení útvarů povrchových vod rizikových z hlediska vstupu kovů přes atmosférickou depozici byly využity údaje (mapy)
ČHMÚ o plošné distribuci atmosférické
depozice vyhodnocené z měření na 45 stanicích v ČR [2]. Z vybraných rizikových kovů,
které jsou významné z hlediska dopadu na
vodní prostředí, jsou takto hodnoceny pouze
dva – Cd a Pb, u nichž je uváděna samostatně
mokrá a suchá depozice, nikoliv depozice
celková. Ostatní rizikové látky nejsou buď
měřeny vůbec (Hg), nebo jsou udávány jen
jako imisní množství v ovzduší (např. As, Obr. 5. Útvary povrchových vod rizikové z hlediska vstupů arzenu prostřednictvím atmosfébenzo(a)pyren). Zároveň vzhledem k ma- rické depozice
lému množství dat nejsou výsledky příliš Fig. 5. Surface water bodies at risk – arsenic from atmospheric deposition
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do půdy, a množstvím, které se dostane až do podzemních nebo
povrchových vod, se běžně pohybuje do 20 % a je výrazně závislý na
vodnosti daného roku i předchozích let. V případě srážkově podprůměrných let dochází v půdách ke kumulaci dusičnanů a v nejbližším
vodnějším roce k jejich skokovému vyplavení.
Hodnocení odtoku dusíku ze zemědělských ploch v povodí vodních útvarů je založeno na kvantifikaci aplikovaného dusíku ve formě
organických hnojiv [8] na orné a ostatní zemědělské půdy a odhadu
jejich transformace a odtoku do povrchových vod na základě využití
území a monitorovaných dat v čistě zemědělských povodích nebo
v oblastech s nízkým zastoupením sídel.
Další látkou, na kterou se oprávněně upíná pozornost, je fosfor.
Jak ukazuje několik současných studií v zemědělských oblastech
ČR, je odtok fosforu za běžných podmínek z orné půdy a travních
porostů velmi nízký a v některých oblastech se dokonce blíží odtoku z lesních půd (viz [9, 7, 10]). Také vstupy fosforu s hnojivy na
zemědělskou půdu po roce 1989 výrazně poklesly a v řadě oblastí je
bilanční přebytek fosforu roven nule nebo je dokonce záporný [5].
Výraznému odtoku fosforu z ploch také brání silná vazba fosforu na
půdní částice, zejména v případě dostupného množství vazebných
partnerů, především železa a v některých oblastech i hliníku. Výraznějším zdrojem fosforu, který se dostává do vod z ploch, je tedy
vodní eroze, která během epizodních událostí přináší velké množství
převážně partikulovaného fosforu. Kvantifikace vstupu fosforu do
vod je z výše uvedených důvodů rozdělena při hodnocení emisí na
dvě části – jako vstup fosforu za běžných odtokových situací a jako
vstup během erozních událostí. Množství fosforu vstupujícího do vod
za běžných událostí je stanoveno jako průměrná roční koncentrace
fosforu pro zastoupené půdní typy nebo jejich skupiny násobená
specifickým odtokem a plochou příslušného půdního typu v povodí
vodního útvaru. Množství fosforu vstupujícího s erozí je stanoveno
jako množství fosforu v erozním smyvu násobené poměrem obohacení [11] a redukované poměrem odnosu [12].
Z pohledu nebezpečnosti účinků na vodní prostředí představují
významnou skupinu pesticidy. Vzhledem k jejich velké různorodosti
a dynamickému procesu povolování a zákazů pro ně nelze uplatnit
stejné postupy. Velké množství informací o aplikacích pesticidů,
výsledcích monitoringu nebo rizikových územích je pro většinu
v současnosti i dříve používaných pesticidů publikováno v pasportech pesticidů [13] jako jednom z výsledků společného projektu
ČHMÚ a ČZU [14]. Upravené výstupy z tohoto projektu jsou použity
pro hodnocení emisí pesticidů na půdu.
Pro látky, jejichž užívání bylo již omezeno nebo ukončeno, ale přesto se stále objevují v povrchových vodách, nemá smysl se pokoušet
o kvantifikaci vstupů do vod. Pro ostatní problematické pesticidy,

které jsou dosud aplikovány ve významných množstvích a jejichž
výskyt ve vodních útvarech působí nedosažení dobrého stavu, je
navržen postup odhadu plošné distribuce jednotlivých pesticidů
na základě množství použitých pesticidů, rozpočítaných podle typů
plodin, pro které se pesticid používá. Po zahrnutí environmentálních
vlastností budou pak identifikovány rizikové vodní útvary.
Jak pro vybrané pesticidy, tak pro látky, které se na povrch půdy
dostávají ve větším množství ve formě atmosférické depozice, je
nezbytné látky kategorizovat podle jejich vzrůstající schopnosti vázat
se na půdní částice. V případě rozpustných látek je půda transportní
zónou a aplikované látky představují značné riziko kontaminace podzemních vod a jejich prostřednictvím také vod povrchových. Naproti
tomu znečišťující látky efektivně vázané na částice budou v převážné
většině případů transportovány do vod jen při erozních událostech,
což se projevuje hlavně ve svažitých oblastech v horách a podhůří.
Vstupy látek prostřednictvím podzemní vody
Podzemní vody jsou významnou cestou emisí znečišťujících
látek z jejich záměrné aplikace na půdu (hnojení, užívání pesticidů)
a vstupu polutantů na půdu z atmosférické depozice. Touto částí
se detailně zabývá část vstupů látek prostřednictvím půdy. Kromě
toho se však znečišťující látky dostávají do podzemních vod z dalších zdrojů znečištění – v podmínkách ČR se to týká hlavně starých
zátěží (respektive kontaminovaných míst), méně často vypouštění
odpadních vod do podzemní vody, popř. z bývalé či současné těžby uhlí a nerostů. Zároveň je ovšem podzemní voda obohacována
o některé znečišťující látky interakcí s horninovým prostředím. Toto
obohacování sice musí být započítáno do vstupů emisí, ale vzhledem
k tomu, že se nejedná o antropogenní vliv, není potřeba tuto část
emisí řešit formou opatření.
Projekt je zaměřen hlavně na vstupy znečišťujících látek do povrchových vod, proto jsou emise transportované přes podzemní vody
uvažovány hlavně v případě, že mohou významně ovlivnit jakost
povrchových vod (v měřítku vodních útvarů). Při hodnocení míry
ovlivnění povrchových vod byl uvažován podíl podzemních vod na
celkovém odtoku v toku, tedy BFI (base-flow index, označující podíl
základního odtoku) v dlouhodobých hodnotách vyšších než 40 až
50 % v závislosti na metodě použité k jeho stanovení (viz [15, 17]).
Hodnota podílu základního odtoku byla však k dispozici pouze pro
378 profilů, což reprezentuje 320 útvarů povrchových vod tekoucích
(cca 30 % z celkového počtu). Bylo tedy nutné statisticky zpracovat
četnost významných a nevýznamných podílů základního odtoku
podle geologických kategorií útvarů podzemních vod a následně
byly přiřazeny výsledky všem útvarům tekoucích povrchových vod.
Útvary povrchových vod s převažujícím podílem sedimentů svrchní
křídy mají převažující profily s vyšším podílem základního odtoku.
Ve výsledku 16 % všech hodnocených
útvarů povrchových vod vykazuje vyšší podíl
základního odtoku (obr. 6), přičemž největší
podíl těchto útvarů je v dílčím povodí Ohře
a dolního Labe (31 %) a horního a středního Labe (29 %), kde je také nejvíce útvarů
sedimentů svrchní křídy. V těchto útvarech
lze tedy nejčastěji očekávat ovlivnění povrchových vod podzemními vodami.
Pro tyto útvary povrchových vod je možné vypočítat látkový odnos přes podzemní
vody na základě naměřených koncentrací
a velikosti základního odtoku. Pro zjednodušení se takto budou hodnotit jen útvary
povrchových vod rizikové z hlediska dosažení cílů pro fyzikálně-chemické ukazatele
ekologického nebo chemického stavu
povrchových vod (ovšem jen v případě, že
je problematický polutant relevantní pro
podzemní vody).
Protože je pravděpodobné, že ne všechno
ovlivnění povrchových vod lze tímto postupem identifikovat, provede se ještě jedno
hodnocení, zaměřené na zjištěné vysoké
koncentrace polutantů v podzemních voObr. 6. Útvary povrchových vod s významnou vazbou na podzemní vody
dách. V případě monitorovací sítě podzemFig. 6. Surface water bodies with significant relation to groundwater
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ních vod, provozované ČHMÚ, která se vyhýbá bezprostřednímu
znečištění, jde o objekty, kdy byla zjištěna průměrná hodnota nad
1,25násobkem limitu dobrého stavu; v případě údajů ze starých
kontaminovaných míst nad tzv. emisním limitem, který je roven
20násobku limitu dobrého stavu. I zde ale bude nutná kontrola, zda
je daný útvar povrchových vod problematický kvůli vyhodnocené
znečišťující látce.
Pro všechny útvary povrchových vod, kde bylo zjištěno významné
ovlivnění transportem přes podzemní vodu, je zároveň nutné na
základě dalších údajů identifikovat zdroj znečištění podzemních
vod – plošné zdroje ze zemědělství či atmosférické depozice nebo
bodové zdroje (stará kontaminovaná místa či vypouštění do podzemních vod). Zatímco plošné zdroje znečištění by měly být podchyceny
již v rámci hodnocení vstupů na půdu či atmosférické depozice, pro
údaje o problematických bodových zdrojích znečištění podzemních
vod je nutné použít výše zmíněné hodnocení.
Vypouštění do povrchových vod
Údaje o jakosti a množství vod vypouštěných do vodních toků
a nádrží jsou v ČR předmětem řady celostátně vedených evidencí
a registrů. Znečišťovatelé prostřednictvím Informačního systému
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP zřízen zákonem č. 25/2008
Sb.) poskytují údaje do Integrovaného registru znečištění (IRZ, podle
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády 450/2001 Sb.), postupují
„základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu,
správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (podle § 38
zákona č. 254/2001 Sb.), podávají „poplatkové přiznání za zdroj
znečišťování“ (podle § 4 vyhlášky č. 123/2012 Sb.) a předávají údaje
o vypouštění vod pro potřeby sestavení vodní bilance (podle § 22
zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 431/2004 Sb.). Vlastníci kanalizací pro veřejnou potřebu předávají údaje do Majetkové a provozní
evidence vodovodů a kanalizací (podle zákona č. 274/2001 Sb.
a vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Na úrovni krajů jsou zpracovávány Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK).
Významným zdrojem informací o průmyslových zdrojích znečištění
je dosud Registr průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné
látky (RPZZ-NL), jehož vedení bylo v roce 2011 ukončeno.
Základem vyhodnocení vstupu látek do povrchových vod prostřednictvím vypouštění odpadních vod byla integrace dat z dostupných zdrojů. Tento postup byl nezbytný zejména vzhledem
k různému rozsahu sledovaných ukazatelů a různým podmínkám
(prahovým hodnotám charakteristik, při kterých vzniká ohlašovací
povinnost) pro zařazení do evidence nebo registru. Očekávaným
výsledkem je komplexní informace o vypouštěném znečištění do povrchových vod vázaná na konkrétní místo vypouštění v maximálním
rozsahu sledovaných ukazatelů znečištění. Je však třeba konstatovat,
že úplná propojitelnost všech relevantních databází není vzhledem
ke struktuře informací a formátům zcela možná. Údaje Majetkové
a provozní evidence ČOV a kanalizací (popř. s doplněním o údaje
PRVKÚK) lze v kombinaci s údaji ČSÚ o počtu obyvatel (částí) obcí
využít i při odhadu znečištění způsobeném domácnostmi nepřipojenými na veřejnou kanalizaci.
Údaje o vypouštění z komunálních zdrojů jsou, co se týče běžných
polutantů (BSK, celkový dusík a fosfor) ve výše zmíněných evidencích
celkem dobře zastoupené, stejně tak vypouštění z průmyslových
podniků s vlastní čistírnou odpadních vod. Nejméně informací je však
pro vypouštění specifických polutantů z městských ČOV a znečištění
průmyslovými odpadními vodami zaústěnými do sběrných systémů
kanalizace. Zde by kromě informací z tzv. přenosů evidovaných v IRZ
(týká se jen největších průmyslových podniků) daly využít informace z Registru průmyslových zdrojů znečištění. Zároveň, i když jsou
v některých případech k dispozici výsledky stanovení specifických
polutantů ve vypouštěných vyčištěných komunálních odpadních
vodách (zvl. pro velké městské ČOV), je pro některé polutanty obtížné
rozpoznat, zda jsou jejich primárním zdrojem průmyslové odpadní
vody nebo splachy z povrchu (hlavně v případě jednotné kanalizace).
Směrný dokument CIS [1] vyžaduje při hodnocení emisí z bodových zdrojů znečištění využít minimálně údaje poskytované členskými státy do Evropského registru úniků a přenosů nebezpečných
látek (E-PRTR) a údaje poskytované Evropské komisi podle směrnice
91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Vzhledem k tomu, že
v ČR jsou příslušné reportované datové sady plněny údaji IRZ, resp.

Majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací a evidence
vypouštění pro sestavení vodní bilance, je využitím dat těchto evidencí při hodnocení emisí požadavek směrného dokumentu z tohoto
hlediska naplněn.

Syntéza hodnocení jednotlivých zdrojů a cest
Vnos znečišťujících látek z jednotlivých typů znečištění do povrchových vod a jejich chování ve vodním prostředí jsou ovlivňovány
tolika faktory, že není možné je bezezbytku využít pro predikci
ovlivnění reprezentativního profilu útvaru povrchových vod v rámci jednoho univerzálního nástroje (predikce chování polutantů je
i v rámci jedné složky znečištění složitá). Pro praktickou využitelnost koncovými uživateli (správci povodí) si zpracovaná metodika
klade za cíl v rámci každé hodnocené cesty přenosu znečištění do
vod identifikovat charakteristiky, které mají nebo mohou mít na
přenos znečištění největší vliv, představit dostupné datové zdroje
a navrhnout postupy pro vyhodnocení významnosti jednotlivých
zdrojů a cest pro vnos znečišťujících látek v „rizikových“ vodních
útvarech. Zpracovaná syntéza jednotlivých zdrojů a cest pro každý
útvar povrchových vod bude obsahovat jednak všechny hodnocené
znečišťující látky, existující cesty a zdroje v útvaru (v případě vypouštění a starých zátěží i jejich konkrétní identifikaci) a k nim určenou
významnost. V některých případech bude možné stanovit i zjištěný
podíl jednotlivých zdrojů a cest. Pro hodnocenou znečišťující látku
tak bude získán soubor informací, které případně pomohou zhodnotit technickou proveditelnost a efektivnost jednotlivých opatření.

Závěr
Původnost řešení projektu spočívá v komplexním uchopení problematiky emisí a jejich vlivů na jakost povrchových vod. Zpracovaná metodika hodnocení významnosti vlivů je hlavním výstupem
projektu a je strukturovaná tak, aby koncovým uživatelům – zpracovatelům plánů povodí umožňovala orientovat se v dostupných
(využitelných) datových zdrojích a klíčových charakteristikách, které
jakost povrchových vod v reprezentativním profilu vodního útvaru
výrazně ovlivňují nebo mohou ovlivnit, a tak přispívat k neplnění
stanovených environmentálních cílů. Je třeba podtrhnout, že při vytváření tohoto komplexního a pro praxi využitelného výstupu nebylo
možno zacházet do podrobností a zahrnout do řešení všechny vlivy,
které se napříč složkami životního prostředí na chování znečišťujících
látek podílejí. Přesto věříme, že předkládaný materiál bude pro praxi
přínosný a inspirující.
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Approach of pollutants emission sources and pathways significancy to water (Vyskoč, P.; Prchalová, H.; Mičaník, T.; Rosendorf,
P.; Kristová, A.; Svobodová, J.)
Key words
emissions of pollutants to water – point and diffuse sources – emission
pathways
Emissions of pollutants are significant anthropogenic pressures with important impact to status or potential of surface
water bodies. Pollutants originate from different human activities (households, industry and agriculture) and from different
sources. They are transported to surface water by different
pathways: waste water discharges, applications into soil or air
releases and subsequent atmospheric deposition and transport
by groundwater. The final impact to surface water quality is affected by pollutant characteristics and pollutants behaviour in
soil, subsoil and water body as well. “Emissions and their impact
to water” project is oriented on apportionment of pollutant
emission from different sources and pathways methodology
and its application to pilot catchments. The article is focused on
basic parts of proposed methodology presentation.

Návrh metodiky

PŘÍSTUP K HODNOCENÍ KULTURNÍCH
PAMÁTEK Z HLEDISKA PŘÍRODNÍHO
A ANTROPOGENNÍHO OHROŽENÍ

V rámci tohoto projektu je sestavována Metodika hodnocení míry
potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy
s cílem získat centrální a ucelený přehled o míře ohrožení památek.
Středem zájmu jsou především kategorie památek nadregionálního
významu, jejichž důsledná ochrana je prioritní – památky zapsané
na Seznam světového dědictví UNESCO, národní kulturní památky
a z plošně chráněných území pak památkové rezervace. Sledovány
jsou tyto typy ohrožení:
Ohrožení říčními povodněmi
Hodnocení ohrožení projevy říčních povodní (vazba na regionální
srážky) je založeno na semikvantitativní metodě zahrnující kvantifikaci povodňového nebezpečí a stanovení povodňového ohrožení
pro scénáře s dobou opakování 5, 20, 100, popř. 500 let, a na následném vyhodnocení maximálního povodňového ohrožení pro danou
lokalitu (Drbal aj., 2012). Oblasti s tzv. významným povodňovým
rizikem a památky UNESCO budou hodnoceny i pomocí modelování
hydrodynamických procesů. Tento typ ohrožení památkových lokalit
dokumentuje situace z června roku 2013 (obr. 1).

Jana Ošlejšková, Milena Forejtníková, František Pavlík
Klíčová slova
kulturní památky – ohrožení památek – metodika – povodně

Souhrn

Kulturní památky jsou významným dokladem historického
vývoje, životního způsobu a prostředí od nejstarších dob do
současnosti a jako takové musejí být chráněny před škodlivými
vlivy. Proto je nutné v první řadě vyhodnotit míru potenciálního
ohrožení vybraných kategorií památek a chráněných území významnými přírodními a antropogenními vlivy, a to jednotným
postupem pro celé území ČR. Na základě aplikace navržené
metodiky bude provedeno zatřídění památek podle míry potenciálního ohrožení pro každý sledovaný vliv zvlášť, následně bude
provedeno komplexní vyhodnocení míry ohrožení s využitím
postupů multikriteriální analýzy. Výstupy rozšíří integrovaný
informační systém Národního památkového ústavu o systematické poznatky formou tematických databází a současně budou
výsledky prezentovány i interaktivně prostřednictvím webové
mapové aplikace pro odbornou veřejnost.

Úvod
V současnosti je pro každý státem spravovaný památkový objekt
v ČR zpracována různě podrobná dokumentace, která částečně
zahrnuje i možná rizika ohrožení této památky. Úroveň zpracování
je většinou dána subjektivním pohledem zpracovatele, takže jednotlivá rizika mohou být u konkrétní památky nadhodnocena, nebo
naopak opomenuta. Proto byl navržen a přijat projekt „Identifikace
významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených
přírodními a antropogenními vlivy“, který si klade za hlavní cíl vyhodnotit míru ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy.

Obr. 1. Jelení zahrada pod zámkem Český Krumlov bezprostředně
po povodni v červnu 2013 (zdroj: VÚV TGM)
Fig. 1. Deer Park under the castle of Cesky Krumlov immediately
after the flood in June 2013 (source: TGM WRI)
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Dotazníkový průzkum

Ohrožení projevy povodní z přívalových srážek, vodní a větrnou
erozí
Posouzení míry nebezpečí povodní z přívalových srážek vychází
z identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby povrchového
odtoku ve vazbě na přítomnost kritického bodu (Drbal aj., 2009) či
kritické plochy v samotném prostoru nebo blízkém okolí památky.
V důsledku mimořádných srážko-odtokových událostí může dojít
k intenzivním projevům povrchového odtoku včetně vodní eroze
a k zvýšenému transportu splavenin na svažitých pozemcích zemědělské půdy. Ohrožení vodní erozí půdy vychází ze stanovení míry
rozrušování půdního povrchu destrukční činností dešťových kapek
a míry povrchového odtoku, s následným transportem uvolněných
půdních částic povrchovým odtokem (Janeček, 2012).
Základem hodnocení míry nebezpečí větrné eroze půdy je stanovení fyzikálních vlastností půdy, způsobu využití území a klimatických charakteristik území, především rychlosti větru. Při hodnocení
potenciálu nebezpečí větrné eroze půdy se bude vycházet z metody
stanovení používané ve VÚMOP, v.v.i., se zohledněním směru větru
mezi zemědělským pozemkem a památkovým objektem.
Ohrožení sesuvy
Kategorizace svahových nestabilit je podmíněna vymezením
oblastí a ploch s náchylností k porušení stability svahů, jejich registrací, dokumentací a vyhodnocením jejich případných negativních
vlivů na sledované památky. Toto vyhodnocení je třeba u každého
památkového objektu udělat individuálně, neboť vždy záleží na
způsobu založení objektu a na aktuálním technickém stavu stavby
(Šikula aj., 2013).
Ohrožení průmyslovou činností
Významným aspektem z hlediska potenciálního ohrožení památek
průmyslovou činností je jejich lokalizace v bezprostřední blízkosti
průmyslových zdrojů. Míra ohrožení kulturních památek potenciální
havárií je závislá na množství nebezpečných hořlavých a výbušných
látek umístěných v těchto objektech a zařízeních a na vzdálenosti
od památkových objektů. Hodnocení ohrožení památek v důsledku
úniku nebezpečných látek při povodních je založeno na Metodice pro
identifikaci a hodnocení lokalit se zdroji rizik kontaminace životního
prostředí nebezpečnými látkami při povodních a pro klasifikaci míry
rizika (Danihelka, Karberová a Chlubna, 2012).
Ohrožení atmosférickými spady
Pro hodnocení působení atmosférických spadů na památky jsou
důležitými polutanty především oxid siřičitý, oxidy dusíku, které
spolu s ozónem a kyslíkem urychlují oxidaci oxidu siřičitého na
kyselinu sírovou, a tuhé znečišťující látky v ovzduší. Tyto polutanty
mají výrazný degradující vliv např. na sochařské solitéry a veškeré
vnější povrchy kulturních památek, jejich původcem jsou městské
aglomerace, doprava i průmysl. Hodnocení každé památky pak
vyplyne z konkrétní emisní situace na daném místě.
Ohrožení vodních prvků, na vodu vázaných biotopů a vegetace
památek, parků a zahrad
U specifických památek a chráněných území, kde jsou předmětem ochrany např. zahrady, parky, vodní plochy a vodní prvky, jsou
hodnocena vybraná relevantní rizika ohrožení jejich stavu z hlediska
změn jakostních charakteristik vodního prostředí a na vodu vázaných
biotopů, včetně změn druhové diverzity. Tyto změny mohou mít významný dopad na stav a kulturní hodnotu těchto památek a území.
Zohledněno je např. ohrožení znečištěním vypouštěným do vodního
prostředí, výskyt období sucha i šíření invazivních druhů.
Bioohrožení památek mikroorganismy původem z vodního prostředí
Hodnocení vychází především z šetření aktuálního stavu památky
a potenciálu kontaminace a rozvoje biologického agens (původce)
v daných podmínkách. Součástí hodnocení je vyplnění podrobného
formuláře v kombinaci se sestaveným atlasem různých typů projevů
bioohrožení (skvrny, škůdci apod.).
Vzhledem k širokému odbornému rozsahu se na zpracování
některých témat podílejí kromě řešitelů z VÚV TGM, v.v.i., který je
hlavním nositelem tohoto projektu, i odborníci z dalších institucí
– České geologické služby (sesuvy), Centra dopravního výzkumu,
v.v.i., (atmosférická depozice) a Mendelovy univerzity v Brně (biotopy
a vegetace).

Souběžně s takto úzce odborně pojatým hodnocením zpracovávají odborníci z NPÚ dotazníky vztahující se k ohroženosti vyšších
kategorií chráněných památek všemi vybranými typy ohrožení. Vyplnění dotazníků poskytlo přehled o tom, kde vidí největší problémy
lidé, kteří jsou s památkovými objekty a jejich ochranou denně
v kontaktu. Diskuse nad vyplněnými dotazníky přinesla také ujasnění
terminologie a pojmů napříč různými odbornostmi, v některých
případech obrátila pozornost k některým poněkud opomíjeným
negativním vlivům.
Dosud bylo tímto způsobem posouzeno 270 národních kulturních
památek (NKP) včetně chráněných památek UNESCO a památkových rezervací (PR) v devíti krajích. Počet památek ovlivněných
jednotlivými typy ohrožení z celkového počtu dosud hodnocených
je patrný z grafu na obr. 2. I když v každém kraji dotazníky vyplňoval
jiný pracovník a do hodnocení tak vstupovalo subjektivní hledisko,
podíl památek ovlivněných jednotlivými typy ohrožení se na větším
hodnoceném území srovnává. Z grafu lze usuzovat, že celkově menší
význam mají ohrožení spojená s geografickými podmínkami. Ohrožení průmyslem, primární i sekundární (větrná eroze, atmosférické
vlivy), se projevuje na vyšším počtu památek.
Nejvýraznější je ovšem počet památek hodnocených pod vlivem
bioohrožení mikroorganismy. Svou roli v tom hraje všudypřítomnost
těchto organismů spolu s často nedostatečným zabezpečením objektů proti vlhkosti. Jistý vliv na toto hodnocení může mít i mikroklima
Jihočeského kraje. Jen v tomto kraji je takto ohroženo 41 památkově
chráněných objektů.
Závažné poznatky vyplývají z grafu na obr. 3, který ukazuje jednoznačnou převahu památek ovlivněných některým typem ohrožení

Obr. 2. Vyhodnocení dotazníků – souhrn ohrožení památek devíti
krajů
Fig. 2. Evaluation questionnaires – a summary of heritage threats
of nine regions

Obr. 3. Památky ovlivněné více typy ohrožení
Fig. 3. Monuments affected by more types of threat
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nad neovlivněnými. Nejvíce objektů je hodnoceno jako ohrožené
dvěma různými typy negativních vlivů, vyskytují se ovšem i případy, kdy se projevují téměř všechna definovaná ohrožení. Tyto
poznatky korespondují i s výzkumy ve světě, kdy ve většině případů
musejí památky také čelit více zdrojům ohrožení najednou. Přitom
kombinace některých vlivů mohou působit agresivněji než jako
pouhý součet dopadu každého vlivu jednotlivě. V případě objektů
hodnocených v dotazníkové akci se nejčastěji vyskytuje kombinace
průmyslového ohrožení a atmosférických spadů, časté jsou také
kombinace bioohrožení s atmosférickými spady nebo i s průmyslem.
Je na dalším výzkumu a řešení tohoto projektu rozhodnout, které
kombinace ohrožení mohou být pro památkově chráněné objekty
nejrizikovější.
Dotazníková akce přinesla množství důležitých poznatků. Na rozdíl
od původních záměrů projektu bude provedena i ve zbývajících krajích, aby pokryla Národní kulturní památky a Památkové rezervace
na celém území České republiky.

Aplikace návrhu metodiky
Aplikace navržených postupů v rámci jednotlivých typů ohrožení
probíhá na vybraných památkách, kterým je přiřazována informace
o míře potenciálního ohrožení pro každý hodnocený vliv zvlášť. Jako
příklad aplikace metodiky zde uvádíme ohrožení projevy z přívalových srážek.
Povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity jsou
charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období
desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci
většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Nebezpečí přívalových povodní spočívá také ve velké rychlosti proudu, který s sebou
navíc unáší množství pevného materiálu, jako je půda, části stromů
a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají
nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody. Významnou roli při dopadu přívalové srážky sehrává sklonitost území
a také jeho aktuální retenční schopnost. Povodně z přívalových
srážek představují nejpočetnější případy povodňového ohrožení
(Matějíček a Hladný, 1999).
Hodnocení ohrožení památkových objektů projevy z přívalových
srážek vychází z metodiky založené na identifikaci kritických bodů
(Drbal aj., 2009), která byla aplikována na vybraných kulturních
památkách, např. v lokalitě NKP zámku Slavkov u Brna, za účelem
posouzení vhodnosti použití této metody pro další řešení. Na základě
provedených analýz byl ve vzdálenosti cca 350 m nad severozápadním rohem areálu zámku identifikován kritický bod (KB). Terénním
šetřením byla následně ověřena jeho lokalizace, byl posouzen
potenciál ohrožení povodněmi z přívalových srážek celé NKP a byla
identifikována dráha soustředěného odtoku (DSO) nad severní zdí
zámeckého parku v prostoru golfového hřiště (obr. 4). Negativní vliv
přitékajících vod od severo-západního rohu a identifikované DSO
(obr. 5) se prokázal i při povodňové situaci v květnu 2010, kdy byla
narušena zeď zámeckého parku v délce cca 60 m (obr. 6).
Z terénního ověření využitelnosti této metody vyplynulo, že
identifikovaný bod leží cca 350 m nad severozápadním rohem
zámeckého parku, tedy nad místem možného ohrožení (obr. 4), což
bylo způsobeno jednak vlivem použitých podkladových dat (vrstvy
tzv. „intravilánů“) a jednak zvolenými kritérii finálního výběru KB.
Uvedená zjištění v nedostatcích identifikace KB ve všech posuzovaných oblastech vedla k návrhu změn v metodice (Drbal aj. 2009),
se zaměřením na detailnější hodnocení ohroženosti konkrétních
objektů. Při stanovení tohoto nebezpečí je tedy nutné vycházet
z přítomnosti kritického bodu v samotném prostoru nebo blízkém
okolí památkového areálu či památkového objektu. Po provedených
úpravách původní metodiky byl pro posouzení míry nebezpečí povodní z přívalových srážek využit následující postup:
• vygenerování drah soustředěného odtoku (velikost přispívající
plochy ≥ 0,15 km2);
• vymezení KB a jejich první výběr (průsečík hranice zastavěného
území obce včetně památkových objektů a linie dráhy soustředěného odtoku);
• stanovení přispívajících ploch KB;
• stanovení fyzicko-geografických charakteristik přispívajících ploch
KB (sklon, druh pozemku, % orné půdy);

Obr. 4. Potenciální ohrožení povodněmi z přívalových srážek – NKP
zámek Slavkov u Brna
Fig. 4. The potential threat of flash floods –Slavkov u Brna chateau

Obr. 5. Ukázka směrů přitékajících vod k severní zdi areálu zámku
Fig. 5. Illustration of directions of inflowing water to the north wall
of the chateau park

Obr. 6. Narušená zeď zámeckého parku pod identifikovanou drahou
soustředěného odtoku
Fig. 6. The destroyed wall of the chateau park under the identified
water way of the concentrated runoff

• finální výběr KB prostřednictvím vybraných charakteristik a jejich
kritérií:
- velikost přispívající plochy 0,15 –10,0 km2,
- průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 %,
- podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %,
- ukazatel kritických podmínek F ≥ 1,85, kde
F = Pp,r .Hm,r . (a1. Ip + a2.ORP + a3 . CNII)
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Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu DF12P01OVV035 – Identifikace
významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených
přírodními a antropogenními vlivy, který je řešen s finanční podporou Ministerstva kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

a
– vektor vah [1,48876; 3,09204; 0,467171],
Pp,r – relativní hodnota velikosti přispívající plochy (vzhledem
k max. 10 km2) [-],
Ip – hodnota průměrného sklonu přispívající plochy [%],
ORP – podíl plochy orné půdy [%],
CNII – hodnoty CNII pro území ČR,
Hm,r – relativní hodnota úhrnu jednodenních srážek s dobou opakování 100 let pro území ČR (vzhledem k max. 285,7 mm)
[-].
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V případě ploch povodí se zastoupením orné půdy nižším než
40 %, popř. ploch zcela zalesněných:
• velikost přispívající plochy 0,6–10,0 km2;
• průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %.
Takto navržený postup identifikace míry nebezpečí povodní z přívalových srážek byl ověřen na NKP zámek Slavkov u Brna (obr. 7), NKP
zámek Valtice a NKP zámek Lysice. Na základě provedeného ověření
navržené metodiky lze konstatovat, že bylo dosaženo uspokojivé
shody v identifikaci kritických míst z hlediska potenciálního ohrožení
před projevy povodní z přívalových srážek, a k těmto místům byla
stanovena míra nebezpečí reprezentovaná hodnotou ukazatele
kritických podmínek F.
Obdobným způsobem, tj. podrobným popisem použité metody
hodnocení a jejím testováním na vhodných památkových objektech,
je postupováno i u dalších uvažovaných typů ohrožení.

Mgr. Jana Ošlejšková, Ing. Milena Forejtníková,
Ing. František Pavlík
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Brno
jana_oslejskova@vuv.cz, milena_forejtnikova@vuv.cz,
frantisek_pavlik@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Approach to the evaluation of cultural monuments in terms of
natural and anthropogenic threats (Ošlejšková, J.; Forejtníková,
M.; Pavlík, F.)
Keywords
cultural monuments – threat of the monuments – methodology – floods
Cultural monuments are an important proof of historical
development, lifestyle and environment from the earliest
times to the present, and that’s why must be protected from
harmful influences. For this purpose it is necessary first of all
to evaluate the potential threats degree to selected categories
of monuments and protected areas by significant natural and
anthropogenic effects using uniform procedure throughout
the Czech Republic. Based on the proposed methodology the
classification of monuments will be made according to potential
threats degree for each of monitored impact separately, then
a comprehensive evaluation of the threat will be undertook by
using multi-criteria analysis procedures. In the form of thematic
databases outputs will complement the integrated information
system of the National Heritage Institute by systematic knowledge. In the same time the results will be presented interactively
via web mapping applications for professionals.

Obr. 7. Vyjádření míry povodňového nebezpečí z přívalových srážek
– zámek Slavkov u Brna
Fig. 7. Expression of flood risk degree from torrential rains –Slavkov
u Brna chateau

Závěr
V druhém roce řešení projektu byl připraven návrh Metodiky
hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními
a přírodními vlivy, který podrobně popisuje hodnocení pro jednotlivé
typy ohrožení. Pro zhodnocení dopadu působení všech posuzovaných vlivů na danou památku je nezbytné i s ohledem na možné
spolupůsobení některých vlivů (což může jejich negativní účinek zesílit) provést komplexní vyhodnocení míry ohrožení. Multikriteriální
přístup umožní vyhodnotit míru ohrožení památek a památkových
rezervací z pohledu sledovaných ohrožení při zohlednění jejich vzájemných možných vazeb a důležitosti z hlediska dopadu a možnosti
případné obnovy škod (včetně časového hlediska). Metodika bude
aplikována na společných lokalitách, výstupy rozšíří integrovaný
informační systém Národního památkového ústavu a výsledky budou rovněž uveřejněny prostřednictvím webové mapové aplikace.
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na hydraulickém modelu v měřítku 1 : 70, vybudovaném ve velké hale
hydraulické laboratoře Výzkumného ústavu vodohospodářského T.
G. Masaryka, v.v.i. Přitom vzhledem k reálným podmínkám zimního
režimu na dolním Labi byly zvlášť zkoumány optimální manipulace
zajišťující co nejdelší udržení plavebního provozu na začátku mrazového období a manipulace umožňující jeho co nejrychlejší obnovení
na začátku oblevy.

Hydraulický výzkum zimního
režimu plavebního stupně Děčín
Petr Bouška, Pavel Gabriel, Ondřej Motl, Ján Šepeľák
Klíčová slova
plavební stupeň Děčín – hydraulické modelování – ledové jevy

2 Udržování plavební dráhy na začátku mrazového
období
2.1 Charakteristika ledové situace
Výskyt ledových jevů začíná na dolním Labi po 2 až 3 dnech
celodenních mrazů. Výstavbou plavebního stupně Děčín vznikne
na dolním Labi nový úsek plavební dráhy s malou rychlostí vody,
který bude zamrzat dříve než za současného stavu. Plavební stupeň
musí být konstruován a provozován tak, aby v jeho zdrži nevznikaly
podmínky pro předčasné zastavení plavby.
Za nízkých průtoků (do cca 200 m3.s-1) se led v plavební dráze vyskytne nejdříve ve zdrži nad plavebním stupněm, kde jsou nejmenší
rychlosti proudění vody. Hladina zde bude rychle zamrzat rozšiřováním břehového ledu. Výše na toku se před zamrzlou hladinou
bude tvořit nápěch z ledové tříště a ledové kaše. Zamrzlá hladina
před jezem bude překážkou pro průchod ledu, před okrajem ledové
pokrývky bude přitékající led vytvářet tenkou vrstvu, která bude
postupovat proti vodě.
Za středních průtoků (do cca 350 m3.s-1) se objeví ledové jevy
o něco později. Hladina před jezem zamrzne, teprve až se dostaví
chod ledové mázdry, která neprojde zdrží a ucpe hladinu. Po zastavení pohybu ker se dostaví zámrz hladiny, který rychle postoupí proti
vodě. Před zamrzlou hladinou se bude hromadit přitékající ledová
kaše. V místě větší rychlosti proudění vody se může vytvářet krátký
ledový nápěch.
Za průtoků větších než 350 m3.s-1 jezová zdrž nezamrzne ani za
tuhých mrazů a v úseku před jezem bude docházet k chodu ledové kaše. Výše na toku, kde budou velké rychlosti proudění vody,
se bude vyskytovat vnitrovodní led téměř v celém říčním profilu.
Trupy lodí budou přicházet do kontaktu s aktivním vnitrovodním
ledem, který se bude na nich přichytávat. Hrozí, že lodě obrůstané
ledem budou vyřazovány z provozu a lodní provoz bude muset
být zastavován.
Za nízkých a středních průtoků jsou plavidla podle dosavadních
provozních zkušeností schopná proplouvat ledovou pokrývkou do
tloušťky asi 0,10 m. V době, kdy bude ledová pokrývka ještě tenká,
budou ji plavidla rozlamovat a vytvoří si v ní při dostatečné intenzitě
plavebního provozu volnou plavební dráhu, resp. při menší intenzitě
s pomocí dostatečně silného remorkéru (s ledoborcovým nástavcem). Nezbytnou podmínkou pro zajištění plavebního provozu je
převádění rozlámaného ledu plavebním stupněm do dolní zdrže.
Soustředěním průtoku a uvolněním ledu v plavební dráze dojde
k usměrnění proudu. V uvolněné plavební dráze budou větší rychlosti
vody než před zamrznutím a zvýšená rychlost bude snižovat tvorbu
ledu. Plavební provoz za této ledové situace by mohl být i trvalý,
podmínkou je dostatečně četné proplouvání lodí a odstavení vodní
elektrárny z provozu.
2.2 Metodika a program výzkumu
Cílem experimentů bylo zjistit nejvhodnější způsob odvádění ledů
na začátku mrazového období z volné plavební dráhy v horní zdrži
plavebním stupněm do dolní říční tratě, jakož i možnost plavby lodí
touto plavební drahou vytvořenou v ledové celině za současného
transportu ledů.
K simulaci ledových ker na modelu byly použity destičky z polypropylenu o rozměrech přibližně 30 x 30 mm (ve skutečnosti 2 x 2 m)
a tloušťce odpovídající ve skutečnosti tloušťce ledu 0,07 až 0,10 m. Pro
znázornění souvislé zamrzlé hladiny v horní zdrži mimo volnou plavební dráhu byly použity tenké desky z polystyrénu o tloušťce 10 mm.
Výzkumné práce zahrnovaly následující kroky:
– nejprve byla při vhodně zvoleném malém průtoku nastavena
hladina v horní zdrži na kótu 124,50 m n. m. s odpovídající úrovní
hladiny na konci modelu;
– poté byla v horní zdrži podél volné plavební dráhy (v horním úseku
široké 50 m a před plavebním stupněm se zvětšující na šířku horní

Souhrn

V článku jsou po stručné analýze možností vzniku a vývoje
ledových jevů v dosahu plavebního stupně Děčín uvedeny výsledky výzkumu optimálních manipulací jezovými uzávěry na
hydraulickém modelu 1 : 70 za účelem účinného uvolňování ledů
z horní do dolní zdrže plavebního stupně. Zvláštní pozornost
byla věnována možnostem uvolňování plavební dráhy včetně
rejd plavební komory při počátcích ledových jevů na vodní cestě
a při uvádění vodní cesty do provozu na začátku oblevy. Výzkum
vyústil v návrh potřebných opatření zajišťujících bezproblémový zimní režim vodního díla a minimalizaci délky omezení
plavebního provozu.

1 Úvod
Výstavbou plavebního stupně Děčín se dosáhne zlepšení plavebních hloubek na požadovanou úroveň v úseku od konce jeho
vzdutí po státní hranici ČR/SRN. Plnosplavnost v tomto úseku bude
omezována pouze za mimořádných přírodních podmínek – při
převádění povodní nebo v obdobích tuhých zim.
V průběhu delších období tuhých mrazů bývá plavební provoz
omezován, resp. přerušován z důvodu výskytu, tvorby a vývoje ledových jevů různého druhu. Z historických pozorování a záznamů
vyplývá, že v minulosti docházelo během tuhých zimních období na
dolním Labi v oblasti Děčína k tvorbě a chodu ledů, i k souvislému
zámrzu celé řeky. Kalamitní situace vznikaly na Labi zejména při
zimních ledových povodních, jako tomu bylo v letech 1940 až 1943,
1947 a zejména na přelomu let 1978–1979.
Je zřejmé, že ani v budoucnu nelze na dolním Labi vyloučit výskyt
period tuhých zim provázených ledovými povodněmi a chodem ledů
s nebezpečím výskytu ledových nápěchů a bariér. Při očekávaných
klimatických změnách se riziko těchto jevů bude ještě zvětšovat [1].
Na dolním Labi v oblasti plánovaného plavebního stupně Děčín je
třeba reálně počítat s možností výskytu zimních ledových povodní,
a to v době mrazů nebo v době oblevy při tání sněhu a provázených
chodem ledů (viz např. zprávy státního podniku Povodí Labe [2–6]).
K zimním ledovým povodním dochází při průtocích nižších než
katastrofálních, nicméně jejich ničivé účinky mohou být daleko větší
než při povodních letních. V případě vytvoření zácpy může vzniklá
ledová bariéra způsobit vzdutí hladiny až o několik metrů a katastrofální záplavu území nad ní. Pokud by došlo k takové události v oblasti
Děčína, znamenalo by to zaplavení rozsáhlých částí intravilánu města.
Opatření na zvládání, resp. zmírňování těchto kalamitních situací
tedy nabývají na mimořádné důležitosti.
Účinný prostředek, kterým lze zabránit ničivým účinkům ledových
povodní, představuje samotný plavební stupeň. Vhodnou manipulací
jezovými uzávěry lze rozrušovat tvorbu souvislé ledové pokrývky
a případné zácpy a zajistit účinný transport ledů a ledové tříště do
úseku řeky pod plavebním stupněm.
Úkolem výzkumu byl návrh potřebných stavebních, techno
logických a organizačních opatření zajišťujících bezpečný provoz
vodního díla a minimalizaci délky omezení plavebního provozu
v podmínkách zimního režimu. Zadavatelem výzkumu bylo Ředitelství vodních cest ČR a práce byla financována z prostředků Státního
fondu dopravní infrastruktury v rámci přípravy investiční akce Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem–státní
hranice ČR/SRN – plavební stupeň Děčín.
Po analýze možností vzniku a vývoje ledových jevů v dosahu plavebního stupně Děčín byl realizován výzkum optimálních manipulací
jezovými uzávěry za účelem účinného transportu ledů z horní zdrže
plavebního stupně do říčního úseku pod ním. Výzkum byl prováděn
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Obr. 2. Foto- a videodokumentace pokusu
Fig. 2. Photo and video experiment documentation

Obr. 1. Zamrzlá nádrž s volnou plavební dráhou
Fig. 1. Frozen basin with free fairway

rejdy a levého jezového pole) vymodelována souvislá zamrzlá
hladina pomocí polystyrénových desek, přičemž volná plavební
dráha byla vyplněna ledy z polypropylenových destiček (obr. 1);
− na modelu byl nastaven požadovaný průtok, zvolený způsob převádění ledů plavebním stupněm (plavební komorou, resp. levým
jezovým polem) a odpovídající úroveň hladiny v dolní vodě – až po
dosažení ustáleného stavu při hladině v horní zdrži 124,50 m n. m.;
− následovalo proplavování ledů z plavební dráhy v horní zdrži
plavební komorou, resp. levým jezovým polem do říčního úseku
pod plavebním stupněm.
Transport ledů byl od momentu počátku jejich převádění plavebním stupněm fotograficky dokumentován v pravidelných intervalech (cca 30 s); kromě toho byl pořizován videozáznam a poznatky
z průběhu pokusu (obr. 2).
S přihlédnutím k obvyklým klimatickým a hydrologickým podmínkám v obdobích nástupu mrazů byl problém udržování volné
plavební dráhy v horní zdrži a transportu ledů plavebním stupněm
zkoumán při čtyřech charakteristických průtocích Labem: Q345d =
= 117 m3.s-1, Q270d = 169 m3.s-1, Q180d = 248 m3.s-1 a Q = 350 m3.s-1. Při
všech pokusech byla vodní elektrárna odstavena z provozu.
Realizovaný program experimentů zahrnoval:
− převádění ledů plavební komorou, plavební komorou a levým
jezovým polem, resp. levým jezovým polem,
− plavbu motorové nákladní lodě MNL 11600 a typového tlačného
soulodí 1+1 udržovanou plavební dráhou v horní zdrži plavebního
stupně při průtoku Q = 248 m3.s-1, převáděném jednak plavební
komorou, jednak levým jezovým polem.
Ve všech zkoumaných případech byla hladina v horní zdrži plavebního stupně udržována na kótě 124,50 m n. m.
2.3 Realizace experimentů a jejich zhodnocení
Nejdříve byla zkoumána možnost transportu ledů z plavební dráhy
vytvořené v ledové celině horní zdrže plavební komorou v časech
mezi proplavováním lodí. Při všech průtocích bylo možno pozorovat
vcelku účinný transport ledů volnou plavební drahou i horní rejdou,
avšak pod horním ohlavím plavební komory docházelo ke kupení
ledů, které potom postupně po shlucích odplouvaly plavební komorou do dolní tratě pod plavební stupeň (obr. 4). Udržování volné
plavební dráhy v horní zdrži odváděním ledů z této dráhy plavební
komorou proto nelze doporučit.
Při transportu ledů z plavební dráhy v ledové celině současně
plavební komorou (v časech mezi proplavováním lodí) a levým
jezovým polem se tento transport v porovnání s předcházejícím
případem zrychlil. Při stejných přepadových výškách obou hradicích
konstrukcí se chod ledů dělil v úrovni ohlaví dělicí zdi rejdy přibližně
na dvě poloviny, z nichž jedna směrovala k levému jezovému poli
a druhá k horním vratům plavební komory. Při převádění ledů přes
horní vrata plavební komory však docházelo opět – zejména při větších průtocích – k jejich hromadění v prostoru pod horním ohlavím.
V třetí sérii experimentů byla zkoumána možnost transportu
ledů z plavební dráhy, vytvořené v ledové celině horní zdrže, pouze
levým jezovým polem. Ledy byly v tomto případě transportovány

Obr. 3. Hromadění ledů při Q = 117 m3.s-1
Fig. 3. Ice cumulation at Q = 117 m3.s-1

Obr. 4. Transport ledů levým jezovým polem
Fig. 4. Left weir section ice transportation

v souvislém pásu, který směřoval z volné plavební dráhy plynule
do předpolí levého jezového pole. V průběhu převádění ledů levým jezovým polem pod plavební stupeň byly ledy z horní rejdy
plavební komory – zřejmě vlivem zpětného proudění – postupně
stahovány do předpolí jezu, takže v horní rejdě zůstávalo jen menší
množství ledů, které by nicméně bylo nutné přepustit plavební komorou. Při převádění ledů přes hradicí konstrukci v levém jezovém
poli docházelo k většímu či menšímu hromadění ledů ve vývaru,
ledy však z něho plynule, resp. po shlucích odplouvaly do podjezí
(obr. 4). V širokém korytě říčního úseku pod plavebním stupněm se
potom již jednalo o bezproblémový transport rozptýlených ledů.
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Převádění rozlámaných ledů z volné plavební dráhy v horní zdrži
levým jezovým polem do říčního úseku pod plavební stupeň se
ukázalo jako účinné.
Při následujících experimentech byly ověřovány plavební podmínky při průtoku Q = 248 m3.s-1 a plavbě volnou plavební drahou,
vytvořenou v ledové celině horní zdrže, za současného transportu
rozlámaného ledu levým jezovým polem. Použity k tomu byly dálkově ovládané modely typových plavidel – motorové nákladní lodě
MNL 11600 a tlačného soulodí 1+1, zatížené na maximální ponor.
Celkem byly realizovány čtyři plavby, a to motorové nákladní lodě
MNL 11600 směrem proti proudu a po proudu a typového tlačného
soulodí 1+1 směrem proti proudu a po proudu.
Plavba motorové nákladní lodě MNL 11600 směrem proti proudu
proběhla bez problémů (obr. 5). Loď proplula celou volnou plavební
dráhou zcela plynule, včetně úseku, kde byly transportované ledy
směrovány do předpolí levého jezového pole. Při plavbě směrem po
proudu se dařilo při vhodné volbě rychlosti plavby v celém úseku
sledovat optimální trajektorii plavební dráhy. Napříč šikmému chodu
ledů byl příslušnými manévrovacími zásahy zajištěn i plynulý vjezd
do horní rejdy plavební komory.
Plavba typového tlačného soulodí 1+1 směrem proti proudu byla
provázena hrnutím části ledů před podhonovou přídí tlačného člunu
a jejich podsouváním pod okraje ledové celiny. Příslušným zvýšením
výkonu motorů tlačného remorkéru a vhodným manévrováním
v oblasti výjezdu z rejdy plavební komory se však i zde podařilo
proplout optimální trasou plavební dráhy. Poněkud obtížnější se
ukázala plavba tlačného soulodí směrem po proudu (obr. 6).
Náročnější na ovládání bylo vplouvání do rejdy plavební komory,
kde bylo soulodí stahováno směrem k předpolí jezu. Kromě toho
soulodí před sebou hrnulo ledy až do rejdy, kde došlo k jejich nakupení před vraty plavební komory. Je zřejmé, že tyto ledy bude třeba
odtransportovat do dolní říční tratě plavební komorou.

Obr. 5. Plavba MNL 11600 proti proudu
Fig. 5. Up-stream navigation of cargo ship type MNL 11600

3 Uvolňování plavební dráhy na začátku oblevy

Obr. 6. Plavba tlačného soulodí po proudu
Fig. 6. Down-stream navigation of push tug

3.1 Charakteristické ledové situace
Po období tuhých mrazů s přerušeným plavebním provozem
dochází k oblevě, kdy je snaha co nejdříve uvolnit plavební dráhu
a znovu obnovit plavební provoz.
Pokud není obleva razantní a není doprovázena vydatnými dešťovými srážkami, průtoky vody v toku se zvýší nevýrazně a dochází
k pozvolnému tání ledu v toku, jehož rychlost závisí na velikosti
průtoku. Odtávání ledové pokrývky bude probíhat od VD Střekov
po toku a ledových poměrů ve zdrži plavebního stupně Děčín se po
dlouhou dobu nedotkne. Okraj ledové pokrývky bude ustupovat,
ale do jezové zdrže dostoupí až po několika dnech. Ve zdrži bude
probíhat především tání horního povrchu ledové pokrývky a její
vnitřní tání.
Rozpouštění ledové pokrývky proudící vodou nezajistí vždy uvolnění plavební dráhy za přijatelnou dobu. Bude muset být uvolňována
rozlamováním ledové pokrývky technickými plavidly. K němu však
bude možno přistoupit až v době, kdy bude probíhat vnitřní tání
ve větším rozsahu a ledová pokrývka bude mít již malou pevnost.
Za prudké oblevy, doprovázené deštěm a podstatným zvýšením
průtoku, vznikají složitější a někdy i nebezpečné ledové situace.
Dochází k odchodu ledu. V případě Labe lze v úseku mezi Střekovem a stupněm Děčín očekávat dva odlišné odchody ledu. První se
bude vyskytovat po mrazovém období s nízkými průtoky a druhý
po mrazovém období se středními průtoky. Za velkých průtoků
zdrž nezamrzá.
Za nízkých průtoků (do cca 200 m3.s-1) se bude nesourodá ledová
pokrývka vyskytovat i nad jezovou zdrží. Pokrývka nebude úplně
souvislá a bude z povrchového a kašovitého ledu. Její pevnost
bude malá a dojde k jejímu odchodu za poměrně malého průtoku.
Odcházející led se však zastaví před tlustou a pevnou ledovou pokrývkou ve zdrži před jezem a vytvoří se ledová zácpa, která se po
určité době prolomí.
Za středních průtoků (do cca 350 m3.s-1) se pevná ledová pokrývka vytvoří jen ve zdrži. Odchod ledu bude probíhat přerušovaným
postupem ledové zácpy, přičemž se na něm bude podílet jen
led vyskytující se v úseku mezi VD Střekov a plavebním stupněm
Děčín. Vzhledem k tomuto omezenému množství ledu bude zácpa
poměrně malá.

3.2 Metodika a program výzkumu
Předmětem modelového výzkumu bylo vyšetření optimálních
manipulací na plavebním stupni za účelem účinného uvolňování
ledů z horní zdrže na začátku oblevy a jejich transportu do říčního
úseku pod plavebním stupněm. Při tomto výzkumu se vycházelo
z respektování zásady, že manipulacemi na vodním díle by se neměly
vyvolávat výraznější průtokové změny (kladné i záporné vlny), které
by se propagovaly do úseku pod ním a dále až na německý úsek Labe.
Opětné obnovování plavebního provozu mělo přitom prioritu před
udržováním provozu vodní elektrárny.
K simulaci ledových ker na modelu byly použity parafinové destičky nepravidelného tvaru o tloušťce odpovídající ve skutečnosti
tloušťce ledu 0,30 až 0,35 m.
Problematika transportu ledů byla zkoumána při dvou provozních
situacích:
a) Uvolňování ledů z horní zdrže (obr. 7) s hladinou na kótě 124,50
m n. m. různými manipulacemi jezovými uzávěry, resp. převáděním
ledů plavební komorou přes částečně spuštěná vrata v horním ohlaví
komory, a to při třech charakteristických průtocích Labem – Q345d =
= 117 m3.s-1, Q180d = 248 m3.s-1 a Q = 350 m3.s-1
Realizovaný program se skládal z experimentů zahrnujících:
− převádění ledů při průtoku Q = 248 m3.s-1 středním, pravým, resp.
levým jezovým polem,
− převádění ledů plavební komorou při průtoku Q = 117 m3.s-1, resp.
248 m3.s-1,
− převádění ledů při průtoku Q = 350 m3.s-1 plavební komorou a levým
jezovým polem, středním jezovým polem, resp. středním a levým
jezovým polem.
Během všech pokusů byla vodní elektrárna odstavena z provozu.
Experimenty probíhaly v těchto krocích:
− nastavení průtoku, zvoleného způsobu převádění ledů plavebním
stupněm a odpovídající úrovně hladiny v dolní zdrži – až po dosažení
ustáleného stavu při hladině v horní zdrži 124,50 m n. m.;
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Obr. 7. Horní zdrž naplněná krami
Fig. 7. The upper basin filled with ice floe

Obr. 8. Dávkování ledů na začátku modelu
Fig. 8. Ice adding at the beginning of the model

− osazení nosníku na zachycení ledů a naplnění horní zdrže ledovými
krami (obr. 8);
− začátek pokusu odebráním nosníku zachycujícího ledy v horní zdrži;
− foto- a videozáznam transformace ledů v průběhu pokusu, záznam
poznatků včetně registrace celkové doby proplavování.
b) Převádění ledů plavebním stupněm při úplně vyhrazených uzávěrech jezu a třech charakteristických průtocích Labem – Q = 350 m3.s-1,
Q30d = 633 m3.s-1 a Qmax,pl = 1 140 m3.s-1; plavba je zastavena, plavební
komora je uzavřena
Program experimentů v tomto případě zahrnoval:
− převádění ledů při průtoku Q = 350 m3.s-1 úplně vyhrazeným středním jezovým polem,
− převádění ledů při průtoku Q = 633 m 3.s-1 všemi třemi úplně
vyhrazenými jezovými poli,
− převádění ledů při průtoku Q = 1 140 m3.s-1 všemi třemi úplně
vyhrazenými jezovými poli.
Postup provádění experimentů byl obdobný jako v předcházejícím
případě, pouze ledy byly na začátku modelu ručně dávkovány se
zvolenou intenzitou ledochodu (obr. 8).
Ve všech případech byl určitým ukazatelem pro účinnost zkoumané manipulace čas potřebný na proplavení příslušného množství
ledů z horní zdrže do dolního říčního úseku.
3.3 Realizace experimentů a jejich zhodnocení
Nejdříve bylo zkoumáno uvolňování ledů z horní zdrže s hladinou
na kótě 124,50 m n. m. převáděním průtoku Q = 248 m3.s-1 postupně
středním, pravým a levým jezovým polem; plavební komora byla
přitom uzavřena a malá vodní elektrárna odstavena z provozu.
Postup uvolňování ledů byl ve všech zkoumaných případech
obdobný. Ledy byly transportovány v horní zdrži rovnoměrně po
celé její šířce, načež byly postupně stahovány k vyhrazenému poli

z celého předpolí jezu a vodní elektrárny. Vývar se zaplnil ledovými
krami, které však z něho odplouvaly do dolní vody (obr. 9). Ledy byly
nasávány do předpolí jezu i z horní rejdy plavební komory. Určité
množství však v rejdě zůstalo, a proto nezbývalo než ho odplavit do
dolního úseku plavební komorou. Na konci pokusu bylo předpolí
jezu zcela bez ledů, rovněž vývar byl téměř bez ledů.
Soustředěný transport ledů jedním jezovým polem z horní zdrže
s hladinou na kótě 124,50 m n. m. při průtoku Q = 248 m3.s-1 řekou
se ukázal jako velmi účinný. Mezi transportem ledů středním,
pravým, resp. levým jezovým polem nebyl pozorován významný
rozdíl. Za nejefektivnější lze však označit transport středním polem,
který umožňuje v krátkém čase odplavit veškerý led z předpolí jezu
a malé vodní elektrárny a při němž dochází k nejmenšímu hromadění
ledů ve vývaru a nejplynulejšímu odplavování ledů do dolní vody.
Převádění ledů při průtoku Q = 350 m3.s-1 tento závěr jen potvrdilo.
Při převádění ledů z horní zdrže s hladinou na kótě 124,50 m n. m. za
nízkých průtoků Q = 117 m3.s-1 až 248 m3.s-1 pouze plavební komorou
se ledy v horní části zdrže pohybovaly po celé její šířce. Poté směřovaly
především do horní rejdy plavební komory, avšak postupovaly i k jezu
a vodní elektrárně. Ledy procházející rejdou přepadaly přes vrata
a hromadily se pod horním ohlavím, odkud byly po shlucích postupně
odplavovány komorou do dolní vody. Na konci pokusu byla horní rejda
zcela očištěna od ledů, poměrně značná část ledů však zůstala před
jezovými poli a před vtokem do vodní elektrárny. Rovněž prostor za
svodidlovou stěnou horní rejdy zůstal plný ledů.
Uvolňování ledů z horní zdrže plavebního stupně na začátku
oblevy pouze plavební komorou se ukázalo jako nevhodné. Led je
třeba převádět při nízkých průtocích jedním z jezových polí, plavební
komoru je vhodné využívat pouze pro odvádění ledů z prostoru
horní rejdy.

Obr. 9. Transport ledů středním jezovým polem
Fig. 9. Middle weir section ice transportation

Obr. 10. Převádění ledů při Q = 633 m3.s-1
Fig. 10. Ice transportation at Q = 633 m3.s-1
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Z porovnávacích pokusů s uvolňováním ledů z horní zdrže při
středních průtocích okolo Q = 350 m3.s-1 vyplynulo, že dostatečně
efektivně lze převádět ledy přes dvě jezová pole při udržování hladiny
v horní zdrži na kótě 124,50 m n. m., tj. bez vyvolávání průtokových
změn pod plavebním stupněm.
Při pokusech s transportem ledů za vysokých průtoků v řece (Q =
= 633 a 1140 m3.s-1) se vycházelo z poznatku, že v tomto případě
nedochází k souvislému zámrzu hladiny ve zdrži plavebního stupně.
Ledy byly převáděny úplně vyhrazenými jezovými poli, plavební
komora byla uzavřena a vodní elektrárna odstavena z provozu. Ledochod byl simulován ručním dávkováním ledových ker na začátku
modelu (obr. 8) se zvolenou intenzitou asi 0,5.
Chod ledů se v horní zdrži přitlačoval ke konkávnímu břehu. Ledy
byly plynule převáděny do dolní vody především pravým a středním
jezovým polem (obr. 10). Levým polem téměř žádný led nepřecházel,
nicméně veškerý led byl z horní zdrže plynule transportován, určité
množství ledů zůstalo jen v horní rejdě plavební komory. Ve vývaru
jezových polí docházelo k hromadění ledů, z něhož byly ledové
kry postupně odplavovány jednotlivě nebo ve shlucích do říčního
úseku pod plavebním stupněm, kde již byl zaznamenán plynulý
odchod ledů.

který dříve vyhověl pro převádění běžných i povodňových průtoků,
ale až tento výzkum odhalil možné slabiny navrženého technického řešení při zimním režimu. Výzkum tedy potvrdil skutečnost, že
kromě nezbytného prověření optimální funkce vodního díla při
převádění běžných a povodňových průtoků je stejně tak důležité
prověřit i chování v zimním režimu, které může mít přímý dopad na
technické řešení stavby.
Lze předpokládat, že při realizaci doporučených stavebních, technologických a organizačních opatření se po výstavbě plavebního
stupně Děčín zlepší podmínky plavebního provozu v dotčeném úseku Labe i v zimních obdobích provázených výskytem ledových jevů.
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Hydraulic Research of the Děčín Barrage in Winter Regime
(Bouška, P.; Gabriel, P.; Motl, O.; Šepeľák, J.)
Key words
the Děčín barrage – hydraulic research – ice phenomena
The article presents the research results of optimal handling
with hydrostatic gates on the hydraulic model of the Děčín barrage in scale 1 : 70 for the effective release of ice from upper
to lower basin. It also contains a brief analysis of the possible
formation and development of ice phenomena at the Děčín
barrage area. Special attention was given to the possibility of
releasing the fairway including upstream and downstream lock
approach at the beginning of ice phenomena and setting the
waterway into service at the beginning of thaw. The research
resulted in the design of the necessary measures to ensure the
smooth winter regime of the hydraulic structure and minimizing
the length limitation of navigation.
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MF)3 a také přehledné a jasné vysvětlení skladby ceny zákazníkům.
Příspěvek je zaměřen na problematiku diverzifikace tarifů vodného
a stočného jako nástroje aktivního působení na poptávku v kontextu
udržitelného rozvoje.

VODNÉ A STOČNÉ – DŮVODY
A MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ PRAVIDEL
CENOTVORBY

Problémy a řešení

Vývoj a mechanismus stanovení ceny vodného a stočného v ČR
se neliší od ostatních evropských zemí.1 Institucionální a provozně-technické podmínky oboru vodovodů a kanalizací (dále jen
VaK)2 se formovaly na podobných principech. Význam ekonomické
regulace a jejích rozdílů se dostává do popředí s růstem nákladů
na tyto služby. Národní specifika ekonomického a finančního řízení
a regulace oboru vedou k diferencím. Jednotná legislativní úprava
v EU přitom neexistuje.
Hovoříme-li o „vodném a stočném“ jako ceně za veřejnou službu
– dodávky pitné vody nebo odkanalizování a čištění odpadních vod,
je nutno přihlédnout k tomu, že se jejich reálná role v procesech
určujících nabídku (rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací)
i poptávku (struktura a reakce spotřebitelů) v ČR za posledních
zhruba dvacet let zásadně proměnila.
Do pozadí ustoupila tradiční funkce poplatku (včetně paušálního
nebo s nulovou výší) za veřejnou službu s cílem motivovat snížení
zdravotních a hygienických rizik v aglomeracích nebo lokalitách
chudých na kvalitní zdroje a zvýšení sociální úrovně přednostně
v domácnostech. Rámec jednotného hygienického standardu (kvalita pitné vody, limity znečištění čištěných vod) byl zachován, ale do
popředí se prosadila fiskální funkce ceny (zahrnuje postupně plné
provozní náklady – včetně provozních investic – na obnovu a rozvoj
infrastruktury neúplně, nejednotně). Aktuálně se klade důraz na
funkci vodného a stočného jako hlavního (nebo jediného) nástroje
plné finanční návratnosti všech nákladů konkrétní provozní soustavy
vodovodů a kanalizací.
Základní charakteristikou uvedeného období je masivní pokles
spotřeby v rámci příslušných vodohospodářských služeb. Trend byl
interpretován jako provozně-ekonomický problém (růst relativní
váhy fixních nákladů, omezení prostoru pro řízení nákladů jako důvod
k dalšímu zvyšování ceny a pokles využití provozních kapacit). Celkový užitek standardní dodávky (nezávadnost, kontinuita, náhradní
zajištění) pro spotřebitele s cenou neroste. S nižší spotřebou pak
efekt selektivně klesá.
Využití vodného a stočného k „řízení“ poptávky se stává aktuálním
a významným prvkem regulačního rámce a alternativou na straně
vlastníka a provozovatele. V praxi jde o profesionální uplatnění pravidel regulace vyplývající se zákonných a prováděcích norem (MZe,

Základní struktura problému
Interakce mezi nabídkou a poptávkou po pitné vodě a kanalizačních službách vedou k rozdílně se projevujícím krátkodobým4
rovnováhám. V daném mechanismu je prvotním impulsem cena
nastavená na straně nabídky, reakcí pak odebrané množství na straně
poptávky. Ne vždy je výsledný stav uspokojivý. Reálný trend rostoucích cen a klesajících odběrů (obr. 1) je problémem pro spotřebitele
i provozovatele a správce infrastruktury.
Z pohledu životního prostředí (a vlivů změn klimatu) je pokles
užití vody interpretován pozitivně – jako ochrana a úspora přírodního zdroje. Uvážíme-li však hodnotu a obrovské veřejné investice
do infrastruktury, pak je na místě otázka, zda se spotřebou vody
neklesá i efektivnost těchto investic. Podíl obyvatel připojených na
veřejné zásobování a likvidaci odpadních vod indikuje dosažený
zdravotní standard a bezpečnost dodávek pitné vody i hygienické
odstranění splašků. V daném uspořádání ale zároveň dokládá, jak
narůstá prakticky úplná závislost na podmínkách dodávky, zejména
v aglomeracích.
Problém, že využití komfortu služby veřejných vodovodů a kanalizací může narážet na bariéru ceny, je brán v úvahu při zvažování
podmínek bezpečných dodávek vody (Bonnská charta, princip 8).
Pokud takový stav nastane, vyvolá celý vějíř problémů, při jejichž
řešení nelze spoléhat na spontánní opětovné vyvážení systému.
Problémy, ponechány bez regulace, se budou prohlubovat, a to
i následkem vlivů z volného tržního prostředí (ziskové motivy dodavatelů stavebních prací, technologií, surovin a energií operujících
na volném trhu).
Problémy se koncentrují do tří okruhů. Jejich pořadí a naléhavost
a rovněž představy o řešení se liší podle toho, zda je posuzujeme ze
strany nabídky, nebo poptávky. Obecným měřítkem je ale účinnost
řešení a jeho trvalé působení – čili udržitelnost. Aktuální trendy
ukazují na:
• omezení až zastavení toku sociálních a ekologických užitků implicitně vázaných na distribuci vody jako ekonomické komodity;
problémy a jejich řešení jsou vymezeny pojetím zajištění vody jako
veřejné služby a vody jako komodity;
• snižování nákladové efektivnosti dodávky vlivem rostoucích
nákladů a nevyužití kapacit (a rostoucí vliv „utopených“ nákladů
v ceně) včetně oslabení role ceny v mechanismu návratnosti nákladů; problémy ovlivňuje i obsah služby (vliv dalších požadavků
na náklady a návratnost);
• dopady na straně poptávky (nepřiměřené šetření vodou, „rivalita“
nákladů na vodné a stočné a jiných rovněž nezbytných potřeb
a služeb, tendence k individualizaci zásobování); hranice mezi
stavem převládajícího vlivu poptávky a řídicí role jednotné ceny
a stavu, ve kterém roste role poptávky a příjmové (důchodové)
a sociální pozice odběratelů, není ostrá, ale její překročení zásadně
mění situaci.
Řešení v prvních dvou problémových okruzích přesahují k institucionálním změnám dlouhodobé povahy. V širším pojetí sem
patří i teoretická východiska regulace služby vodovodů a kanalizací
a dopady řešení „mimo obor“ (např. sociální příspěvky na bydlení,
zdanění služby atp.).
Třetí okruh zahrnuje i problémy relativně nezávislé na institucionálním a organizačním rámci. Zaměříme se na jeden z nich: možnost ovlivnění chování poptávky použitím inovovaného cenového
nástroje, založeného na diverzifikaci tarifní soustavy. I když se tento
přístup může jevit jako výrazný zásah do platné úpravy a regulace
cenotvorby v oboru VaK ČR, jde ve skutečnosti o konzervativní řešení,
které neklade nároky na zásadní změnu institucionálního rámce
(vlastnictví infrastruktury, převažující oddílný způsob provozování
atp.). To omezuje účinnost řešení a zčásti využitelnost jen pro některé

1 Platí to jak pro křížové dotování cen mezi domácnostmi a ostatními odběrateli před
rokem 2000, tak i pro volbu jedno- nebo dvousložkové ceny podle platné úpravy.
2 Ve smyslu služeb WSS (water supply and sanitation).

3 Zejména zákon č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhláška č. 248/201 Sb., zákon o cenách
a věstníky MF.
4 Zhruba v rozsahu jednoho roku, střednědobé jsou silněji ovlivněné 4–5letým investičním cyklem, dlouhodobé reagují na vlivy v průběhu desetiletí.

Lubomír Petružela, Lenka Slavíková
Klíčová slova
vodné – stočné – cena – rámec regulace

Souhrn

Účelem příspěvku je upozornit na zásadní změnu funkce
vodného a stočného v systému distribuce služeb veřejných
vodovodů a kanalizací a jejich sociálních a ekologických efektů.
Je oprávněné se domnívat, že aktuálně nastavený rámec pro
distribuci veřejných služeb a jejich regulace nepůsobí na tlumení
nežádoucích trendů vývoje, ale vytváří podmínky pro jejich
prohlubování. Za jednu z příčin je možno považovat dosud
velmi jednoduchý princip regulace, založený na předpokladu
společenských priorit a autoritě státu oproti ekonomickým
zájmům a tržním motivům.
Závěry směřují k variantě změny regulace v tomto rámci. Jde
tedy především o využití cenové regulace k ovlivnění chování
poptávky (demand management) při zachování ostatních prvků
regulace.

Úvod
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konkrétní situace. Následuje však vývoj, kterým prošly tarify v jiných
síťových oborech (např. elektroenergetice), ale nelze ho vydávat za
univerzální odpověď na otázky poklesu odběrů nebo sociální přijatelnosti vodného a stočného obecně.
Jedním (ne jediným) z ukazatelů a současně příčin problémů tohoto typu může být nesoulad mezi prakticky rovným reliéfem cenové
hladiny vodného a stočného (v rámci provozovaného regionu) a čím
dál členitějším příjmovým reliéfem domácností.

Interakce ceny (vodné a stočné) a spotřeby
Růst cen – pokles spotřeby
Reakce spotřeby na růst cen vodného a stočného při zafixovaných
podmínkách dodávky (jednotné pro všechny, standard kvality, kontinuity, doby na opravu výpadku) je bezprostřední a do značné míry
nevyhnutelná. Vysvětlení, které nabízí interpretace tohoto vztahu
v rámci „tržního“ chování, je sice rámcové, ale pro další výklad postačující. Je schopné postihnout i odlišnosti vývoje v „přechodných“
ekonomikách5 včetně ČR a zavést nás k aktuálním problémům.
Cenová a důchodová6 elasticita
Reakce spotřeby na prudké zvyšování cen vodného a stočného
pro domácnosti (a to i přes tlumící efekt křížové dotace užívané do
roku 2000) ukazuje, že poptávka po pitné vodě není učebnicově
„nepružná“, ale zahrnuje i množstevní segment, na který spotřebitel
může rezignovat. Růst cen vyvolal počáteční úspory v užití vody,
což je jistě velmi dobrý ekologický efekt (nižší spotřeba elektřiny
a chemikálií při výrobě a především nižší objem znečištěných vod),
pokud byl založen na snížení ztrát nebo dokonce plýtvání u provozovatele i uživatele vody. Pokles vodárenských odběrů v posledních
dekádách o téměř polovinu je významným faktorem při hodnocení
zatížení zdrojů a zčásti i recipientů, tedy ve strategii zmírnění dopadů
klimatické změny a adaptace na ně v klíčovém sektoru zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a zajištění kanalizačních služeb. Rovněž
růst cen odráží zdravý vývoj, pokud je nesen zahrnutím plných nákladů (včetně externích a nákladů na kvalitu dodávky) do ceny služby.
Mechanický vývoj tohoto trendu však vytváří nesoulad cyklu obnovy provozního kapitálu a infrastrukturních investic. Dlouhodobé
a fixní náklady tlačí na cenu a její další nárůst i další pokles spotřeb.
Vedle ceny se začíná projevovat i schopnost spotřebitele najít v domácím rozpočtu prostředky na úhradu dodávky. Přestože z pohledu
nabídky je výsledek podobný – odběry klesají nebo v lepším případě
stagnují, na straně poptávky sílí skupina spotřebitelů, kteří již neřeší
„co jiného je možno získat za uspořenou vodu“, ale „kolik vody si
mohu dovolit, aniž bych na ni musel vydávat i část svého příjmu
určenou pro jiné, také nezbytné potřeby.“
V reálném světě je reakce poptávky domácností ovlivňována řadou
často velmi specifických faktorů (včetně efektu zpoždění reakce na
skutečné výdaje za vodu – tam, kde je, jako v ČR, zálohová platba).
Analýza dostupných statistických dat pro domácnosti ČR potvrzuje
teoretické předpoklady jejich chování (obr. 1). Obecně se cenová
a důchodová elasticita v období 2005–2010 pohybuje od pásma
neelastické poptávky (mezi 0 a 1) k elastické. Reálně to znamená, že
vliv ceny i příjmu spotřebitele na odebrané množství v konci období
spíše roste. Přestože trend je u jednotlivých příjmových skupin diferencovaný a přechodné faktory, které ho utvářejí, jsou proměnné
(v daném období vliv globální ekonomické krize na náklady, výkon
ekonomiky a příjmy, dynamika vývoje dalších nákladů na bydlení
a poměrně malý podíl vodného na nákladech domácností atp.),
svědčí spíše o tom, že další omezení spotřeby vody je možné a naopak nenasvědčuje tomu, že by se „nůžky“ mezi poklesem spotřeby
a růstem cen spontánně uzavřely.
Plochý cenový a členitý příjmový (důchodový) reliéf
Přestože analýza reálných dat v chování spotřebitelů pitné vody
v ČR potvrzuje obecné teoretické předpoklady, je obtížné brát je
jako jednoznačný nebo jediný základ opatření k ovlivnění (cílenému řízení) poptávky. Detailnější analýza ukáže sice očekávaný, ale

Obr. 1. Ceny a spotřeba služeb vody – ČR
Fig. 1. Prices and consumption of water and sewage services – Czech
Republic

Obr. 2. Vývoj cenové (EDP) a důchodové (EDI) elasticity poptávky
– pitná voda (ČR)
Fig. 2. Trend of price (EDP) and income (EDI) elasticity of demand –
drinking water (Czech Republic)
významný fakt, že zdánlivě homogenní poptávka domácností7 po
pitné vodě ve skutečnosti sestává z odlišných objemových segmentů
diferencovaných podle příjmu domácnosti. V situaci podobné té,
která převažuje v cenotvorbě provozovatelů vodovodů v ČR, je cena
prakticky pasivním nástrojem k dosažení návratnosti nákladů na
výrobu a distribuci vody a dalších regulací uznaných nákladů a její
„reliéf“ (závislost ceny na množství) je zcela plochý (horizontální).
Naproti tomu reliéf spotřeby podle příjmů domácností je členitý
a má očekávaný tvar: specifická spotřeba na člena domácnosti roste
s příjmem (obr. 3).
Jednotný cenový tarif8 znamená, že domácnosti v nižších příjmových skupinách mohou nakoupit méně vody a některé typy využití
jsou pro ně limitovány cenou. Nejde přitom o to, že by voda nebyla
doceněna nebo její služby nebyly na hranici nezbytnosti, ale náklady
na její pořízení se dostávají do střetu s jinými nezbytnými náklady.
Nezbytné potřeby domácností se v určitém rozsahu stávají rivalitními
statky. Nahlížíme-li na úsporné chování nižších příjmových segmentů, pak je jejich subjektivní „cena“ vody, daná marginálními náklady
na jednotku vody, kterou si ještě mohou dovolit, vysoká.
Obrázek 3 zároveň znázorňuje stav (čárkovaná hladina), ve kterém
cena, jeden z nejvýznamnějších nástrojů na straně nabídky, svůj
potenciál nevyužívá.
Řešení a nástroje
Na problém růstu cen vodného a stočného a poklesu spotřeby,
nebo alespoň jeho část vyvolanou diferenciací reálné kupní síly
domácností, lze v zásadě reagovat dvěma způsoby:

5 Transition economy – v přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. Přechod vytváří podmínky působící na spotřebitele podobným způsobem. Například Schleich et al.
uvádí, že v Německu při sjednocení (1990) dosahovala spotřeba vody v obou částech cca
145 l na osobu a den. Do roku 2005 se úsporami snížila ve starých spolkových zemích na
cca 130 l, zatímco v nových spadla k 92 l.
6 Spojení vychází z ustáleného ekonomického termínu „důchod“ (income). Dále je tento
termín nahrazen běžným pojmem „příjem“.

7 Odpovídá pojmu „residential water demand“; atributy homogenity reprezentuje stejná
kvalita, jednotné podmínky dodávky ve smlouvě mezi dodavatelem a domácností a stejná cena nebo cenový mechanismus v rámci provozní soustavy.
8 V základní variantě jednosložkové ceny.
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a) za předpokladu, že cenový mechanismus a jeho distribuční účinek
považujeme za perfektní, nezbývá než problém řešit obecně, mimo
systém vodného a stočného. Takovým řešením jsou sociální nebo
jiné podpůrné dávky skupinám občanů s nižšími příjmy, založené
na principu, že pokles konzumace pitné vody pod určitou mez
nebo překročení podílu výdajů za vodné (a stočné) z čistých příjmů domácností je sociální problém (nikoli v úzkém pojetí nouze
nebo chudoby, ale také jako možné zdravotní a hygienické riziko,
které by se nemuselo omezit na přímo dotčené skupiny). Diskuse
konstrukce a účinnosti nástrojů sociálního systému daleko přesahuje rámec tohoto článku, nicméně vliv tohoto řešení na zmíněný
problém je zjevně mnohonásobně podmíněný (byl by účinný,
kdyby příjemce dávky použil navýšení účelově na pitnou vodu,
kdyby křížová elasticita spotřeby ostatních nezbytných komodit
byla fixní, kdyby systém dávek byl regionálně diferencovaný nebo
cena vody centrálně sjednocená, kdyby nebyla cenová a příjmová
(důchodová) diferenciace mezi regiony, včetně ceny vodného atp.).
Toto řešení by rovněž bylo mimo rámec oboru VaK.
b) za předpokladu, že cenový nástroj má vliv na poptávku, diverzifikací tarifního systému vodného (a stočného) v rámci oboru VaK.
Takové řešení rovněž není tak citlivé na vliv podmínek uvedených
v předchozím, nebo je přímo eliminuje. Příkladem může být tarifní
systém IBT (increasing block tariffs) –„rostoucích blokových tarifů“9
demonstrovaný na konkrétních hodnotách pro ČR (pro praktické
uplatnění by samozřejmě bylo nutné rozpracovat pro regionální
úroveň, blízkou nebo odpovídající vodárenským soustavám zastřešených jednotnou cenou).
Pokud rozdělíme celkovou spotřebu do dvou nebo více bloků
a každému přiřadíme rozdílnou cenu – podprůměrnou u nižšího
a nadprůměrnou u vyššího, pak je možné plochý cenový reliéf přiblížit příjmovému. V příkladě znázorněném na obr. 3 čárou „cena“
je výsledná teoretická cena spotřebitelů v jednotlivých příjmových
skupinách domácností odvozená od nastavení 1. bloku na objem cca
26 m3/osobu/rok s cenou 30 Kč/m3 a cenou v 2. bloku (odvozenou
od celkové stejné spotřeby všech domácností) na cca 52 Kč/m3. Ve
skutečnosti toto rozdělení, které zvýhodní uživatele s nižší spotřebou,
zvýší cenu pro uživatele vyššího bloku v řádu procent.
Přizpůsobením cenového a příjmového reliéfu lze dosáhnout zastavení poklesu poptávky po pitné vodě a možná její mírné oživení.
Je nutné počítat i s dalšími vlivy, které mohou tento účinek zastírat.
Přestože elasticita je uzančně vyjádřena kladným číslem, ve skutečnosti může charakterizovat jak situaci poklesu poptávky vlivem
vyšší ceny, tak naopak. Kromě zmíněných přechodných a makroekonomických faktorů zde působí i efekt hystereze, čili obnovení
spotřeby při poklesu ceny nemá stejnou trajektorii jako její utlumení
při růstu ceny.

Obr. 3. Spotřeba pitné vody v domácnostech podle příjmových
decilů (1 nejnižší;10 nejvyšší) – ČR, 2010
Fig. 3. Drinking water consumption in households by income deciles
(1 lowest, 10 highest) – Czech Republic, 2010
tarif je příkladem takového řešení, které však nemůže být všelékem
na protisměrné tendence růstu cen vodného a stočného a poklesu
konzumace služeb veřejných VaK nebo přiblížení návratnosti nákladů
a rentability provozu. Po dalším rozpracování pro praktické účely se
může rozšířit potenciál tržně konformních nástrojů bez zásadních
nároků na změny cenové regulace v oboru. Proces novelizace zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je
vhodným kontextem pro diskusi takovýchto nástrojů.
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Diskuse
Rostoucí blokový tarif nevyžaduje dodatečné měření spotřeby, ale
rozdělení naměřených odečtů podle bloků a blokových cen. Lze jej
rovněž kombinovat s dvousložkovou cenou (aplikovat na měřenou
– volumetrickou – část platby). Objemové bloky a ceny lze aplikovat
dokonce i na paušální platby, pokud jsou odvozené ze směrných
čísel (odvození teoretické spotřeby podle počtu členů domácnosti
a dalších charakteristik) v případě, že měření chybí. Jelikož rostoucí
blokový tarif vždy vychází z celkových uznaných nákladů na výrobu
a distribuci pitné vody a jejího fakturovaného objemu v rámci provozní soustavy (regionální ceny), nepřekračuje pravidla regulace
a věcného usměrňování cen v tomto oboru.
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Diverzifikace cenových nástrojů v oblasti VaK – v zaváděcím období
možná ve formě fakultativního řešení (volitelného na úrovni správce
– vlastníka vodovodu, podobně jako je tomu nyní u dvousložkové
ceny) může sloužit k přesnějšímu nastavení mechanismu distribuce
služeb v zásobování pitnou vodou (a paralelně odkanalizování a čištění
odpadních vod z domácností), v reakci na specifické a lokální dopady
změn klimatu i tendence v chování spotřebitelů. Rostoucí blokový

Water and sewage charges: Reasons and possibility of extending
pricing rules (Petružela, L.; Slavíková, L.)
Key words
water – sewerage – price regulation framework

9 Přestože v principu jde o systém křížové dotace, není totožný s úpravou platnou pro
vodné a stočné v ČR do roku 2000, založené na křížové dotaci cen domácností z cen
ostatních odběratelů (koeficient 5 ve formuli výpočtu).

18

The purpose of this paper is to draw attention to a fundamental change in the function of water and sewerage services
in the distribution system of public water and sewer systems
and their social and environmental effects. It may be argued
that currently set the framework for the distribution of public
services and their regulation does not act to control undesirable trends but creates conditions for deepening them. One of
the reasons that may be considered yet is a very simple regula-

tion principle, based on the assumption of social priorities and
the authority of the state from economic interests and market
considerations.
The conclusions aim to the option of a regulation change in
this framework. It means mainly the usage of the price regulation
to influence the behavior of demand (demand management)
while keeping the other elements of regulation.

Významné jubileum Ing. Ivana Nesměráka

analyzátorových stanic), základům modelování jakosti vody v tocích
a jakosti vody v údolních nádržích a problematice tzv. plošného
znečištění. Rovněž zpracovával řadu podkladů pro legislativu. Jako
nejvýznačnější výstup z této doby lze označit ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových vod.
Na začátku 90. let působil Ing. Ivan Nesměrák jako koordinátor
značně rozsáhlého Projektu Labe I. v období 1990–1994. Cílem
tohoto projektu bylo poznat tehdejší stav (jakosti vody i zdrojů
znečištění) – zejména z hlediska do té doby nesledovaných prioritních polutantů (těžkých kovů a specifických organických látek)
a nedostatečně sledovaných nutrientů. Na základě poznání daného
stavu a vytýčení požadovaných cílů byla pak zpracována „Koncepce
ochrany vod v povodí Labe“. Do této etapy spadá i spolupráce v rámci
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (účast v pracovní skupině
„Akční programy“ a skupině expertů „Cílové záměry“ i v pracovní
skupině „Měření“). Podílel se též na formulaci „Naléhavého programu
MKOL“ a „Akčního programu Labe“. Ve stejné době také zpracovával
řadu odborných podkladů nezbytných pro návrh paragrafového
znění nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele
přípustného stupně znečištění vod.
V období 1995–1998 byl řešitelem dílčího úkolu 03 „Hodnocení
nápravných opatření a jejich nákladů a přínosů“ Projektu Labe II, který
se podrobněji věnoval některým specifickým problémům. V rámci
této etapy se zaměřil na ekonomické aspekty výstavby a provozu
komunálních čistíren odpadních vod a na problematiku harmonizace
české legislativy s legislativou EU. Výstupem zpracovaných analýz
bylo výsledné zhodnocení velkých komunálních čistíren odpadních
vod z hlediska dodržování jednotlivých legislativních předpisů (Bulletin Projektu Labe č. 10). Dále byl spoluřešitelem „Syntézy výsledků
Projektu Labe II“ zpracované metodikou OECD (EEA), tj. modelem
PSR (DPSIR) na základě časových řad od r. 1970. Ve stejném období
též zpracovával téměř veškeré nezbytné podklady pro návrh paragrafovaného znění nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví
ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
V období 1999–2002 byl řešitelem DÚ 07 v Projektu Labe III, rovněž
se účastnil při zpracování Projektu Labe IV (2003–2006). Ve stejném
období zpracovával podklady pro paragrafované znění nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech – následně pak pro novelu č. 229/2007 Sb.
Podrobně se zabýval stanovením emisních limitů kombinovaným
způsobem, který požaduje čl. 10 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Na závěr popisu jeho odborné činnosti bychom
rádi zdůraznili, že celá jeho profesní činnost byla propojena snahou
o racionální a účinný přístup k ochraně vod.
Nelze též opomenout mimořádnou publikační činnost Ing. Ivana
Nesměráka. Nejprve je zapotřebí uvést jeho nejvýznamnější (v souhrnném katalogu a databázi Národní knihovny ČR uvedené) monografie. Celkem jsou pod jeho jménem evidovány (též plně veřejně
dostupné) následující publikace:
Nesměrák, Ivan. Analýza časových řad jakosti vody v tocích. Praha:
Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 225 s. Práce a studie, sešit
160.
Nesměrák, Ivan. Projekt Labe: zpráva pro přejímací řízení MŽP ČR.
Praha: VÚV TGM, 1991.
Nesměrák, Ivan a kol. Projekt Labe: výsledky a přínosy. Praha: VÚV
TGM, 1995, 40 s. ISBN 80-85900-06-8.
Nesměrák, Ivan, Novický, Oldřich a Blažková, Šárka (eds)
Projekt Labe II. Praha: VÚV TGM, 1998, 52 s. ISBN 80-85900-25-4.

Koncem loňského roku oslavil Ing. Ivan Nesměrák, dlouholetý
výzkumný pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského,
80. výročí narození. Lze říci, že nejde o jubileum vodohospodáře
„na zaslouženém odpočinku“, ale plně profesně aktivního pracovníka věnujícího se již od počátků své odborné kariéry problematice
ochrany (především povrchových) vod. O tom svědčí například to,
že i když již není v současnosti oficiálně zaměstnán, byla ve VÚV
TGM v poměrně nedávné době (v roce 2010) vydána v rámci ediční
řady „Výzkum pro praxi“ jeho monografie věnující se problematice
komunálních čistíren odpadních vod.
Studium na ČVUT v Praze, stavební inženýrství se zaměřením na
zdravotní techniku, ukončil v roce 1956. V té době ještě málokterý
odborník „tušil“, že právě tento obor byl pravděpodobně jedním
z prvních, který by bylo do určité míry možné označit za již převážně
ekologicky orientovanou disciplínu.
Po skončení školy Ing. Nesměrák nastoupil (na základě tzv.
„umístěnky“) na Krajský úřad v Ústí nad Labem (kde existoval tzv.
vodohospodářský orgán prvního stupně). Náplní práce referenta
na tomto úřadu/„orgánu“ byla v podstatně obdobná agenda jako
je tomu dnes na vodoprávních úřadech. S ohledem na jeho profesi
šlo především (z hlediska ochrany povrchových vod) o povolování
výstavby čistíren odpadních vod či posuzování nové výstavby velkých
průmyslových podniků.
Za jeden z největších problémů v oblasti ochrany vod by bylo
v té době možné označit enormní emisní zatížení vypouštěnými
odpadními vodami s vysokými koncentracemi fenolů z výroby plynu
z hnědého uhlí (později, po přechodu na zemní plyn tento ožehavý
problém zanikl). Náš jubilant se tehdy plně podílel na řešení „krizové“
situace jako jeden z prvních členů Československého fenolového
výboru. Problematice fenolových odpadních vod se věnoval převážně v letech 1959–1964. To již byl zaměstnán v instituci s názvem
„Vodohospodářský rozvoj a výstavba“ (VRV).
Později se začal věnovat oblasti ochrany vod v teoreticky orientované rovině. Plně se zaměřil na studium vhodných metod hodnocení
a modelování jakosti vody v tocích a na problematiku algoritmizace
závislosti koncentrace vybraných ukazatelů jakosti vody na průtoku
naměřeném v příslušném čase odběru kontrolního vzorku.
V roce 1971 byl podnik VRV pověřen zpracováním 2. vydání Směrného vodohospodářského plánu České republiky, jenž měl zhodnotit
aktuální stav a zpracovat prognózu a koncepci rozvoje vodního
hospodářství do roku 2000. Ing. Nesměrák se stal koordinátorem
a hlavním řešitelem kapitoly 4 (Jakost vody v tocích) a 7 (Veřejné
kanalizace a čistírny odpadních vod). Je zapotřebí zdůraznit, že
následně schválený Směrný vodohospodářský plán se stal základním směrným materiálem pro rozhodování územních vodohospodářských orgánů státní správy a správců vodních toků. Prosazoval
nejen emisně-imisní princip ochrany vod, to znamená nejen regulaci
vypouštění odpadních vod na určité standardy, ale též neopomíjel
aspekt vlivu vypouštěného znečištění na tok (v souladu s principy
nařízení vlády č. 25/1975 Sb.).
V roce 1976 se Ing. Nesměrák stal zaměstnancem našeho ústavu
(část pracovníků tehdejšího VRV byla delimitována do VÚV). Opět
se specializoval na problematiku hodnocení a modelování jakosti
vody v tocích. Kromě teoretických analýz se též podílel na zpracování
regionálních studií, které byly v této době zpracovávány v souvislosti
s rozvojem velkých průmyslových podniků a též s komplexním řešením otázky zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou.
V období 1981–1989 se především věnoval problematice metod
hodnocení časových řad jakosti vody (jako výstupů z automatických
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Nesměrák, Ivan. Systém environmentálních indikátorů v ochraně
jakosti vod v ČR. Praha: VÚV TGM, 2006, 15 s. ISBN 80-85900-68-8.
Nesměrák, Ivan. K problematice náhrad hodnot pod mezí stanovitelnosti při chemických analýzách a monitorování stavu vod: vliv náhrady hodnot pod mezí stanovitelnosti polovinou meze stanovitelnosti
na statistické charakteristiky souborů hodnot. Praha: VÚV TGM, 2009,
108 s. Výzkum pro praxi, seš. 57. ISBN 978-80-85900-90-3.
Nesměrák, Ivan. Základní statistické charakteristiky rozdělení průtoků, koncentrací a látkových toků na přítocích a odtocích z komunálních
čistíren odpadních vod. Praha: VÚV TGM, 2010, 143 s. Výzkum pro praxi,
seš. 59. ISBN 978-80-87402-02-3.
Kromě uvedených monografií je Ing. Ivan Nesměrák autorem
dalších publikačních výstupů, které však (bez ISBN) nelze zařadit
mezi „oficiální“ monografie. Jejich odborná úroveň je však s nimi
plně srovnatelná. Jejich počet je nepřeberný – s ohledem na časovou
náročnost takového zjišťování lze jen konstatovat, že jubilant by si
zcela jistě zasloužil zpracovat samostatný příspěvek plně se věnující
jeho výjimečně rozsáhlé bibliografii. Nicméně i tak se pokusíme
o (možná jen přibližný) odhad. Podle dostupných podkladů je zřejmé,

že rozsah všech publikačních výstupů k roku 2000 činil přibližně 150
(jde o monografie, výzkumné zprávy, články v odborných časopisech,
příspěvky ve sbornících či legislativní podklady). Období po roce
2000 je již možné hodnotit s větší mírou přesnosti. Celkem v této
době Ing. Nesměrák publikoval 40 výstupů. Byl autorem tří monografií a 15 článků (v čas. VTEI, SOVAK, EKO, Vodní hospodářství). Zbylé
výstupy (22) jsou různého charakteru. Jde převážně o legislativní
podklady (včetně metodických pokynů) a příspěvky ve sbornících.
Nebudeme daleko od pravdy, když o tomto významném jubilantovi
prohlásíme, že byl souhrnně autorem či spoluautorem přibližně 200
výstupů různého druhu.
Po této rekapitulaci publikační činnosti jubilanta bychom mu rádi
popřáli nejen další úspěchy v jeho odborných aktivitách, ale též
zdraví a životní pohodu. V nemalé míře pak i dostatek času k tomu,
aby se mohl věnovat i svým dalším osobním zájmům (vážné hudbě,
literatuře a výtvarnému umění).

Budování areálu dnešního VÚV TGM

provozní budova C (výstavba 1948–1950) s novou hydrotechnickou laboratoří.
Celkový rozsah kryté laboratorní plochy tím vzrostl na 1 840 m2 a k dispozici
byla i nekrytá plocha na dvoře ústavu s rozsahem do 2 700 m2. V budově C byla
později vybudována i aerodynamická laboratoř, jež se brzy stala významnou
součástí experimentální základny ústavu.
Významná změna v náplni ústavu nastala v souvislosti se zákonem
č. 261/49 Sb., ze dne 9. ledna 1951, jímž byl místo dosavadních ústavů zřízen
Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze s pobočkou v Bratislavě, a to jako
resortní výzkumný ústav.
Další léta přinesla sice řadu organizačních změn i změn v zaměření výzkumu,
ale z hlediska budování areálu nedošlo k žádným významnějším akcím. Teprve
rok 2002 se katastrofální povodní zapsal do historie ústavu a následně měl vliv
i na další dostavbu areálu. Pražské pracoviště ústavu, které bylo vltavskou vodou
zatopeno až do výše 6 m, zaznamenalo obrovské materiální škody, zejména
na zařízení a vybavení. Zničena byla stanice pro kalibraci vodoměrných vrtulí,
knihovna i podstatná část archivovaných výzkumných zpráv a veškeré vnitřní
vybavení v dosahu vodního živlu. Budovy, kromě jedné provizorní, při povodni
obstály, interiéry však vyžadovaly zásadní rekonstrukci. Také možnost opakování
povodně zapříčinila, že byla změněna dispozice jednotlivých budov, cenné
přístroje, materiály i zdroje informací byly přemístěny do vyšších pater a podle
bezpečných projektů byla postavena nová budova laboratorního zázemí ústavu pro oblast vody i odpadů. V roce 2005, kdy byla otevřena, tak byly stísněné
podmínky pro činnost ústavu definitivně vyřešeny.
V tomto výčtu nelze pominout ani vznik a vývoj detašovaných pracovišť ústavu.
V roce 1942 bylo zřízeno pracoviště v Ostravě, jež mělo řešit vodohospodářskou
problematiku v povodí Odry a z něhož se r. 1968 stala pobočka ústavu. Moderních
prostor se dočkala v roce 1997.
V roce 1949 bylo zřízeno samostatné vodohospodářské pracoviště také v Brně
se zaměřením na problematiku vody v povodí Moravy. Výstavba moderní budovy
pro tuto pobočku (též od r. 1968) pak byla dokončena v roce 2005. Bratislavská
pobočka ústavu se v rámci federalizace v roce 1968 stala samostatným ústavem
– Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Dnešní stav areálu včetně budov mimopražských poboček tak umožňuje
rozvinout výzkum ve všech směrech na vysoké úrovni.
Redakce

Kolegové z VÚV TGM

Ústav byl založen při Ministerstvu veřejných prací jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady z 19. prosince 1919. Organizační práce byly
zahájeny 13. 10. 1920 podle ideového návrhu Dr. Ing. Jana Smetany. Od roku 1922
se již ústav věnoval svému poslání – výzkumu, zprvu vesměs hydrologickému. Po
prvních deset let se pracovalo ve stísněných poměrech na několika pracovištích
rozptýlených po celé Praze.
Výzkumné práce však byly limitovány nevyhovujícím rozmístěním ústavu.
Proto se již od roku 1921 uvažovalo o výstavbě nové budovy v Praze. Šlo o nalezení nejvhodnějšího místa. Navrženy byly dvě varianty – na ostrově Štvanici
a v Podbabě. Státní regulační komise se vyslovila proti návrhu umístit ústav na
Štvanici, proto na schůzi této komise 16. 11. 1921 předložil Dr. Ing. Jan Smetana
předběžný návrh na umístění ústavu v Podbabě s přibližným rozpočtem 5,5 milionu Kčs. Projekt byl zadán stavební firmě Záruba-Pfeffermann, autorem definitivního architektonického řešení byl architekt František Bartoš. Stavbu prováděla
Českomoravská stavební akciová společnost, stavební správou a dozorem byl
pověřen Dr. V. Jelen. Instalační práce byly zadány firmě Českomoravská-Kolben-Daněk, stavidla a jeřáby instalovala firma bratrů Prášilových. Se stavbou se začalo
v roce 1927. Nejprve byl dokončen tárovací žlab (1930), pak budova A s hydrotechnickou laboratoří o dvou sálech, strojovnou se čtyřmi čerpadly a velkým
žlabem pro pokusy s vlečením těles, kancelářemi, fotolaboratoří a dílnami.
Protože se ve výzkumném programu stále častěji objevovaly i úkoly hydrotechnického charakteru, bylo rozhodnutím Ministerstva veřejných prací z 18.
srpna 1925 schváleno zřízení hydrotechnického ústavu a v roce 1930 začala
instituce se souhlasem prezidenta republiky používat název Státní výzkumné
ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka.
Protože pro řešení požadovaných úkolů kapacita budovy nestačila, byla vybudována budova B, s jejíž stavbou se započalo r. 1931; dokončena byla roku 1933
nákladem 2,315 milionu Kčs. U příležitosti dokončení areálu navštívil v tomtéž
roce institut i prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk.
Poválečný rozvoj československého hospodářství staví vodohospodářský
výzkum do nové role. Významně se rozvíjí hydroenergetická výstavba, což přináší ústavu řadu nových úkolů pro hydrologický a zejména hydraulický výzkum.
K jejich zvládnutí je třeba ústav rozšířit a modernizovat – proto se staví třetí
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Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe z pohledu limnologů
Martin Rulík a kolektiv

Úvod
S nástupem prezidenta Zemana se do
českých médií opět vrátily diskuse ohledně
případné výstavby koridoru D–O–L. Výhody
a nevýhody stavby koridoru D–O–L byly již
mnohokrát zmíněny, např. na webových stránkách [21]. Obecně se rozlišují tzv. příznivci koridoru (zmíněný prezident Zeman, Ředitelství
vodních cest, Sdružení DOL), kteří výstavbu
kanálu maximálně podporují, viz např. [22],
a tzv. odpůrci koridoru, mezi něž jsou zařazováni především ekologové a environmentalisté,
kteří projekt odmítají jako takový a obávají se
zejména narušení přírodních biotopů a krajiny.
Z vodohospodářského pohledu se ke koridoru
nejnověji na stránkách Vodního hospodářství
vyjádřil ing. Kubec [10]. Jeho příspěvek je velmi
fundovaný po stránce technické a naznačuje,
že technicky spoustu věcí umíme vyřešit.
Bude to sice stát miliardy, ale možné to je.
A dokonce to bude prospěšné, např. z hlediska
protipovodňové ochrany či zlepšení životního
prostředí. Ačkoliv takovéto proklamace znějí
lákavě, nelze se přesto ubránit myšlenkám,
komu vlastně výstavba koridoru prospěje
a k čemu nám to bude? Mezi zastánci koridoru a jeho odpůrci dlouhodobě zuří v určitém
smyslu utajená válka, která by se mimo jiné
dala charakterizovat pořekadlem „jeden o koze
a druhý o voze“. Typickým příkladem vzájemného nepochopení je pasáž o tom, že funkce
koridoru může být přínosná např. s ohledem
na vytváření přirozeného vodního prostředí.
Jako příklad je zde uváděno rozšíření Středoněmeckého kanálu (Mittellandkanal, foto 1a, b)
kde byla u obce Mannhausen zřízena rozsáhlá
mělká mokřadní zóna. Problém je v tom, že
v Německu tento mokřad vznikl jakožto snaha
„o částečné obnovení původních podmínek,
kdy původní mokřady a luční plochy byly přeměny meliorací na ornou půdu“ [10]. V našich
podmínkách ale plánovaný koridor naopak
bude v místech, kde bude procházet státem

chráněnými přírodními útvary, poslední zbytky
těchto přirozených záplavových niv, mokřadů
a lučních společenstev likvidovat. S využitím
metody hodnocení biotopů ČR bylo např.
zjištěno, že ekologická újma na biotopech
údolních niv ČR vlivem výstavby kanálu
DOL by činila 1,043 miliardy bodů [12], což
při aktuální hodnotě bodu za rok 2013 (15,88
Kč/bod) představuje 16,5 mld. Kč.
Česká limnologická společnost je vědecká
společnost zabývající se limnologií, tj. výzkumem kontinentálních vod ve všech jejich
aspektech – fyzikálním, chemickém a biologickém –, jak v povrchových vodách (jezera,
údolní nádrže, rybníky, tekoucí vody a mokřady), tak i v podzemních vodách. Protože
navrhovaný koridor D–O–L se zcela zásadně
dotýká našich vod a vodních ekosystémů, považujeme za svoji morální povinnost se k této
široké diskusi připojit a vyjádřit svůj názor,
který ovšem není úzce zaměřen jenom na
vodní prostředí. K záměru výstavby koridoru
D–O–L se v nedávné minulosti kriticky vyjádřila ve svých příspěvcích celá řada, především
ekologicky orientovaných odborníků. Jejich
názory byly shrnuty v několika publikacích
(např. [1, 7, 17, 20]. Protože se jedná o názory,
které mají obecnou platnost i v současnosti,
rádi bychom je v tomto příspěvku znovu použili a doplnili o některé další aspekty.

Stručná fakta o koridoru D–O–L
Koridor D–O–L je připravovaný projekt
mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit
řeky Dunaj, Odru a Labe pro vodní dopravu
s dalšími přidruženými efekty (vodohospodářství, protipovodňová ochrana, energetika,
turismus atd.). Navrhovaný projekt má rovněž
celoevropský význam, protože koridor by
mohly využívat říční a říčně-námořní lodě
z celé Evropy (i ze skandinávských či britských přístavů). Nákladním i osobním lodím
by se významně zkrátila cesta od Baltského

Foto 1a. Mittellandkanal kříží v blízkosti Magdeburgu řeku Labe
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moře (přístavy Štětín, Berlín či Wroclaw)
k Dunaji (Vídeň, Bratislava) a dále do Černého
moře (Constanta). Tento cíl ovšem předpokládá úplné zesplavnění všech částí vodní
cesty, tj. zkanalizování některých úseků řek
v kombinaci s výstavbou laterálního plavebního kanálu v plné délce. Ke splavnění celé
vodní cesty dle požadovaných parametrů by
bylo nezbytné podniknout zásadní změny
v říční regulaci (z hlediska morfologie toků
a údolních niv i jejich vodního režimu) na
stávajících tocích řeky Moravy (Bečvy), Labe,
Odry a Dunaje.
I když existují různé dílčí alternativy
trasy koridoru D–O–L, lze předpokládat, že
celý koridor by se měl skládat ze tří větví:
(a) Dunajské (Moravské) větve, která povede z Dunaje u Vídně proti proudu řeky
Moravy až do Přerova; (b) Oderské větve,
která propojí Přerov s Ostravou a dále Gliwickým kanálem v Polsku; (c) Labská větev
předpokládá propojení více než 150km
úseku mezi Přerovem a Pardubicemi a dále
úpravu stávajícího toku Labe v úseku Pardubice – státní hranice. V případě Dunajské
větve se očekává, že trasa koridoru bude
vedena částečně paralelně s tokem Moravy
a – v některých úsecích – korytem této řeky.
U Oderské větve se předpokládá vybudování
umělého kanálu a pouze kratší úseky mohou
být realizovány regulací stávajícího toku
Odry. Úsek Přerov–Pardubice by měl být
realizován výhradně jako umělý kanál. Tato
trasa je v současné době navržena jako součást tzv. Transevropské dopravní sítě (The
Trans – European Transport Networks, TEN-T), což umožní čerpání evropských dotací,
ale z níž však České republice nevyplývají
žádné povinnosti. V souladu s Evropskou
dohodou o hlavních vnitrozemských vodních
cestách mezinárodního významu (AGN) by
koridor měl mít parametry plavební třídy Vb,
to znamená, že by měl umožnit plavbu lodí
s ponorem 2,8 m. Kromě toho výstavba koridoru předpokládá zřízení kaskády přehrad se
zdymadly, které by umožnily překonat výškový rozdíl rozvodí. Podle některých představ
by nová vodní cesta měla mít svoji vlastní,
zcela oddělenou vodohospodářskou soustavu, zdrojem vody by pravděpodobně byla
řeka Dunaj. S největší pravděpodobností by
stávající hydrologický systém řek a umělý
kanál měly být vzájemně propojené, což
však představuje jeden ze základních environmentálních problémů.

Foto 1b. Umělý vodní kanál pro lodní dopravu (Mittellandkanal
u Magdeburgu)
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Tabulka 1. Hlavní předpokládaná pozitiva a negativa koridoru D–O–L (upraveno podle
různých zdrojů)
Hlavní uváděná pozitiva

Hlavní negativa a rizika

Naplňování zákona a mezinárodních dohod –
zejm. tzv. vodocestného zákona (Zákon ze dne
11. června 1901 č. 66 ř. z. o stavbě vodních drah
a provedení úpravy řek).
Ekonomická i environmentální efektivita vodní
dopravy jako perspektivního protipólu k těžké
nákladní dopravě silniční i železniční.

Dlouhodobá blokace území dotčeného vedením
průplavního spojení D–O–L v ČR, spojená
s omezeními a nejistotami v plánování, podnikání
a možnostech využívání dotčených území.
Pochyby o plném využití vodního koridoru
D–O–L pro nákladní dopravu. Trasa kopíruje již
vybudované železniční koridory a komunikace
dálničního typu.
Nižší rychlost vodní dopravy ve srovnání
s železniční a silniční dopravou a vyšší náklady
pro přepravce za využití přepravní jednotky (např.
kontejneru) po delší dobu. V důsledku nebude
D–O–L prakticky použitelný pro přepravu rychlo
obrátkového zboží ani veřejnou osobní dopravu.

Přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů,
v současnosti nepřepravitelných nebo
přepravovaných po silnici jako nadměrné
náklady, za cenu zvláštních nákladných opatření
a nadměrného opotřebení silničního tělesa
(především export výrobků ostravských železáren
a strojíren).
Na jednotlivých stupních (jezech atd.) bude
možné postavit přečerpávací elektrárny a využít
vodní koridor D–O–L i k akumulaci elektrické
energie.
Průplavní systém může být velmi účinně
využitelný pro povodňovou ochranu zejména
v povodí Moravy. Tím by se mohla zvýšit efektivnost nákladných investic nutných pro zajištění
jak ochrany, tak i plavby.
Systém průplavního spojení D–O–L může být
vodohospodářsky využitelný jako krizový zdroj
vody ve vzdáleném výhledu pro dlouhodobě
zdrojově chudé oblasti zejména v povodí Moravy,
ohrožené nejvýrazněji možnými důsledky klimatických změn.
V závislosti na kompenzačních opatřeních se
nabízí možnost vytvoření nadregionálního
biokoridoru, procházejícího celou Moravou z jihu
na sever a s odbočkou do Východních Čech,
v kterém by mohly bez překážek migrovat zvířata,
a použít ho jako páteř se spojkami k lokálním
biokoridorům. S ohledem na to, že většina
vodního koridoru D–O–L prochází intenzivně
zemědělsky obhospodařovanou krajinou, může
toto vést k značné ekologické stabilizaci velkých
území na Moravě.

Jak zastánci, tak odpůrci koridoru postupně
formulovali celou řadu pozitiv a negativ, které
by výstavba koridoru s sebou přinesla. Některé
z nich jsou shrnuty v tabulce 1.
Z mnoha důvodů, mezi něž patří především technické obtíže při překonání rozvodí
Labe–Morava a dále opakovaně deklarovaný
nezájem německé strany o provozování lodní
dopravy po řece Labi, je dnes samotným Ředitelstvím vodních cest upřednostňována spíše
výstavba tzv. severo-jižní trasy, tj. propojení
přístavu Štětín v Baltském moři s Ostravou
skrze řeku Odru a dále napojení Odry na
řeku Dunaj. Tato varianta je sice opět závislá
na stanovisku především polské strany, ale
tam – alespoň podle vyjádření prezidenta
Zemana a dalších zastánců koridoru – „je vše
v pořádku a nachystáno na propojení“.

Obecné důvody, proč kanál
(ne)potřebujeme
Důvodů, proč stavět koridor je nepochybně celá řada. Obecně je můžeme rozdělit na
důvody ekonomické – ty se budou dotýkat
každého z nás – a na důvody spojené s problematikou životního prostředí. K těmto
důvodům se budou primárně sice vyjadřovat
spíše ekologové, hydrologové a ochrana
přírody, ale v konečném důsledku dopady
případné výstavby koridoru na životní prostředí pocítí rovněž většina obyvatel ČR.
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Vysoká stavební, technická a především finanční
náročnost případné realizace průplavního spojení
Labské větve D–O–L v úseku Přerov–Pardubice.
Vodní stupně povodňovou vlnu spíše urychlují.
Technická plavební opatření obecně retenční prostor říčních niv zmenšují.

Plánovaná trasa D–O–L prochází CHOPAV Kvartér
řeky Moravy a výstavba vodní cesty obecně
představuje pro podzemní vody značná rizika: jak
pokles hladiny a zásob podzemních vod, tak jejich
kontaminace.
Celý záměr a technické řešení vodního koridoru
D–O–L jistě nepříznivě ovlivní hydromorfologický,
chemický i biologický stav dotčených vodních
útvarů, takže podle Rámcové směrnice o vodách
určitě dojde ke zhoršení jejich ekologického stavu.
Výstavba a provoz vodního koridoru D–O–L otevře
cestu nepůvodním druhům (především z pontokaspické obasti).
Výstavba a údržba plavební cesty způsobí
významnou fragmentaci jak toku, tak říční nivy
a okolní krajiny.

V další části našeho příspěvku se pokusíme
naznačit proč.
Až na vzácné výjimky byla potenciálním
dopadům koridoru D–O–L na životní prostředí
věnována v tisku a televizi minimální pozornost, naopak téma ekonomických přínosů či
propadů je diskutováno téměř denně. Zčásti to
zřejmě souvisí s názorem, že vodní doprava je
vnímána jako „ekologická“ – čili tady problém
s životním prostředím nebude –, zčásti se skutečností, že na rozdíl od ekonomů a techniků
je ochrana přírody a životního prostředí záležitost spíše intuitivní a není možné ji jednoduše
převést a vyjádřit v korunách či eurech. I když
samozřejmě nástroje jsou – viz výše. Často
zmiňovaná (bio)diverzita a její ohrožení či
úbytek v důsledku výstavby koridoru a jiných
staveb zní mnohým technikům jako univerzální zaklínadlo, ke kterému se uchylují všichni
„ti zelení“. Ale je nutné si uvědomit, že tak
jako má naše republika určitou diverzitu např.
historických budov (katedrály, kostely, hrady
apod.), tak má zároveň diverzitu unikátních
ekosystémů, které se zde vyvíjely a existují
mnohem delší dobu než všechny uvažované
budovy. Pokud někdo navrhne zbourat např.
Svatovítskou katedrálu s tím, že se až tak nic
s diverzitou historických budov nestane, bude
označen za nesvéprávného. Ale když se někdo
rozhodne postavit umělý vodní kanál napříč
unikátním prostředím vnitrozemské delty

v CHKO Litovelské Pomoraví, nejen že vůbec
o žádné ztrátě diverzity nemluví, ale ještě ji
vydává za ekonomicky a ekologicky rentabilní
záležitost. Jakkoli se zdá být šílené uvažovat,
zda by pro nás byla větší ztráta zbourání katedrály či degradace lužních ekosystémů, princip
je stále stejný.
Prosazování výstavby zcela nové vodní
cesty automaticky znamená čelit desítkám
námitek a argumentů ze stran ekologů, environmentalistů, vodohospodářů, ale také
ekonomů a politiků, přičemž výsledek je
mnohdy velmi nejistý. V takovéto situaci pak
nezbývá, než vše připravovat pomalu, krok
za krokem. Tato metoda, označovaná jako
tzv. salámová metoda či inkrementalismus,
zahrnuje praxi či taktiku, kdy se kontroverzní
či obtížné cíle, řešení a požadavky, které by se
celkově prosazovaly jen těžko nebo by byly
zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí
krůčky a prosazují se postupně. Metoda je
praktikována tak, že plánovaná stavba není
předložena ke schválení jako jedna stavba,
ale jako několik staveb, přičemž nejdříve jsou
dány ke schválení neproblematické trasy. Poté,
co jsou schváleny (a často i postaveny), je
vznesen požadavek na postavení posledních
úseků – za situace, kdy už nezbývá prakticky žádná volba alternativ. Kromě výstavby
některých úseků dálnic je zřejmé, že touto
metodou pracují i navrhovatelé a zastánci
výstavby koridoru D–O–L (viz např. [15]). Ti
se snaží prosadit v první fázi jeho dílčí části,
např. úsek Dunaj–Břeclav, jez u Děčína nebo
obtokový kanál u Přelouče, protože: „když
už bude hotové prakticky celé Labe, byla by
škoda nepostavit i zbytek“.
Zastánci koridoru rádi argumentují tím, že
o výstavbu koridoru byl velký zájem už v minulosti a de facto prvním, kdo tuto stavbu,
alespoň zpočátku, podporoval, byl již císař
Karel IV. – dopravní situace se ovšem od
středověku zásadně změnila! Často se argumentuje „jenom naplňováním zákona“ – tedy
tzv. vodocestného zákona z roku 1901 (např.
[2])! Jako důkaz, že koridor má smysl a je na
co navazovat, je velmi často zmiňován Baťův
kanál (tzv. „Baťák“ neboli Průplav Otrokovice–Rohatec) – historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 52 km, která
spojovala Otrokovice s Rohatcem. Původně
se jednalo o prioritní projekt Ministerstva
zemědělství a Ministerstva veřejných prací
a cílem byly závlahy nejúrodnějších půd
Dolnomoravského úvalu. V roce 1934 sjednala
firma Baťa s těmito ministerstvy dohodu, de
facto „připlatila“ pouze náklady na rozšíření
pro plavbu a výstavbu zdymadel (jinak by tam
byla jen stavidla). Jak uvádí webové stránky
Baťova kanálu [23], dohoda byla, že 9 milionů
zaplatí firma Baťa, 7 milionů poskytne ministerstvo sociální péče (místo na podporu v nezaměstnanosti tyto peníze půjdou na mzdy),
18 milionů na meliorace a závlahy se převede
z kompetence ministerstva zemědělství.
Co z této historické vsuvky vyplývá?
Vzhledem k hrozícím klimatickým změnám
bude třeba v dotčených lokalitách vytvořit
závlahový systém. Protože vliv klimatických
změn je dnes prioritou pro začínající finanční období, lze očekávat finanční podporu
z Bruselu. A pak už jen zbývá tento závlahový systém o pár metrů rozšířit, dostavět
několik plavebních komor a koridor může
začít fungovat…
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Ekonomické a socioekonomické
dopady
Na ekonomické dopady a přínosy je potřeba
pohlížet z několika úhlů. Tím prvním jsou
finanční náklady vlastní výstavby koridoru.
Přesné podklady pro vyčíslení nákladů na
výstavbu koridoru D–O–L doposud k dispozici
nejsou. Z navazujících, podmiňujících investic,
byly vyčísleny pouze náklady na vodní díla
Prostřední Žleb a Přelouč. Odhad na výstavbu
koridoru D–O–L je cca 8 mld. euro, tj. cca 200
mld. Kč (samozřejmě dle aktuálního kurzu).
Předpokládaná doba výstavby je 20 let, tedy
roční náklady jsou 10 mld. Kč. Navrhovatelé
koridoru odhadují, že až 85 % nákladů na
výstavbu (tj. 8,5 mld. Kč/rok) bude možné
získat ve formě dotací z EU (spolufinancování
výstavby koridoru z fondu soudržnosti). Česká republika by tak dotovala výstavbu pouze
částkou 1,5 mld. Kč ročně. Etapa Dunaj–Přerov
je odhadována např. částkou 0,62 mld. Kč za
rok [3]. Podle navrhovatelů a obhájců koridoru
se nejedná o nějakou „gigantickou investici“.
Plánovaných 8 mld. euro na výstavbu koridoru
D–O–L je podle nich srovnatelných např. s výstavbou průplavu Seina–Šelda (4,2 mld. euro)
či dokončení dálniční sítě v ČR (23 mld. euro).
Druhým úhlem pohledu budou finanční
náklady spojené s provozováním koridoru.
V návrzích projektu a prognózách využitelnosti a ekonomické udržitelnosti koridoru do
budoucna se však nikde nevyskytují odhady,
kolik bude stát budoucí provoz a údržba
koridoru včetně případného přečerpávání
vody z Dunaje apod. V návrzích dále jednoznačně chybí specifikace, kdo vlastně bude
vlastníkem koridoru – bude patřit soukromé
společnosti, či budou vlastníky státní podniky
Povodí? Pokud ano, pak je zřejmé, že jakýkoliv
další provoz zaplatí stát a tedy občané. Třetím,
prozatím nejdiskutovanějším tématem jsou
ekonomické přínosy koridoru. Případná výstavba koridoru by nepochybně v dotčených
oblastech dočasně vytvořila nové pracovní
možnosti a lokálně by podpořila zaměstnanost. Z hlediska další udržitelnosti zastánci
koridoru argumentují tím, že vodní doprava
je levná, podporuje export, protože zajišťuje
kvalitní přístup k významným mořským
přístavům. Externí náklady při přepravě po
vodě jsou 3,5krát nižší než při přepravě po
železnici a 6,3krát nižší než při přepravě po
silnici – např. při transportu zboží mezi Děčínem a Hamburgem čeští exportéři díky plavbě

ušetří 625 Kč/tunu, tedy cca 1,75 mld. Kč za
rok jen v labském koridoru. Nadlepšením podmínek pro splavnost na Labi (tj. vybudováním
plavebních stupňů Děčín a Přelouč) úspora
vzroste až na 4,3 mld. Kč/rok [3]. S těmito čísly
nejsme schopni vzhledem k našemu převážně
neekonomickému zaměření polemizovat.
Lze však polemizovat o aktuálních trendech
v přepravě, lodní dopravě v Evropě atd. (viz
např. [7, 19]).
V návrzích však doposud prakticky nezaznělo, pro koho bude efektivní využívat relativně pomalou lodní dopravu; kdo fakticky
stojí o potenciální dopravní zakázky a jaký
je plánovaný objem dopravy. Z některých
provedených průzkumů vyplývá, že zájem
většiny oslovených podniků, zejména na Severní Moravě, je prakticky nulový, s výjimkou
Vítkovického holdingu. Z hlediska důvodů
malé konkurenceschopnosti lodní dopravy
nelze pominout především otázku její nízké
rychlosti, neboť kritérium rychlosti přepravy se stále více prosazuje (názor Hyundai
Nošovice). Mimo jiné bude třeba vytvořit infrastrukturu pro vykládku a nakládku, protože
většina podniků nemá výrobu lokalizovanou
přímo u kanálu. Znamenalo by to opakovaně
překládat zboží z/na železnici nebo kamiony.
Aktuálně třeba v Děčíně, kde se po dokončení
jezu Prostřední Žleb počítá s velkokapacitním
překladištěm, není vůbec vyřešeno, jak se
kamiony z města v inverzním údolí dostanou
ven, aniž by zatížily životní prostředí emisemi.
V připravované studii proveditelnosti a stra
tegické studii SEA by se nepochybně měla
objevit informace o aktuálním stavu jednání
se zahraničními partnery (zejména Německo,
Polsko).

Dopady na životní prostředí
Ačkoliv z hlediska ochrany ovzduší a hluku je šetrnost lodní dopravy ve srovnání
s vlakovou a nákladní automobilovou přepravou patrná, nepovažujeme ji primárně
za hlavní důvod k tvrzení, že lodní doprava
je ekologická.
Dopady plánované výstavby koridoru D–O–L na krajinu včetně vodních toků lze rozdělit
do několika kategorií v závislosti na tom, zda
by se jednalo o variantu tzv. „kanálovou“, či
„říční“. Předpokládáme, že plánovaná trasa
koridoru D–O–L by zahrnovala kombinaci
obou variant. Varianta říční předpokládá
využití vlastních, byť často malých vodních

Foto 2. Takto vypadá řeka Labe pod Magdeburgem, upravená pro
potřeby plavby
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toků, které jsou podle požadavků na plavbu
lodí postupně zvětšovány a prohlubovány
a de facto přestavovány na plavební dráhy.
Tato varianta se tedy kromě dopadů na
infrastrukturu v okolí (doprava, mosty apod.)
dotýká především vlastního vodního prostředí
a podle výsledků hodnocení ekologického
stavu a ekologického potenciálu, které byly
v posledních letech prováděny členskými
státy EU, má zásadní negativní vliv na hydrologii toku i dynamiku podzemních vod v okolí,
uchování záplavových režimů, uchování
heterogenity biotopů v toku a jeho nejbližším
okolí. V případě varianty kanálové by byl
vybudován samostatný, na vodních tocích
relativně nezávislý, paralelní plavební kanál.
V případě této varianty by bylo nutné řešit
kromě dopadů na okolní infrastrukturu především bezkolizní křížení bočních přítoků, vlivy
na protipovodňovou ochranu, zdroje vody pro
umělý kanál, náhradu zničených terestrických
a mokřadních biotopů apod. Každá z uvedených položek přitom představuje vysoce
problematickou záležitost (viz [5]).

Říční ekosystém
Stupeň ovlivnění říčního ekosystému
plavbou je určován především: (1) úpravami
řeky ve prospěch plavby, (2) intenzitou lodní
dopravy, (3) ekologickou odolností řeky a (4)
ohleduplností, kázní a technickou úrovní
plavby [16].
Úpravy řeky ve prospěch plavby jsou
obvykle největším zásahem do přírodních
poměrů říčního ekosystému. Koryto řeky je
obvykle kvůli plavbě napřimováno do podoby rovného plavebního kanálu a prováděny
jsou i finančně velmi náročné prohrábky
– důvodem je především zkrácení plavební
dráhy a současně i dosažení zaručené hloubky
(odstranění mělčin, foto 2). Přeměna našich
původních řek na monotónní kanál je známá
např. z Labe nebo Moravy, které byly na počátku 20. století většinou ještě krásnými nížinnými meandrujícími řekami s plnohodnotnou
ekologickou funkcí. Dalším průvodním jevem
na splavněných řekách jsou příčné kamenné
hrázky, tzv. koncentrační výhony, vedoucí
od břehů ke středu řeky, které mají za úkol
nahánět vodu v řece do plavební dráhy a tím
tak zvýšit hloubku vody v plavební dráze.
Můžeme je vidět na Dunaji, Mohanu, Rýnu,
ale také na většině německého úseku Labe
(foto 3). Tyto příčné stavby pozměňují proudě-

Foto 3. Ukázka koncentračního výhonu v německém úseku řeky Labe
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Foto 4. Na výhonech se v podzimním období koncentrují obrovská hejna ptáků, zejména
divokých hus
ní a ovlivňují sedimentaci v toku, v nížinných
tocích jsou však absolutně novým prvkem.
V poproudovém směru se za hrázkami usazuje
unášený materiál a dochází k jejich zarůstání
zejména nepůvodními druhy rostlin, mohou
však představovat ideální místa pro vodní
ptáky (foto 4). Opevnění břehů je další nezbytnou technickou úpravou splavněných
řek. Jedná se především o ochranu břehů před
vlnobitím, které projíždějící lodě neustále
způsobují, a provádí se tzv. hrubým záhozem,
což je v zásadě obsypání erodovaných břehů
lomovým kamenem. Tuto situaci opět velmi
dobře známe z úseků našeho Labe i Moravy.
Dalším významným faktorem, který má negativní dopady na říční ekosystém, je intenzita
lodní dopravy. Ovlivňuje četnost vlnobití,
zákalů, znečištění vody a v neposlední řadě
i hluk. Lapidárně řečeno – „čím intenzívnější
lodní doprava, tím větší problémy“. Je např.
známo, že vlnobití vyhazuje jikry některých
druhů ryb na souš, a tím jsou tyto druhy
v řece likvidovány jako první (např. [18]).
Zvýšený zákal, rozpuštěné a nerozpuštěné
látky z vodní eroze jsou neoddiskutovatelnými
průvodními jevy každé vodní cesty, jež eliminují výskyt vodních makrofyt, poskytujících
potravu a především útočiště pro juvenilní
ryby. U říční varianty lze očekávat, že dojde
k nevratnému záboru a přímému zničení lužních lesů podél upravovaných říčních toků,
tedy k závažnému poškození lesů a nivy jako
významných krajinných prvků. Nezbytné
prohloubení stávajícího koryta toku bude mít
výrazný negativní vliv na vlhkostní režim nivních půd a tím obecně na ekosystémy lužních
lesů. Zahloubením koryta dojde k poklesu
hladiny okolních podzemních vod a zrychlí
se odtok vody z krajiny, což je typický princip
tzv. meliorací, které známe z naší nedávné
minulosti. To je nakonec dobře vidět na zesplavněném úseku Labe, kde snížená hladina
podzemní vody vedla k celkové přeměně
okolní krajiny: z lužních lesů, zadržujících
vodu, na zemědělskou krajinu, která naopak
zavlažování vyžaduje. Zrychlený odtok vody
je v příkrém rozporu se snahou o zvýšenou
retenci vody v krajině, která je klíčovým
adaptačním opatřením, jež může zmírňovat
dopady klimatické změny.
Narušením, či dokonce ukončením režimu
přirozených záplav, které dotují koloběh živin
v ekosystému povodňovými kaly, by byl nevratně zastaven specifický pedogenetický proces tvorby fluvizemí, podmiňujících diverzitu
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luhu. Říční varianta koridoru D–O–L je proto
z hlediska ochrany lužních lesů a aluviálních
lučních biotopů v ČR kategoricky nepřijatelná a jde zcela proti duchu, smyslu a cílům
Rámcové směrnice o vodách (viz dále).
Jak říční, tak kanálová varianta se neobejde
bez výstavby nových jezových zdrží a zdymadel, které představují zásadní migrační
bariéry na toku a podmiňují tzv. potamalizaci
toku (tj. přeměnu původně proudivých úseků
na soustavu zdrží s víceméně stojatou vodou
nad jezem vlivem vzdutí vody). V místech,
kde plavební kanál bude muset překonat
velké rozdíly v nadmořské výšce (propojení
Moravy a Labe), bude pak zjednodušeně
vypadat jako soustava rybníků a bude čelit
stejným problémům jako rybníky (eutrofizace,
hromadění sedimentů, vodní květy sinic atd.).
V nadjezí přehrazených řek dochází ke snížení
rychlosti proudění a zvýšenému usazování
jemných, často organických částic na dně,
což zcela mění prostředí pro organismy dna
(bentos). Navíc v nadjezí usazené sedimenty
nemohou být tokem splavovány, to se v níže
ležících úsecích projevuje jejich zápornou
bilancí (více sedimentů je odneseno než přineseno) a dochází k erozi dna a samovolnému
zahlubování řeky v krajině. Jezy a zdymadla
brání migraci především ryb a podporují tak
fragmentaci jejich populací. V současnosti je
v úseku mezi Lanžhotem (soutok Dyje a Moravy) a Olomoucí 17 neprostupných jezů,
jen na úseku řeky Moravy v Olomouckém
kraji je 22 jezů s výškou do 4 m, další jsou na
Bečvě. Budování dalších migračních bariér
pro ryby je v zásadním rozporu se současnou
koncepcí zprůchodňování vodních toků. Bez
prostupného toku je řeka spíše soustavou
neživotaschopných akvárií. O tom, jak bude
zabezpečena migrační prostupnost pro ryby
(tj. rybochody), se doposud nikde v návrhu
projektu nehovořilo. Součástí koridoru sice
teoreticky bude původní koryto, kterým
navíc na několika místech kanál povede,
ale otázka zní, zda mohou (či budou) ryby
migrovat mezi nimi?

Výstavba nového kanálu
Výstavbou nového paralelního kanálu by
byla zasažena okolní krajina se všemi fenomény, včetně částí chráněných území lokálního,
národního či mezinárodního významu. Projektanti a zastánci koridoru opakovaně zdůrazňují, že koridor významně přispěje k udržení
vody v krajině [3]. Dovolujeme si upozornit,

že stavaři buď zásadně nechápou, co pojem
„retence vody v krajině“ obnáší, anebo interpretaci tohoto pojmu účelově zkreslují. Lze
zcela oprávněně očekávat, že u kanálové varianty koridoru dojde k výraznému ochuzení
průtoků v řekách ve prospěch plavebního
kanálu (příkladem je VD Gabčíkovo). Paralelní kanál bude v určitých místech navazovat
na říční tok a v těchto místech nepochybně
bude část vody z řeky odváděna do kanálu,
čili dojde ke snížení průtoků. Rozdělením
řeky, zadržováním vody ve zdržích a následnou sníženou infiltrací do sedimentů koryta
budou systematicky zredukovány zásoby
podzemní vody. Lze očekávat zánik pro nivu
charakteristické velké dynamiky hladiny podzemních vod, existenčně nutné pro periodické
zvlhčování a provzdušnění půd a napájení
drobných vodních útvarů (tůní). Výměna vody
s krajinou, která probíhá mnohonásobnou
dílčí infiltrací, je nesmírně důležitá také pro
samočisticí procesy. Jejich úloha výrazně roste
v současnosti, kdy je voda řek obohacována
o organické mikrokontaminanty, kam patří
mimo jiné například mošusové látky, léčiva
a jejich metabolity i tolik diskutované látky
narušující hormonální rovnováhu vodních
organismů a zřejmě i lidí. Právě přirozené
samočisticí procesy jsou určitou nadějí, že
pomohou s odstraňováním těchto rizikových
látek z přírodního prostředí.
V návrhu projektu koridoru D–O–L však
postrádáme jakoukoliv hydrologickou studii
dotčeného území, týkající se např. otázky
zdroje vody pro kanál a zdrže, o kolik vyhloubení kanálu sníží hladinu podzemní
vody a jaký bude následkem toho hydrologický režim daného území?
Náhradní technická řešení jsou velmi složitá, drahá a nespolehlivá. V praxi si lze velice
obtížně představit, že při provozu vodního
kanálu bude podle aktuální potřeby stromů
v lužním lese prováděno umělé zavodňování
lesa v obdobích obecného deficitu vody, kdy
nebude dostatek i pro plavbu lodí v kanále.
V kanále bude dále docházet ke ztrátám
vody průsakem i výparem, ovlivněny budou
i podzemní vody, protože násypná část kanálu
by sice měla být utěsněna, výkopové úseky
však ne. U víceméně stojaté vody v kanálu
a zejména ve zdržích dojde s největší pravděpodobností k eutrofizaci, tj. důsledkům
nadměrného hromadění živin ve vodě. Jak
bude řešena potenciální eutrofizace těchto
vod a případné kyslíkové deficity v kanálu
a ve zdymadlových zdržích?
Zcela neřešena zatím zůstává otázka
ochrany podzemních vod a ostatních zdrojů
pitné vody z hlediska hydrologie a případného znečištění. Navržené trasy koridoru D–O–L
zasahují do území Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. Každá CHOPAV je významné území,
a to nejen z vodohospodářského hlediska.
Vyhlašuje ho vláda na základě odborných
doporučení a poznatků o dané oblasti (např.
hydrologické a vodohospodářské bilance,
průtokové poměry, jakost podzemních vod,
vydatnost pramenů a jiné). CHOPAV Kvartér
řeky Moravy, jejíž důležitou součástí jsou
také nivy řek Moravy a Dyje, byla vyhlášena
vládním nařízením č. 85/1981 Sb. Tato oblast
je rozhodující pro zásobování pitnou vodou
zejména pro okresy Hodonín a Břeclav. Pro
svůj vodohospodářský význam musí být
chráněna komplexem opatření pro zachování
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přírodních podmínek a hydrologického režimu. Opatření se týkají hospodaření v lesích,
odvodňování pozemků, povrchové těžby
nerostů, výstavby výkrmen hospodářských
zvířat, výstavby průmyslových závodů a dalších činností, které by mohly mít negativní
dopad na kvalitu vody.

Nepůvodní a invazní druhy vodních
bezobratlých
Říční ekosystémy jsou zvláště citlivé
k uchycení nepůvodních druhů, protože vodní
toky a plavební kanály patří k významným
cestám pro šíření nepůvodních druhů rostlin
a živočichů (např. [4, 6, 8, 11]). Nově vzniklý
vodní koridor, kterým by docházelo k zavlékání a šíření nepůvodních druhů rostlin
a živočichů, představuje velké riziko především pro unikátní mokřadní společenstva
v CHKO Poodří, CHKO Litovelské Pomoraví
a CHKO Podyjí. Některé z těchto druhů mohou
vykazovat rovněž invazní charakter a vážně
narušovat naše původní společenstva. Nepůvodní druhy s sebou také velmi často přinášejí
nejrůznější patogeny. Propojení Labe s Odrou
a Moravou by umožnilo šíření těchto nepůvodních a invazních druhů mezi povodími.
V ČR je v současnosti přibližně 50 druhů
nepůvodních vodních bezobratlých. Z toho
přibližně 25 druhů je přímo vázáno na říční
systémy Labe (23), Odry (8) a Moravy (13). Další jsou spíše z jiných typů vod než řeky. Hlavní
trasa šíření je u nás Dunaj–Mohan–Rýn–Severní moře–Labe (tzv. jižní koridor pro pontokaspické druhy do Labe). Z Dunaje do Moravy,
na rozdíl od Labe, proniká poměrně málo
nepůvodních druhů. To je dáno strukturou
společenstev – řeka Morava má mnohem více
úseků ovlivněných činností člověka jen málo,
a místní společenstva jsou tudíž odolnější vůči
invazi nového druhu, jelikož všechny niky jsou
již obsazené. Labe, zejména ve svém zesplavněném úseku, ztratilo velkou část původních
biotopů a tím i druhů živočichů a rostlin,
a nově vytvořené habitaty (nepůvodní kamenné břehy nebo bahnité dno) nabízejí prostor
pro (často invazní) druhy, které tato prostředí lépe tolerují. Americké a asijské druhy
pronikají z přístavů v Severním a Baltském
moři přímo do Labe a Odry. Pontokaspické
druhy do Odry pronikají z Baltského moře
propojením Don–Volha (tzv. severní koridor)
a propojením Dněpr–Pripjať–Bug–Vistula–
Odra (centrální koridor). Za invazní druhy
můžeme jednoznačně označit mlže korbikulu asijskou (Corbicula fluminea) a slávičku
mnohotvárnou (Dreissena polymorpha), plže
písečníka novozélandského (Potamopyrgus
antipodarum), z korýšů raka pruhovaného
(Orconectes limosus), blešivce ježatého (Dikerogammarus villosus) a tykadlovce Corophium
(Cheliocorophium) curvispinum. Stavbou
koridoru se tyto druhy rozšíří i do oblastí,
kam by se jinak nedostaly. Invazní druhy jako
r-stratégové se přizpůsobí i nepřírodním podmínkám kanálu, a nemusí tak čelit konkurenci
nebo predaci jako v přirozenějších řekách.
V současnosti hrozí přísun asi 30 dalších
nepůvodních druhů. Zdůrazněme, že šíření
invazních druhů neznamená pouze jakousi
změnu v druhových seznamech, ale v praxi
se často jedná o pohromy pro naše původní
populace. Mějme na paměti např. kolabující
populace raka říčního a raka kamenáče tam,
kde pronikly invazní druhy raků šířící zhoubný račí mor apod.
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Ramsarská úmluva, NATURA 2000
a další
Z hlediska environmentálního nelze v žádném případě přehlédnout, že trasa budoucího
koridoru D–O–L, bez ohledu na „říční“ či
„kanálovou“ variantu, je situována v převážné
většině do krajiny říční nivy, které patří mezi
nejcennější zbytky ekosystémů v ČR. Tyto
ekosystémy vytváří tzv. nivní fenomén, jehož
fungování a uchování do budoucna je závislé
na přírodních fluviálních procesech, tj. přirozené dynamice říčního toku včetně povodní,
ukládání materiálu, boční a hloubkové erozi
atd. Nivní ekosystémy fungují zároveň jako
nadregionální biokoridory a představují páteř
ekologické stability ve střední Evropě. Jakýkoli
zásah do fungování niv všech dotčených řek
(tj. Labe, Odra, Dunaj, Bečva a Morava) bude
mít fatální následek nejen na krajinu, ale
především na hydrologické podmínky území
dotčených stavbou kanálu.
Záměr výstavby koridoru D–O–L je dále
v příkrém rozporu s mnoha národními a mezinárodními závazky ČR (zákon 114/92 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, Ramsarská úmluva, Bonnská úmluva, Bernská úmluva, Úmluva
o ochraně biodiverzity, Úmluva o krajině,
NATURA 2000, Rámcová směrnice o vodách).
Z výsledků studií shrnutých v práci [7] vyplývá, že plánovanou výstavbou a provozem
koridoru D–O–L by došlo k zásadnímu porušení Směrnice o ptácích, ale bylo by rovněž
dotčeno šest ptačích oblastí (tj. 14 % ze všech).
Kromě toho by výstavbou koridoru (především paralelního kanálu) bylo zasaženo 94
maloplošně chráněných území všech kategorií
a 47 navrhovaných evropsky významných
lokalit národního seznamu soustavy NATURA 2000. Z velkoplošně chráněných území
by byly dotčeny 3 chráněné krajinné oblasti
a okrajově jeden národní park. Celkově je
odhadováno, že výstavbou koridoru bude
zničeno 1469 ha chráněných území a dalších
17332 ha v těchto chráněných územích bude
významně poškozeno a ovlivněno [7]. Skutečně chceme obětovat přírodní bohatství naší
krajiny ve prospěch tak sporného projektu,
jakým koridor D–O–L je?!
Vedle přímého záboru stanovišť suchozemských živočichů omezí nepřirozená bariéra
kanálu či kanalizovaného toku především
migrace jednotlivých druhů živočichů mezi
zimními a letními stanovišti, znemožní přesuny za potravou, na místa rozmnožování apod.
Zabrání rovněž přirozenému šíření na nová
stanoviště či ústupu do původních refugií.
Krajina tak bude fragmentována do menších
izolovaných celků, což znemožní tok genů
v rámci populace řady druhů. V návrzích
projektu D–O–L však jakékoliv ekonomické
vyčíslení případných ztrát ekosystémových
služeb, zejména s ohledem na velkoplošná
území typu CHKO a NPR, doposud chybí.

Rámcová směrnice o vodách
Z hlediska hydrobiologie, vodního hospodářství a vodní politiky má pro ČR největší
a zásadní význam Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000
ustavující rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky, čili tzv. Rámcová
směrnice o vodách (Water Framework Directive
– WFD). Filozofie WFD je poměrně nová a vychází z pojetí ekosystému jako celku, přičemž
„klasické pojetí“ jakosti vody je jednou z jeho

složek. Stav ekosystému (v případě koridoru
D–O–L se bude primárně jednat o řeky) hodnotí v principu jako kvantifikovanou odchylku
od jeho přírodního (tedy referenčního) stavu.
Vychází přitom z myšlenky, že životní prostředí jsme zdědili po předcích a musíme je
našim potomkům předat v dobrém stavu – a to
dnes znamená, že je musíme zlepšit. Protože součástí vodní politiky ES je také vodní
hospodářství a „vodohospodářská politika“,
jejíž prioritou je ochrana vodního prostředí,
očekává se, že toto vodní prostředí budeme
i nadále rozumně využívat. Základním environmentálním cílem Rámcové směrnice
je obecně dosažení dobrého ekologického,
chemického a kvantitativního (v případě
podzemních vod) stavu všech tzv. vodních
útvarů, přičemž ekologický stav je vyjádřením
kvality, struktury a funkce vodních ekosystémů spojených s povrchovými vodami. Dobrý
ekologický stav, jehož dosažení je hlavním
cílem Rámcové směrnice, je pak podle její přílohy V definován jako mírné odchylky (změny
či narušení) antropogenního původu proti
typově referenčním podmínkám. Ekologický
stav je pak definován na základě klasifikace
složek biologických, hydromorfologických
a chemických, jež nelze oddělit.
Rámcová směrnice o vodách je závaznou
direktivou pro všechny členské státy EU, jednotlivé požadavky Směrnice musí být pokryty
přímo národními zákony, tj. implementovány
do naší legislativy. To se také stalo a ČR se
zavázala poctivě usilovat o dosažení dobrého
ekologického stavu našich vod. Vzhledem
k tomu, že trasa koridoru počítá i s tzv. „říční
variantou“, tj. že část koridoru povede aktuálními koryty řek, která z důvodu umožnění
plavby budou vyžadovat nezbytné technické
zásahy (prohrábky, rozšíření koryta, výstavba
jezů a zdymadel atd.), lze s jistotou očekávat,
že dojde k zásadnímu ovlivnění dvou rozhodujících kvalitativních složek ekologického stavu,
tj. složky biologické (flóra, fauna bezobratlých
a ryb), tak hydromorfologické (hydrologický
režim, kontinuita toku, morfologie toku a struktura příbřežní zóny). Riziko eutrofizace (vč.
kyslíkových deficitů – viz výše) a havárií pak
zákonitě ovlivní i chemický stav. Nelze tudíž
v žádném případě mluvit o dosažení dobrého
ekologického stavu či potenciálu. Naopak dojde k jejich systematickému zhoršování, a řada
z vodních útvarů dokonce zřejmě dostane
nelichotivou nálepku tzv. HMWB (Heavily
Modified Water Bodies), tedy silně pozměněné vodní útvary. Toto označení se užívá pro
hendikepované a člověkem zásadně narušené přírodní ekosystémy. Rámcová směrnice
naopak vyžaduje stávající HMWB regenerovat
na plnohodnotné ekosystémy (vodní útvary)!

Vliv klimatických změn
a nedostatek vody
Z výsledků analýz simulací průtoků ve vybraných povodích je patrný převažující signál
směrem k jejich budoucím poklesům. Pro
nejbližší časové období 2010–2039 vycházejí
relativně malé odchylky průtoků Qa, Q330d,
Q355d a Q364d, a to do -5 %. Ve druhém
časovém období 2040–2069 dosahují průtoky
výraznějších poklesů. Průměrná hodnota
poklesu průtoku Qa je cca -5 %, pro průtok
Q355d cca -13 %. Pro nejvzdálenější časové
období 2070–2099 jsou zjištěny ještě výraznější poklesy průtoků. Průměrná hodnota
poklesu průtoku Qa je cca -13 %, pro průtok
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Q355d činí cca -23 %. Obecně tak v roční
bilanci můžeme pro období do roku 2025
očekávat stagnaci odtoků v severní a západní
části našeho území a pokles (většinou do 10
%) v jižní a jihovýchodní části republiky [14].
Nedostatek vody v oblasti jižní Moravy anticipuje ve svém článku v časopise Stavebnictví
rovněž ing. Kubec [9] a nabízí rovnou řešení.
Systém průplavního spojení D–O–L totiž
může být vodohospodářsky využitelný jako
krizový zdroj vody ve vzdáleném výhledu pro
dlouhodobě zdrojově chudé oblasti zejména
v povodí Moravy, ohrožené nejvýrazněji možnými důsledky klimatických změn. Podobně
ve svém příspěvku hovoří i Forman [3]: „Vodní
koridory (vodní cesty) vodu nespotřebovávají,
naopak vodní koridory dokonce vodu umějí
dodávat“. Jako příklad uvádí, že průplavem
Rýn–Mohan–Dunaj se přečerpává dunajská
voda do vodohospodářsky deficitní oblasti
Norimberku – kapacita je 20 m3/s, což za
rok dělá 630 720 000 tun. Voda se „skladuje“
v umělé nádrži, která je zčásti rekreační, zčásti
ptačí rezervací. Příklad je to sice líbivý, ale je
z velmi odlišných krajinných a vodohospodářských poměrů a nelze jím argumentovat
v podmínkách zamýšleného projektu D–O–L.
V obou variantách výstavby kanálu – říční
i kanálové varianty – je nutná potřeba vody
k tomu, aby byl koridor splavný. S tímto
požadavkem souvisí nutná výstavba nových
zdrží (či rybníků), popř. využití stávajících
rybníků. Aby bylo možné tyto stávající rybníky využít jako zdroje vody, bude nutné zvětšit
jejich akumulační kapacitu na úkor litorálních
porostů, což se samozřejmě odrazí na stávající biodiverzitě. Výstavba nových rybníků je
navíc obtížně přestavitelná, protože se jedná
o mělké nádrže, které k dostatečné akumulaci
vody musí zaujímat obrovskou plochu. Při jejich využívání by ale kolísání hladiny znamenalo pouze vytváření dalších degradovaných
vodních ekosystémů.
Ale kde vezmou provozovatelé vodu na
to, aby dotovali vysýchající řeky vodou? To,
že budou přečerpávat vodu např. z Dunaje
do nádrží, odtud pak do vlastního kanálu
a popřípadě také do řeky tekoucí kousek
vedle, je naprostá naivita. Jednak to nikoho
nebude zajímat, protože hlavní bude, aby
měl kanál dostatek vody, jednak kdo by to
platil? Neumíme si představit zdroj prostředků na energeticky náročné přečerpávání do
přírodního koryta, když už dnes je nedostatek
prostředků na ekologické projekty.
A tady jsme opět u otázek ekonomických,
kdo vlastně bude zodpovídat za chod kanálu,
platit přečerpávání vody atd. Zmiňovat, že
vodou z Dunaje k nám budou pronikat nepůvodní druhy živočichů a rostlin znamená
opakovat již výše zmíněné skutečnosti.
Obecně se však domníváme, že dojde-li
k naplnění klimatických scénářů a průtoky
našich řek výrazně poklesnou, tak určitě
není logickým řešením prohloubit koryta řek
a postavit umělý kanál či nádrže, které by
dotovaly řekám a krajině chybějící vodu tím,
že ji předtím odněkud přečerpají (z jiné suchem rovněž postižené oblasti). A co problém
zasolování? V případě, že se zpět do horní části
povodí bude čerpat voda s množstvím rozpuštěných solí z nížinného toku a na horním toku
bude vysoký výpar (závlahy), bude docházet
k zasolování půdy. Takovou představu považujeme za absurdní, vyplývající z jednoznačného
nepochopení pojmu „voda v krajině“.
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Koridor D–O–L a povodně
Podle dostupných zahraničních analýz lze
mezi četné chyby v územním a vodním hospodářství, které vedou k povodním a záplavám,
zahrnout: (a) nevhodné plánované využití
území; (b) odlesňování výše položených území; (c) regulované řeky a napřímení kvůli
plavbě; (d) vysoušení mokřadů a zátopových
oblastí kvůli zemědělství, dopravě a osídlení;
(e) zvýšená nepropustnost půdy v důsledku
dopravní a sídelní zástavby a (f) odstavení
slepých ramen a niv od řek.
Ing. Kubec ve svém příspěvku sice modeluje
různé situace, kdy je možné využít průplavní
kanál pro odlehčení průtoků souběžných
říčních úseků, na druhou stranu však otevřeně přiznává, že neméně důležitou možností
protipovodňové ochrany je zvýšení průtočné
kapacity říčních úseků, kterými by D–O–L
procházel [10]. Regulace řek z důvodu ochrany městského osídlení může urychlit propuknutí povodně a zvýšit riziko záplavy níže po
proudu. Regulace obecně mění heterogenní
meandrující řeku na homogenní přímý kanál se zvýšeným sklonem koryta a zvýšenou
rychlostí proudu, jednotnými průtokovými
poměry a nižší rozmanitostí přirozených
stanovišť v porovnání s nenarušenou situací.
Převedení části velkých průtoků z řek do paralelního kanálu ve své podstatě ale znamená omezení infiltrace této vody do podzemí
a narušení přirozené fluktuace hladiny podzemní vody, nezbytné pro fungování lužních
lesů (viz výše). Doposud ve všech prognózách
chybí jakékoliv srovnání či model, jak se
bude chovat koridor při povodni a jak by
se chovala krajina při povodni bez kanálu,
a zda by došlo k zásadním změnám výšky
podzemní vody v důsledku výstavby kanálu.
Hráze umělého kanálu D–O–L budou s největší pravděpodobností bránit rozlití vody
do říční nivy, což je jeden z hlavních prvků
protipovodňové ochrany sídel a často i nutná podmínka přežití tamních ekosystémů.
Trasa koridoru D–O–L by neodvratně vedla
přímo stávajícími přirozenými oblastmi
zachycování (retenční inundace) velké vody
a tím je odřízla od řek (viz [13]). Navzdory
proklamovaným vodohospodářským a „ekologickým“ přínosům by se takové hospodaření
s našimi vodami dalo nejlépe charakterizovat
příměrem „kozel zahradníkem“.

Závěr
Jsme přesvědeni, že náš příspěvek přináší dostatek odborných argumentů, které
dostatečně přesvědčivě vyvracejí „obecně
oblíbený omyl“ příznivců výstavby vodního
koridoru D–O–L, že říční lodní doprava je
ekologická. Takové hodnocení možná platí
pro dolní toky velkých řek, ale zcela určitě
je nelze demagogicky používat pro výstavbu
plavebních kanálů přes hlavní evropská
rozvodí. „Vodní schody přes střechu Evropy“
vůbec nemohou být ekologické a o jejich
ekonomické opodstatněnosti a návratnosti
lze důvodně pochybovat.
Z hlediska ekologického podle našeho názoru tedy existují zcela zásadní důvody, proč
koridor D–O–L nestavět. Případná výstavba by
znamenala drastický zásah do krajiny v délce
asi 373 km, včetně zničení některých přírodně
cenných, zvláště chráněných území. Přesné vyhodnocení ekologicko-limnologických negativ
případné výstavby koridoru není zatím možné,

protože koridor není dostatečně lokalizován
a technicky vyřešen. Přestože v tomto příspěvku
nebylo možné vyjmenovat všechna ekonomická
a environmentální negativa spojená s případnou výstavbou koridoru D–O–L, máme za to, že
budou-li zastánci koridoru opravdu chtít stavbu
prosadit, budou muset dát při dalších jednáních
na stůl jednoznačné a nezpochybnitelné odpovědi na všechny vznesené dotazy a připomínky
bez ohledu na to, zda je formulovali „ekologičtí
odpůrci“ či „fundamentální zastánci“ koridoru.
Je totiž potřeba mít neustále na paměti slova
profesora Otakara Štěrby: „Vodní cesty je těžké
prosadit, ještě těžší je však opuštěné kanály
uvést do původního stavu. Nikdo to už neudělá, navěky tu zůstanou jako památníky omylů
našich předků“. Dokud nebudou vyjasněny
všechny otázky a pochyby, nemá vůbec smysl
žádat ani o evropské dotace – mohlo by se lehce stát, že obrovské náklady této vodní cesty
nebudou uznány (např. z důvodu zhoršení
ekologického stavu toků) a nakonec je v plné
výši zaplatí čeští daňoví poplatníci! Pevně
věříme, že se v budoucnu nedočkáme nějakého
„kanálu Blanka…“.
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Česká limnologická společnost v současné době sdružuje 188 odborníků z vědeckých institucí i aplikovaných a technicky zaměřených pracovišť. Všem, kdo
mají zájem se dozvědět více o České limnologické
společnosti, čím se zabýváme a jaké organizujeme
akce, doporučujeme navštívit naše webové stránky:
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Hydrologie malého povodí 2014

Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i. a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
ve spolupráci s Ústavem hydrológie SAV Bratislava, Českým hydrometeorologickým ústavem
a Českým národním výborem pro hydrologii
pořádají ve dnech 22. až 24. dubna 2014 v Praze
5. konferenci českých a slovenských hydrologů
Odborný garant: Ing. Miroslav Tesař, CSc. (miroslav.tesar@iol.cz)
Organizační garant: Ing. Václav Bečvář, CSc. (becvar@csvts.cz)
Podrobné informace jsou ke stažení na stránkách pořadatelů konference (www.ih.cas.cz; www.cvtvhs.cz; www.cnvh.cz)
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Revitalizace Šáreckého potoka – druhá etapa
Jiří Karnecki

Litovicko-Šárecký potok pramení u obce
Chýně, v západní části Středočeského kraje.
Do Vltavy se vlévá v Praze-Sedlci, v místech,
kde končí Císařský ostrov. K jeho nejvýznamnějším přítokům patří potoky Jenečský, Zličínský, Nebušický a Lysolajský. Litovicko-Šárecký
potok nejprve protéká soustavou Hostivických
rybníků (Litovický, Kala, Břve, Strnad), které
jsou za hranicemi Prahy. Do Prahy potok
přitéká těsně nad retenční nádrží Jiviny, dále
pokračuje do přehrady Džbán. Velká část toku
teče Šáreckým údolím, kde je potok zaříznut
do tvrdých buližníkových hornin, v nichž
vyrývá kaňonovité údolí a vytváří řadu kouzelných scenérií. Průměrný průtok v Šáreckém
potoce je okolo 20–40 l/s a patří mezi stále
vodné pražské potoky.
Z historického pohledu je Litovicko-Šárecký
potok jedním z nejvýznamnějších pražských
potoků. Jeho voda sloužila a dodnes slouží
k zásobování Pražského hradu užitkovou
vodou. Za vlády Rudolfa II. byl od Libockého
rybníka postaven tzv. hradní potok, který přiváděl otevřeným korytem vodu až na Pražský
hrad. Pro zajištění dostatečného množství
vody pro tento potok byla za Prahou zřízena
soustava Hostivických rybníků.

Člověk začal potok upravovat k obrazu
svému, jakmile se v jeho blízkosti usadil.
S rozvojem využívání vody jako hnací síly pro
mlýny a hamry byl potok postupně napřimován a překládán k okraji nivních luk, které pak
byly zemědělsky využívány. Stavěly se náhony
a mlýnské rybníky. Stále se ale jednalo o téměř
přírodní potok. Zásadní změny nastaly až v 60.
letech minulého století, kdy došlo v Ruzyni
a Liboci k masivnímu zkapacitňování a následně i opevňování koryta potoka. V Ruzyni byl
potok v délce 960 m zcela zatrubněn. Dalším
fenoménem, který zásadně změnil charakter
potoka, bylo vytváření skládek stavebního
a jiného odpadu v nivě a na březích.
Jak asi potok vypadal před napřímením lze
vyčíst z map stabilního katastru z roku 1848,
kde je například v prostoru dnešní nádrže
Džbán ještě patrné, jak potok v údolí meandroval (mapa 1).
V rámci projektu Potoky pro život došlo již
na několika místech k revitalizaci Litovicko-Šáreckého potoka. První a nejnákladnější
akcí bylo v roce 2009 otevření zaklenutého
úseku potoka u obory Hvězda v délce 250 m.
Samotná realizace byla velmi náročná, vzhledem k relativně úzkému pruhu, ve kterém

„nový“ potok vznikal. Na jednom místě se
tedy současně odstraňovalo původní (mimochodem velmi masivní) betonové zaklenutí
a modelovalo se nové otevřené koryto. Jako
opevnění nového koryta byla použita horská
úprava z velkých balvanů umístěných do dna
i do břehů. Celkem masivní stabilizace byla
navržena kvůli prostorovému uspořádání
potoka, kdy na jednom břehu potok kopíruje
komunikaci a na druhém historickou zeď
obory Hvězda. Směrové rozčlenění koryta
mohlo být tedy provedeno jen v minimálním
rozsahu, ale i přesto se podařilo na několika
místech koryto rozšířit, nebo více položit
břehy. V roce 2010 bylo z jara provedeno
ozelenění revitalizovaného koryta výsadbou
několika olší a javorů a keřových skupin. Přímo k vodě byly vysázeny mokřadní a vodní
rostliny.
V roce 2011 pokračovala revitalizace potoka
v parku před Ruzyňskou věznicí. Historicky se
zde nacházel rybník. V 60. letech bylo koryto
potoka vybetonováno do tvaru lichoběžníku
a došlo tak k oddělení vodního prvku od
přilehlého parku. V rámci revitalizace bylo
původní betonové koryto vybouráno a potok
byl jako u předchozí akce stabilizován těžkou
kamennou rovnaninou. Aby došlo k propojení
vody a okolní zeleně, byl levý břeh na několika
místech snížen a vytvořen pozvolný přístup
k vodě. Na břehu bylo umístěno i několik
kamenů k sezení.
Další úprava potoka byla provedena v roce
2012, kdy byl potok zrevitalizován na třech
lokalitách v Šáreckém údolí. Pro revitalizaci
byly vytipovány pozemky ve vlastnictví hl.
m. Prahy. Jednalo se o lokality Žežulka, Zlatnice a Jenerálka.

Šárecký potok – před a po revitalizaci

Revitalizovaná lokalita Jenerálka
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Revitalizovaná lokalita Žežulka
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Mapa 1. Meandry Šáreckého potoku podle mapy z r. 1848

Mapa 2. Revitalizace úseku Žežulka

Mapa 3. Revitalizace úseku Zlatnice

Mapa 4. Revitalizace úseku Jenerálka

Na lokalitě Žežulka byl historicky potok
vytěsněn na kraj údolní nivy pod les a od
přilehlé louky byl časem zcela oddělen valem
z vytěžených sedimentů. Přilehlá louka byla
pravidelně kosena a mulčována a nebyla
z botanického hlediska cenná. Zhruba v polovině byla louka ještě rozdělena historickou
navážkou stavebního odpadu.
V rámci revitalizace byl potok přeložen
do středu louky a vymodelován jako přírodě
blízký meandrující tok s tůněmi a brody
(mapa 2). Navážky z nivy byly odstraněny.
Před navrácením do původního koryta bylo
provedeno rozdvojení potoka s cílem zlepšit
odtokové poměry lokality. Tvar a hloubka
koryta vycházely v této lokalitě z předpokladu, že revitalizované koryto nesmí podmáčet
okolní louku, protože je rekreačně využívána
místními obyvateli. Pro lepší rekreační využívání a údržbu byla v horní části zbudována
malá dřevěná lávka.
Původní koryto potoka bylo zavezeno zeminou z výkopů nového koryta. Při revitalizaci
bylo dbáno na to, aby bylo zachováno co možná nejvíce cenných a stanovištně původních
dřevin a koryto potoka tak lépe zapadlo do
nového prostředí.
Na Zlatnici potok původně kopíroval silnici
V Šáreckém údolí a byl vtěsnán mezi komunikaci a ploty rodinné zástavby. Vzhledem
ke stísněným podmínkám byl potok opevněn
kamennými nebo betonovými zídkami a štětovnicemi. Na druhé straně silnice se nacházela
rozsáhlá rákosina s fragmenty cenných nivních
luk a zbytky mlýnského náhonu. Vzhledem
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k významnosti lokalit zde byl před zahájením
prací proveden botanický průzkum. Bylo zde
nalezeno 11 druhů rostlin z červeného seznamu, jako například vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum), potočník vzpřímený (Berula
erecta), krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa
), ostřice trsnatá (Carex cespitosa) nebo ostřice
pobřežní (Carex riparia).
Při návrhu revitalizace bylo využito původních propustků k náhonu a potok byl přeložen
zpět do nivy v délce 650 m (mapa 3). Opět zde
bylo vytvořeno meandrující koryto, které ale
respektovalo nejcennější části nivy. Revitalizace byla doplněna o pět tůní, z nichž některé
jsou napojeny pomocí drenáže přímo na
potok. Původní koryto potoka zde bylo ponecháno z důvodu lepšího odvodu povodňových
průtoků z území. Voda je do revitalizačního
a původního koryta přiváděna pomocí rozdělovacího objektu vyskládaného z velkých
balvanů. Hloubka nového koryta v této lokalitě
byla dána propustky pod komunikací na nátoku a odtoku z revitalizovaného území.
Zbytky původního mlýnského náhonu byly
zasypány a díky vyčištění okraje přilehlého
lesa došlo k propojení vodního, lučního i lesního prostředí. Pro zatraktivnění revitalizace
pro lidi byla středem louky zbudována štěpková pěšina a dřevěná lávka přes potok.
Na základě doporučení botaniků bude
část údolní nivy pravidelně kosena, aby zde
mohlo dojít k žádoucímu rozvoji vzácných
druhů rostlin.
Třetí lokalita pod Jenerálkou byla nejméně
poznamenaná činností člověka. Potok zde

byl sice historicky vymístěn na okraj údolní
nivy, ale díky dlouhodobému nevyužívání se
původní louka změnila v rákosinu a potok
začal opět postupně meandrovat. Revitalizace
měla za cíl podpořit přirozené vinutí koryta
a vytvořit v lokalitě několik tůní. Součástí
byla i revitalizace Kruteckého potoka, který
byl z původního betonového koryta vedoucího podél cesty přeložen do nivy, kde se stéká
s dalšími prameny a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka (mapa 4).
Následná péče o nivu bude vycházet z celkového podmáčení lokality. Ideálním cílem
by bylo zde udržovat pravidelně kosenou
nivní louku. Management bude zpracován na
základě zkušeností z prvního roku fungování
revitalizace.
Dokončenou revitalizaci postihla v červnu
2013 povodeň, která odpovídala zhruba pětileté vodě. Na všech třech lokalitách došlo
k rozlití vody do nivy a k nastartování korytotvorných procesů. Vytvořily se zde štěrkové
brody a náplavy a dotvořily se tůně.
Celkem bylo koryto Litovicko–Šáreckého
prodlouženo o 730 m a v okolí potoka vzniklo
cca 1000 m2 drobných vodních ploch.
Ze Šáreckého údolí se bagry rovnou přesunuly do Ruzyně pod nádrž Jiviny. Tam
byla v minulosti niva zavezena stavebním
odpadem a zeminou, která postupně zarostla
náletovou vegetací. V rámci čištění koryta
potoka bylo provedeno vyřezání nevhodné
vegetace a ošetření původních hlavových vrb.
Po obou stranách potoka provedeno v rozsahu
ochranného pásma odtěžení navážek a odstra-
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Dva záběry na revitalizovanou lokalitu Žežulka po povodni
nění černých skládek. Svahy byly zpovolněny
a osety travou. Revitalizaci doplnily výsadby
stanovištně vhodných dřevin.
Investor akcí: Hl. m. Praha zastoupené odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP
Dodavatel akcí: Lesy hl. m. Prahy, středisko
vodní toky
Otevření koryta Litovicko-Šáreckého potoka
u Obory Hvězda
Náklady na revitalizaci: 10 mil. Kč

Projektant: Ing. Jiří Hybášek
Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka nad
Ruzyňskou věznicí
Náklady na revitalizaci: 4,4 mil. Kč
Projektant: Aquatest a.s.
Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka
v Šáreckém údolí
Náklady na revitalizaci: 3,7 mil. Kč
Projektant: Šindlar s.r.o.

SVK 2013 na Ústavu technologie vody a prostředí
VŠCHT v Praze
Pavlína Adámková

Jako každoročně i letos se ke konci listopadu
na celé Vysoké škole chemicko-technologické
koná Studentská vědecká konference, tedy
soutěž, ve které studenti v rámci jednotlivých
ústavů (dřívější katedry) soupeří v prezentaci
výsledků své experimentální práce. Na Ústavu
technologie vody a prostředí bylo letos do SVK
přihlášeno 9 studentů, což umožnilo otevření
pouze jedné přednáškové soutěžní sekce.
Hodnotící komise složená z doc. Říhové
Ambrožové, Ing. Pečenky, Ing. Hladíkové, Ing.
Martínka a Ing. Prokešové s přihlédnutím ke
všem kritériím hodnocení (předložená písemná
zpráva, obsah a srozumitelnost prezentace,
přednes a reakce na dotazy komise i ostatních
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.–6.
5.–6.
7.–9.
7.–9.
7.–9.
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Jméno
Bc. Kateřina Racochová
Bc. Marie Votíšková
Bc. Ondrčková Sandra
Bc. Jakub Hejnic
Ničová Eva
Kostorková Michaela
Bc. Kouba Vojtěch
Bc. Herzigová Lucie
Strolená Zuzana

soutěžících) rozdělila soutěžící do 4 skupin
s velmi podobnou kvalitou prací. U prvních
tří bylo pořadí exaktně stanoveno dle pravidel
školy, tj. ve prospěch vítězky rozhodla především kvalita ústního projevu a jistota reakcí
na dotazy. Studentka, která se umístila na druhém místě, byla v projevu o něco málo slabší,
nicméně její práce byla precizně vypracována
a s jistotou reagovala na dotazy. Na třetím
místě se letos poprvé umístila studentka, která
soutěžila pouze s posterem. Kvalitou svého
projevu a pečlivým vypracováním prezentace
se vyrovnala prezentaci svých kolegů. V dalším
pořadí pak bylo vyčleněno čtvrté místo. Ostatní
práce byly v podstatě srovnatelné, komise rozlišila pořadí na páté a šesté místo, zbylé tři práce
pak bez rozlišení pořadí sedmé až deváté místo.
Obecně lze konstatovat, že předložené
práce pokrývaly prakticky kompletní rozsah
výzkumu Ústavu technologie vody a prostředí. Opět byla potvrzena dobrá připravenost
studentů prezentovat a obhajovat své výsledky, a to jak po stránce faktické, tak formální.
Vítězné práce se svým rozsahem a kvalitou
blížily naplnění požadavků na bakalářskou
a diplomovou práci a prezentace při SVK byla
pro všechny zúčastněné dobrou přípravou na
obhajobu diplomové práce.

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka
nad Jivinami
Náklady na revitalizaci: 1,0 mil. Kč
Více o pražských revitalizacích je možné se
dozvědět na www.praha-priroda.cz
Ing. Jiří Karnecki
Odbor městské zeleně
a odpadového hospodářství MHMP
oddělení péče o zeleň
správce drobných vodních toků
e-mail: jiri.karnecki@praha.eu
Úspěšná účast studentů nižších ročníků
(vítězka je studentkou druhého ročníku
magisterského studia) je příslibem kvality
i do dalších let.
Na finančních odměnách pro soutěžící
studenty se tradičně významnou měrou podílí
Nadační fond Veolia, jehož štědrý příspěvek
ještě zvyšuje motivaci studentů účastnit se
SVK a poprat se o co nejlepší umístění.
Vzhledem k tomu, že práce prezentované na
SVK jsou do jisté míry i průřezem výzkumné
současné činnosti ÚTVP, uvádíme také jejich
anotace.
Vliv antropogenního znečištění na kvalitu
horních toků řek na území KRNAP
Autor: Kateřina Racochová
Ročník: M2
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Práce se zabývá hodnocením kvality vody
v Krkonošském národním parku. Zaměřuje
se na výskyt antropogenního znečištění na
horních tocích řek Labe, Úpy, Jizery a Jizerky.
Sledované oblasti se nacházejí nejen v chráněných oblastech, ale i v jejich okrajových
částech. K ovlivnění kvality vody lidskou
činností může docházet zejména na tocích
Jizery a Jizerky.
Pozornost byla věnována především hlavním tokům a dále také významným přítokům
řek, které mohou z oblastí, jimiž protékají,
nést přírodní či antropogenní znečištění.
Jako hodnotící ukazatele kvality vody byly použity: hodnota pH, koncentrace organických
látek vyjádřená jako TOC, dále pak významné
kationty a anionty.
Dešťové vody krkonošského národního parku
Autor: Michaela Kostorková
Ročník: B3
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
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Práce se zabývá statistickým zhodnocením kvality srážkových vod Krkonošského
národního parku (KRNAPu) v oblasti Luční
hora – Strážné v období 1985–2012. Je porovnáván trend změn jednotlivých hodnotících
ukazatelů, naměřených v letech 1985–2008
pracovníky Krkonošského národního parku
a v letech 2009–2012 pracovníky Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.
V práci je popsán vývoj Krkonoš a následně
je uveden popis složení srážkových vod a vliv
sledovaných ukazatelů na životní prostředí.
Výsledky zahrnují změny sledovaných ukazatelů v dlouhodobém časovém horizontu
na jednotlivých odběrových místech a jsou
doplněny základními statistickými charakteristikami.
K hodnotícím ukazatelům patří hodnota
pH, konduktivita, koncentrace vybraných kationtů a aniontů, především síranů, dusičnanů,
amonných iontů a ze sledovaných těžkých
kovů kadmium, olovo a měď.
Není kyselina jako kyselina aneb Problematika volby kyseliny při stanovení dusičnanů
s 2,6-dimethylfenolem
Autor: Marie Vojtíšková
Ročník: M1
Školitel: Ing. Lukáš Fuka
Práce se zabývá problematikou spektrofotometrického stanovení dusičnanů pomocí
2,6-dimethylfenolu ve fotometrických zkumavkách. Na toto stanovení má značný vliv
kvalita použitých kyselin. Již při dřívějších
pokusech se ukázalo, že některé kyseliny
poskytují lepší výsledky než jiné, a tato práce
zkoumá, která z kyselin je problematičtější.
Pro účely této práce byly vybrány kyseliny
fosforečné a kyseliny sírové, lišící se cenou
a dodavatelem, ze kterých se vytvořily směsi
v objemovém poměru 1 : 1 dle metodiky
stanovení dusičnanů 2,6-dimethylfenolem.
Takto připravené směsi kyselin byly použity
pro proměření kalibrační závislosti druhý den
po přípravě a poté přibližně po třiceti dnech.
Byly zkoumány tyto parametry: směrnice
a úsek kalibrační závislosti. Získaná data byla
vzájemně porovnávána.
Monitoring zdrojů fosforu v dílčím povodí
vodárenské nádrže
Autor: Lucie Herzigová
Ročník: M1
Školitel: Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
V literární rešerši této práce jsou rozebrány
příčiny a dopady trofizace vodárenských nádrží se zaměřením na vnos sloučenin fosforu
jako jednoho z hlavních nutričních prvků.
Dále jsou definovány zdroje fosforu a jeho
koloběh v přírodě. Jsou zde popsány způsoby,
jakými je možné indikovat stav trofie v nádrži,
a jaká volit řešení v případě nepříznivého stavu. Detailněji jsou v textu zpracovány poznatky o biologickém odstraňování fosforu a jak
je lze uplatnit v decentralizovaném systému
čistění odpadních vod. Zmíněny jsou také
limitní hodnoty koncentrací znečišťujících
látek v povrchových vodách předepsané
legislativou.
V experimentální části jsou zpracovány
výsledky analýz celkového fosforu obsaženého
v pevných vzorcích (především sedimentů
a splavenin) odebraných v povodí Kejtovského
potoka, které bylo pro řešení tohoto projektu
vybráno jako modelové. Měření doplňují
výsledky dlouhodobého monitoringu povodí
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VN Švihov zaměřeného na vnos nutrientů do
nádrže z dílčích povodí. V rámci tohoto monitoringu jsou na vybraných profilech sledovány koncentrace fosforečnanů a dusičnanů
v povrchových vodách.
Závěrem je zhodnocena celková situace
z hlediska trofie ve sledované oblasti a možnosti jejího řešení.
Rizika spojená s výskytem mikroorganismů
v biofilmech ve vodárenství
Autor: Eva Ničová
Ročník: B3
Školitel: doc. RNDr, Jana Říhová Ambrožová,
Ph.D.
Veškerá voda určená pro přímou spotřebu
nebo voda určená na výrobu vody pitné, která
je v kontaktu s materiály a použitými technologiemi, se řídí předpisy ve smyslu vyhlášky
č. 409/2007 Sb. Předpis specifikuje hodnocení
materiálů na základě výluhových zkoušek, ze
kterých se provádí zejména chemická analýza.
Mikrobiologické či obecně biologické hodnocení vlivu materiálů na kvalitu vody nebo
vlivu vody na povrchovou úpravu materiálů
již řešeno významně není. Hodnocena je případná koroze, posuzují se kovové materiály
pomocí korozních zkoušek, ale vliv materiálů
delším louhováním ve vodě na potenciální
mikrobiální růst řešen není. Cílem práce je
poukázat na problematiku biofilmů z pohledu
jejich rizikovosti pro vodárenský systém a dále
pak na případný negativní vliv i nekovového
materiálu na kvalitu vody. Dále budou popsány metody případného hodnocení tvorby nebo
již vytvořeného biofilmu, vyskytující se mikroorganismy a riziko spojené s jejich nálezem.
Možnosti detekce mikrobiálních společenstev ve vodárenských objektech
Autor: Zuzana Strolená
Ročník: B3
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová,
Ph.D.
Vodojemy jsou strategicky významné objekty, které mohou ovlivnit jakost pitné vody
tím, že nejsou splněny stavebně konstrukční
požadavky na provoz a obsluhu, čímž je často
umožněn přísun alochtonních částic a organismů podílejících se na biologické nestabilitě
vody. Výskyt biofilmů v distribučním systému
ovlivňuje organoleptické vlastnosti, bezpečnost pitné vody ve smyslu její hygienické nezávadnosti a v neposlední řadě, z provozního
hlediska, korozní agresivitu. Podstatný vliv
na tvorbu biofilmů na stěnách a přítomnost
mikroorganismů v akumulované pitné vodě
má sekundární kontaminace vzduchem. Za
tímto účelem byly hodnoceny za provozu,
v mezidobí čištění a před čištěním vodojemy
většinou s dvoukomorovým uspřádáním.
K hodnocení byly použity metody umožňující
měření in situ (metoda ATP), dále pak odběry
pádlovými testery a v laboratoři bylo provedeno mikrobiologické zhodnocení vzorků na
zjištění přítomnosti hygienicky závadných
mikroorganismů. Cílem práce je porovnání
použitých metod a jejich případné doporučení
pro optimalizaci provozu vodojemů.
Problematika mikrobiální koroze archeologických materiálů a možnosti jejího studia
Autor: Sandra Ondrčková
Ročník: M2
Školitel: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová,
Ph.D.

Archeologické materiály mají pro lidstvo
značnou hodnotu, umožňují nám studium
jak přírody okolo nás (např. nálezy fosilií),
tak historie naší civilizace. Není proto divu,
že se projevuje stále větší snaha tyto materiály
ochránit před přirozeným rozkladem, aby
mohly být využívány nejen dnešními badateli,
ale snad i generacemi dalšími. Zaměřili jsme
se na oxidaci pyritu (součást fosilií), k jehož
degradaci dochází oxidací za tvorby síranů,
železnatých a vodíkových iontů.
Pro zjištění nejvhodnějších metod způsobu
uchovávání takovýchto materiálů je nejprve
potřeba porozumět procesům jejich degradace
a faktorům, které se na ní podílí. Mezi faktory
abiotické patří například vzduch, voda, hodnota pH. Pod biotické faktory potom řadíme
činnost bakterií. V této práci je zaměřena bližší
pozornost právě k poslednímu jmenovanému
faktoru, neboť na rozdíl od ostatních výše jmenovaných ještě nebyl dostatečně prozkoumán.
Mezi zkoumané mikroorganismy patří mezofilní acidofilní bakterie Thiobacillus ferrooxidans
a Leptospirillum ferrooxidans, které mohou
katalyzovat oxidaci železnatých iontů na železité, a tím výrazně urychlovat oxidaci pyritu.
Tato práce byla vypracována na základě
zadání projektu DF12P01OVV031 Národního
Muzea, programu aplikovaného výzkumu
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
Nový koncept anaerobního čištění městských
odpadních vod
Autor: Jakub Hejnic
Ročník: M1
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Současné konvenční systémy čištění městských odpadních vod pracují na principu
mechanického předčištění, biologického
čištění a terciárního dočištění a představují
značnou energetickou zátěž i při použití
anaerobní fermentace kalů, která je schopna
energii produkovat.
Nové koncepty čištění pohlíží na odpadní
vodu jako na surovinu. S využitím vhodných
procesů ji lze vyčistit a zároveň získat energii.
Jednou z možných cest k dosažení pozitivní
energetické bilance čistírny je použití systému
UASB-Digester. Jde o nevyhřívaný UASB reaktor v hlavní čistírenské lince a vyhřívanou
methanizační nádrž, která rozkládá organické
látky zachycené v kalovém loži UASB reaktoru
a vrací zpět aktivní methanogenní biomasu.
Pro dosažení podlimitních koncentrací dusíkatých látek na odtoku je uvažováno s následným využitím nitritace/denitritace, případně
procesu ANAMMOX.
Cílem práce je testovat možnost nasazení reaktorů UASB-Digester do čistírenské
linky v klimatických podmínkách střední
Evropy. Tento příspěvek popisuje provoz 2l
laboratorního modelu UASB reaktoru, který zpracovává městskou odpadní vodu při
15 °C s výhledovým doplněním vyhřívaného
reaktoru. UASB reaktor je provozován 250
dnů. Účinnost odstranění org. znečištění
dosáhla až 60 % (CHSK).
Možnosti a omezení procesů nitritace
a ANAMMOX u odpadních vod s nízkou
koncentrací Namon
Autor: Vojtěch Kouba
Ročník: M2
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Anaerobní amoniakální oxidace (ANAMMOX) je ve spojení s nitritací ověřená alter-
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nativa konvenční nitrifikace-denitrifikace pro
čištění odpadních vod s nízkým poměrem C/N.
Primárně je tento proces aplikován na
koncentrované proudy s relativně vysokou
teplotou, jako jsou kalové vody. Z hlediska
úspory energie je výhodné tuto technologii
aplikovat i na odpadní vodu na přítoku na
ČOV po anaerobním předčištění.
Tato práce odhaluje skutečné hranice

možností nitritace a ANAMMOX aplikací na
neideální podmínky anaerobně předčištěné
odpadní vody s nízkou vstupní koncentrací
Namon. Kromě výstupů literární rešerše jsou
prezentovány také výstupy z laboratorního
experimentu. Simulace tohoto autotrofního
odstraňování dusíku probíhala v jednom
kontinuálně provozovaném nízkozatíženém
reaktoru o laboratorní teplotě.

„Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy
vodohospodářské infrastruktury“ III. –
odborný seminář úspěšně proběhl
Kateřina Půstová
Dne 17. října 2013 se v Holešovicích v prostorách hotelu Extol Inn Praha konal již III.
odborný seminář na téma „Otázky životnosti,
spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury“. Odborný seminář byl organizován
firmou Aquion, s. r. o. a byl pod záštitou odborné skupiny Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CzWA. Partnery semináře
byly společnosti Energie AG Bohemia, s.r.o.
České Budějovice a Vodárenská a.s. Brno. Mediálním partnerem semináře byl časopis Vodní
hospodářství a slovenský časopis Technika.
Na semináři proběhlo 11 přednášek, účastnil
se jeden vystavovatel a celkem se semináře
zúčastnilo 45 osob.

Vysokou odbornou úroveň semináře za
jistili fundovaní přednášející. Zejména
přednáška pana profesora Ing. Břetislava
Teplého, CSc., FEng., ze stavební fakulty VUT
v Brně na téma „Životnost a spolehlivost
betonových konstrukcí“ měla velmi vysokou
hodnotu jak po odborné stránce, tak z hlediska zaměření semináře. Velice kladně byl hodnocen příspěvek pana Ing. Richarda Kučery,
ředitele provozní sekce Povodí Vltavy, s. p.,
zabývající se stárnutím přehradních hrází,
který odborný seminář svou přednáškou zahajoval. Kromě pana profesora Ing. Břetislava
Teplého a pana Ing. Richarda Kučery se do
semináře zapojilo se svými příspěvky dalších
9 vynikajících odborníků. Technický ředitel
ČEVAKu Ing. Jiří Lipold hovořil o zkušenostech společnosti ČEVAK a.s. v oblasti plánování a realizace obnovy vodohospodářské
infrastruktury, Ing. Jaroslav Valkovič z firmy
CENTROPROJEKT GROUP a.s. se zabýval
významem projektové přípravy pro výstavbu a provoz vodohospodářských staveb,
specialistka pro provoz a rozvoj vodovodů
a kanalizací Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D.
z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI,
a.s., mluvila o analytické spolupráci provozovatele při obnově vodovodů a kanalizací.

X. ročník konference Analytická chemie a životní
prostředí v Ústí nad Labem byl úspěšný
a hojně navštívený

Byla prokázána dlouhodobá udržitelnost
procesu se stabilní účinností odstranění Ncelk
40–80 %. Experiment potvrdil důležitost
účinného dávkování rozpuštěného kyslíku
jako kritického prvku pro dosažení vysoké
účinnosti odstranění Ncelk.
Ing. Pavlína Adámková
VŠCHT Praha
Dopolední blok uzavírala Ing. Eva Nezbedová
Ph.D., vědecká pracovnice Polymer institute
Brno, spol. s.r.o., svou přednáškou o urychlených testech trubek z HDPE. Odpolední
část zahajoval Ing. Daniel Šnajdr z WAVIN
OSMA s.r.o. přednáškou zabývající se požadavky na kvalitu a jejími vlivy na životnost
plastových potrubí. Následoval pan Ing.
Jaroslav Slavíček z Jihomoravské armaturky,
spol. s r.o., se svým příspěvkem o životnosti
armatur pro zásobování vodou a požadavky
na jejich ověřování zkouškami. Na téma
„Zásady pro navrhování a provoz energeticky
úsporných čerpadel“ hovořil Ing. Luboš Hrdlička z KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o..
Předposledním přednášejícím byl doktorand
ze stavební fakulty ČVUT v Praze, katedry
hydrotechniky, Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.,
který se zabýval hodnocením vlivu vibrací na
stav konstrukcí jezových uzávěrů. Seminář
uzavíral pan Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
z pořádající firmy Aquion, s. r. o., a svým
příspěvkem otevřel otázku příčin poruch
objektů v komunikacích.
Tematicky zaměřený seminář, který svým
zaměřením propojuje různé obory a dívá se
jejich optikou na životnost staveb, technologických celků, čerpadel, potrubí, armatur
a dalších prvků vodohospodářské infrastruktury a který se zabývá technickými i ekonomickými otázkami, byl na vysoké odborné
úrovni. Neměl slabé místo. Posluchačům
přinesl mnoho nových informací a nápadů.
Po jednotlivých přednáškách se, pokud to čas
dovolil, rozvíjely inspirující diskuse.
Ing. Kateřina Půstová
Aquion, s.r.o.
Osadní 12a
170 00 Praha 7

prezentace svých produktů.
Účastníky konference přivítal děkan FŽP
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR. ING., a Ing.
Jaroslav Hovorka. Jednání konference dále
řídil Ing. Martin Neruda, Ph.D. Na konferenci
pak postupně vystoupili:
– prof. Jiří G. K. Ševčík (UK Praha) s přednáškou „Využití analytických výsledků v praxi“,

Martin Neruda

Jubilejní 10. ročník konference „Analytická
chemie a životní prostředí“ s podtitulem „Využití výsledků analýz v praxi“ se konal dne
6. února 2014 na Fakultě životního prostředí
UJEP v Ústí nad Labem.
Historie této konference sahá do roku
2000, kdy se uskutečnil první ročník, a to ve
Výzkumném ústavu anorganické chemie za
podpory Spolchemie, a. s. Letos byla hlavním
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pořadatelem opět Fakulta životního prostředí
UJEP (s finanční podporou projektu OPVK
Envimod) a Česká společnost pro jakost, o. s.
Praha – odborná skupina Ekologie. Dále konferenci finančně podpořily Spolchemie, a. s.,
SČVK, a. s., a firmy zaměřené na analytickou
přístrojovou techniku – Carbon Instruments,
s. r. o., Merck, s. r. o., ChromSpec, s. r. o.
a Nicolet CZ, s. r. o., které zde měly možnost

Slavnostní zahájení konference
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– Ing. Helena Plachá (ČHMÚ Ústí n/L) s přednáškou „Výsledky měření ultrajemných
částic PM1 a dalších polutantů v projektu
Ultraschwarz – česko-německá spolupráce
v programu Cíl 3“,
– Ing. Jan Leníček (Zdravotní ústav Ústí n/L)
s přednáškou „Využití organických markerů
pro identifikaci zdrojů ultrajemného aerosolu v ovzduší města – projekt Cíl 3“,
– Mgr. Lenka Janatová (ČHMÚ Ústí n/L) s přednáškou „Monitoring venkovního ovzduší
v ústeckém kraji – stav znečištění včetně
srovnání se znečištěním v minulosti“,
– Ing. Václav Synek (FŽP) s přednáškou
„Zhodnocení koncentrací kovů v atmosférickém aerosolu v Litoměřicích – identifi-

–
–

–

–

kace zdrojů znečištění za pomoci faktorové
analýzy“,
Ing. Pavel Loužecký (SČVK, a. s.) s přednáškou „Povodně 2013 na ČOV v ústeckém
a litoměřickém okrese“,
Ing. Jiří Medek (Povodí Labe, s. p.) s přednáškou „Význam Bíliny jako historického
a současného zdroje znečištění pro nakládání se sedimenty v povodí Labe“,
RNDr. Ján Pásztor (Nicolet CZ, s. r. o.)
s přednáškou „Reverzní inženýrství – špionáž cizích produktů pomocí IČ a Ramana“
a
Ing. Martin Neruda (FŽP) s přednáškou
„Výzkum hydrické rekultivace jezera Most
– projekt TAČR alfa“.

2.–5. září 2014 • Liberec

Po každé přednášce následovala zajímavá
diskuse k přednesenému tématu. Všechny
přednášky jsou, se svolením autorů, umístěny
na adrese fzp.ujep.cz/projekty/analytickachemie/.
Konference se zúčastnilo 70 pracovníků
analytických laboratoří, odběrových skupin,
studentů FŽP, zástupců průmyslových podniků a organizací, které jsou zaměřeny na
kontrolu a ochranu životního prostředí.
Ing. Martin  Neruda, Ph.D.
e-mail: martin.neruda@ujep.cz
tel.: 475 284 139

ČESKÁ ASOCIACE HYDROGEOLOGŮ
ČESKÁ ASOCIACE INŽENÝRSKÝCH GEOLOGŮ

XIV. HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES

PRŮZKUM, VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA PODZEMNÍ VODY: NOVÉ ÚKOLY A VÝZVY

II. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ KONGRES
ROLE INŽENÝRSKÉHO GEOLOGA V SOUČASNOSTI

Srdečně zveme odborníky působící v hydrogeologii, inženýrské geologii a dalších aplikovaných geologických oborech k účasti na
tradičním odborně-společenském setkání. Jednání je naplánováno do nových moderních prostor Technické univerzity v Liberci. Hlavní
jednací dny budou 3. a 4. září 2014. Součástí programu je i řada doprovodných akcí: společenský večer, odborná exkurze, budou předána
ocenění za celoživotní přínos oborům inženýrská geologie a hydrogeologie, sejdou se valné hromady ČAH a ČK IAH aj.

Témata kongresů
Hydrogeologie
1. Regionální hydrogeologický
výzkum a bilancování podzemních
vod
2. Metodika a technika průzkumu
povrchových a podzemních vod
3. Využívání zdrojů podzemních vod,
vodárenství, jakost a úprava vod
4. Modelování proudění vody
a transportu látek, matematické
a statistické metody
5. Ochrana a kontaminace vod,
sanační geologie
6. Pokročilé technologie v geologii,
vodním hospodářství a životním
prostředí
7. Využívání geotermální energie,
termální a minerální vody
8. Interakce povrchových
a podzemních vod, dopady
klimatických změn
Inženýrská geologie
9. Inženýrskogeologický průzkum
pro pozemní stavby
10. Inženýrskogeologický průzkum
pro podzemní stavby
11. Inženýrskogeologický průzkum
pro liniové stavby
12. Inženýrskogeologický průzkum
v urbanizovaném prostředí
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Kontakty
13. Inženýrskogeologický průzkum
pro historické stavby
14. Chyby v inženýrskogeologickém
průzkumu
15. Svahové pohyby a ostatní
geodynamické jevy
16. IG služba na stavbě (přejímky,
piloty, základové spáry,
monitorování deformací aj.)
Společná témata
17. Využití metod užité geofyziky
a dálkového průzkumu
v hydrogeologii a inženýrské
geologii
18. Inženýrská hydrogeologie,
podzemní vody ve vztahu
k zakládání staveb
19. Úkoly HG a IG při těžbě
nerostných surovin a odstraňování
následků důlní činnosti
20. Legislativní aspekty a technické
normy
21. Profesní samospráva, spolupráce
se státní správou, etika v odborné
práci a podnikání
22. Výuka aplikované geologie na
středních a vysokých školách,
celoživotní odborné vzdělávání

K zasílání přihlášek a příspěvků
i k další komunikaci s organizátory
kongresů používejte, prosím,
přednostně elektronický způsob
komunikace, písemný kontakt je také
možný na adrese uvedené níže.
Sekretariát kongresů:
Ing. Jindřiška Hauerová,
kongres2014@tul.cz,
tel.: +420 485 353 095, Technická
univerzita v Liberci, Kongres 2014,
Studentská 2 (budova L), 461 17 Liberec
Předseda vědeckého výboru HG
kongresu:
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.,
jvdatel@gmail.com,
tel.: +420 604 381 243
Předseda vědeckého výboru IG
kongresu:
Ing. Jan Novotný, CSc.,
jan.novotny@arcadis.cz,
tel.: +420 724 330 154
Pro potřeby konference byla zřízena
webová stránka: kongres2014.tul.cz,
kde jsou k dispozici aktuální informace,
kontaktní údaje a on-line přihláška.
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Slovo úvodem
Vážení čtenáři, dovolte prosím, abychom Vám nabídli již druhé číslo Krajinného inženýra – zpravodaje České společnosti
krajinných inženýrů při Českém svazu stavebních inženýrů. V prvním čísle jsme Vás seznámili s náplní činnosti naší společnosti a představili Vám některé akce, které byly společností pořádány v roce 2013, zmínili jsme se také o hodnocení publikační
činnosti. Jednalo se vesměs o akce, které se setkaly s kladným ohlasem, byť v některých případech nebylo až do posledního
okamžiku zřejmé, zda je bude možno uskutečnit vzhledem k počtu zájemců. Naštěstí se zájemci na poslední chvíli poměrně
hojně přihlašovali, a proto nebylo nutno žádnou z plánovaných akcí rušit. Na tomto místě bychom rádi uvedli, že zpočátku
nízký zájem nebyl dle ohlasů účastníků způsoben nízkou atraktivitou nabízených témat, ale především celkovou situací, která
se podepsala na účasti na odborných akcích obdobného zaměření, což souviselo s úspornými opatřeními organizací, které na
tyto akce své pracovníky převážně vysílají.
V tomto čísle bychom Vám rádi představili hlavní plánované akce, které by se měly uskutečnit v roce 2014, a část obsahu věnujeme také velice aktuálnímu tématu spočívajícímu v obnově zaniklých rybníků, jelikož se jedná o jednu z možností zvyšování
množství vodních ploch v krajině a tím také zvyšování možnosti zachycení vody v krajině. Rádi bychom v této souvislosti uvedli na
pravou míru některé informace publikované v loňském roce v tisku i v dalších médiích. Dále Vám představíme jednu realizační
akci, abychom Vás seznámili s konkrétní ukázkou činnosti našich členů, s čímž bychom chtěli pokračovat i v dalších číslech.
(-vd-)

Vodní a mokřadní biocentrum
„U Blazického potoka“
Bezprostředně po povodních v roce 1997 zadal tehdejší
Okresní úřad v Kroměříži zpracování komplexní studie protipovodňových opatření. Vedle technických opatření, zaměřených
především na vymezení velkých potenciálních retenčních prostor, byl součástí studie i návrh četných drobných revitalizačních
opatření, která je možno realizovat samostatně v rámci programů péče o krajinu a dalších, zabezpečovaných Ministerstvem
životního prostředí, popř. Ministerstvem zemědělství.
Mezi plochy protipovodňového významu tak byly zahrnuty
i segmenty územního systému ekologické stability, vymezované
na vlhkých, zamokřených a mokrých řadách.

Umístění biocentra
Lokální biocentrum U Blazického potoka bylo navrženo
na k. ú. Blazice, okres Kroměříž, v levobřežní nivě vodoteče,
ohraničené někdejším mlýnským náhonem a linií neudržovaných hlavatých vrb. V centrální části se nacházela nevyužívaná
umělá vodní nádrž zpevněná betonovými panely (bývalé koupaliště). Pozemek (příležitostně kosený) byl porostlý vysokými trávobylinnými společenstvy s převládajícími nitrofilními plevely.
Bývalý mlýnský náhon, lemovaný neudržovanými hlavatými
vrbami, byl zcela zanesený, s nefunkčním nátokovým objektem.

Realizační projekt LBC U Blazického potoka byl zpracován
ateliérem Arvita P spol. s r.o. v roce 2002 dle platné metodiky
ÚSES. Biocentrum je ekologicky významný segment krajiny, který umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev
přirozeného genofondu krajiny. Je tvořeno biotopem nebo
souborem biotopů tvořících pozměněný, avšak přírodě blízký
ekosystém.

Charakteristika biocentra
Cílem projektu bylo vytvoření kombinovaného biocentra
lesního typu a obnova funkcí potoční nivy s vodními a mokřadními biotopy. Na základě provedených terénních šetření bylo
zájmové území rozděleno do tří segmentů:
• jádrová část biocentra
• zalesněná část
• břehové porosty a liniová zeleň podél někdejšího mlýnského
náhonu
Jádrovou část biocentra tvoří vodní a mokřadní plochy
v podobě vodních tůní. Jižní tůň byla realizována v místě někdejšího koupaliště jako hloubená se sklony svahů 1 : 2 až 1 : 3.
V severní části tůně je realizována litorální zóna s hloubkou
vody 0,3–0,4 m a sklony svahů 1 : 8. Severní tůň je částečně
hloubená a zčásti ohrázovaná s litorální zónou. Parametry tůní
jsou uvedeny v tab. 1.
Potoční niva v okolí tůní byla oseta vícedruhovou travní
směsí s vysokým podílem kvetoucích bylin. Pomístně zde byly

Obr. 1. Celkový pohled na jádrové území biocentra
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Tab. 1. Parametry vodních tůní
Jižní tůň

Severní tůň

Plocha tůně (m2)

2 080

1 150

Plocha vodní hladiny (m2)

1 770

850

Plocha litorální zóny (m2)

450

350

Objem vody v tůni (m3)
Hloubka vody (m)

1 800

550

0,3–1,9

0,3–1,1

doplněny výsadby dřevin, tak aby menší část vodní plochy byla
přistíněna.
Druhý segment ve svahu nad potoční nivou byl určen k zalesnění stanovištně původními druhy dřevin. Byla zvolena
výsadba sazenic listnatých dřevin klasickým postupem používaným při zalesňování (spon 1×1 m). Při hranicích zalesnění
byly pomístně vysázeny iniciační keřové skupiny, u kterých se
předpokládá spontánní rozšíření sukcesí, čehož bylo v plném
rozsahu dosaženo.
Třetí segment zahrnuje stávající břehové porosty a liniovou
zeleň podél někdejšího mlýnského náhonu. Byla provedena
obnova mlýnského náhonu v celkové délce 263 m. Obnova
mlýnského náhonu umožnila významně zlepšit vodní režim
lokality vč. stabilizace vodní hladiny v tůních.
Posledním zásahem, který byl v rámci tvorby biocentra, byla
redukce nepůvodních druhů dřevin (smrk, akát) a především
zmlazení linie hlavatých vrb, které následně vytvořily významný estetický prvek v krajině.

Obr. 3. Segment lesa nad vodními plochami

Realizace
Investorem záměru se stala Obec Blazice s využitím
prostředků Programu péče o krajinu. Realizace biocentra
započala v roce 2003 a byla ukončena v roce 2004.

Závěr
S odstupem více než 10 let od realizace lze konstatovat, že
všechny cíle projektu byly v plném rozsahu naplněny. Technické úpravy vytvořily podmínky pro existenci vodního a mokřadního biotopu. V kombinaci s doprovodnou vegetací tak vzniklo
vhodné útočiště pro celou řadu rostlinných a živočišných
druhů, které jsou svým způsobem života vázány na vodu. Biocentrum bylo velmi rychle kolonizováno drobnou biotou včetně
vzácných druhů obojživelníků.
Lesní porosty se vyvíjejí v dvouetážový les s bohatým
keřovým lemem, který výrazně zlepšil potravní i úkrytové
možnosti zvěře v agrární krajině. Lesní společenstva na dříve
erozně ohrožených plochách orné půdy zvyšují retenční kapacity půdy a brání soustředěnému odtoku a nadlepšují kvalitu
stojatých vod. Management biocentra umožňuje vlastníkovi
pozemků přiměřené využívání dřevní hmoty. Biocentrum
v dostupné vzdálenosti od sídla představuje i oblíbenou vycházkovou trasu a zajímavý estetický krajinný prvek v krajině.

Obr. 4. Jižní tůň

Ing. Hedvika Psotová
foto: Ing. Michal Girgel

Obr. 2. Severní tůň
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Obr. 5. Linie zmlazených hlavatých vrb podél mlýnského náhonu
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Zpráva o činnosti České společnosti
krajinných inženýrů v roce 2013
V roce 2013 se Česká společnost krajinných inženýrů (ČSKI)
věnovala tradičně zejména jednomu ze svých nejdůležitějších
poslání, kterým je vzdělávání vlastních členů i ostatních zájemců z okruhu projektantů, akademiků, výzkumníků a dalších
odborníků, jejichž zaměření je spojeno s krajinou a s vodou
v krajině. V souvislosti s tím jsou pořádány odborné akce
a nejinak tomu bylo i v loňském roce.
Především se konala již tradiční konference Krajinné inženýrství, která je považována každoročně za vrcholnou akci
společnosti. Stejně jako v předcházejících ročnících byla akce
úspěšná a měla poměrné hojnou účast, a to i přes počáteční nejistotu o počtu účastníků. Novinkou oproti dřívějším ročníkům
je pro autory vybraných příspěvků možnost publikovat jejich
rozšířené verze v časopisu Vodní hospodářství.
Další velmi úspěšnou akcí pořádanou přímo naší společností
byl seminář Zkušenosti z 20 let revitalizací v České republice,

Odborné akce ČSKI plánované
v roce 2014
I na tento rok je naplánována celá řada odborných akcí, a to
jak ve formě workshopů, seminářů či konferencí, tak v podobě
exkurzí. Především členové ČSKI tak budou mít příležitost
rozšířit své znalosti, seznámit se s novými trendy v oboru
a získat praktické zkušenosti z realizovaných akcí přímo v terénu. Mimo to se bude v únoru konat pravidelná výroční schůze
společnosti, která je v tomto roce volební, což znamená, že bude
dle stanov nově volen celý výbor společnosti.
V letošním roce dojde k poměrně významné změně týkající
se každoroční konference Krajinné inženýrství, která se tradičně konala v září a byla organizována jako dvoudenní akce.
Výbor společnosti se po vyslechnutí názoru řady účastníků
konference i dalších osob, které o účast na konferenci vyjádřily zájem, rozhodl provést v souvislosti s konferencí několik
změn. Ta první se týká termínu konání akce. Vzhledem k tomu,
že v září se koná řada dalších akcí, které jsou svým tematickým zaměřením blízké zaměření naší konference, byl termín
konference Krajinné inženýrství 2014 stanoven na 22. 5. Dříve
dvoudenní akce tak byla zkrácena na jeden den. Společnost
tak chce vyjít vstříc zájemcům, kteří s ohledem na svou vytíženost jen obtížně hledají prostor pro účast na dvoudenní akci.
Byť ovšem došlo k takovémuto zkrácení, není na místě obava
o zredukování počtu příspěvků na polovinu. Jednak totiž byl
druhý den konference, obvykle pátek, věnován pouze jedné

Komentář k možnostem obnovy
zaniklých rybníků
V minulém roce se v některých tiskovinách vyskytly články
týkající se obnovy zaniklých rybníků. Jednalo se o informace, které vycházely z výsledků řešení výzkumného projektu
NAZV KUS QJ1220233 Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR. Ve
zmíněných článcích se bohužel vyskytly některé nepřesnosti,
které považujeme za vhodné uvést na pravou míru. Jednalo
se o články Žurnálu UP od Martiny Šaradínové a v regionální
příloze deníku DNES pro Olomoucký kraj ze dne 31. 10. 2013
od Barbory Taševské. V obou případech nebyl dle mého názoru zvolen vhodný titulek, v případě článku v deníku DNES je
titulek vysloveně zavádějící.
Titulek článku v Žurnálu UP zní „Rybníky mizí z krajiny.
Přírodovědci mapují, co je nahradilo“, což je rámcově správně,
byť je přehlížen fakt, že řada vodních ploch i v podobě rybníků
v naší krajině nově vzniká. V našem prostoru zkrátka prochází
krajina s ohledem na hustotu osídlení poměrně dynamickým
vývojem a nejinak tomu bylo i v historii. Obsahově je článek
založen převážně na informacích poskytnutých hlavním řešitelem projektu, kterým je RNDr. Renata Pavelková Chmelová,
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který se konal na půdě Stavební fakulty ČVUT. Přednášková
místnost s kapacitou 50 osob, ve které se seminář konal, byla
zcela zaplněna, přičemž ocenit lze i zájem studentů, kteří doplnili odborníky a další zájemce různého zaměření.
V průběhu roku 2013 se dále konaly dvě odborné exkurze
s velmi zajímavou náplní. Obě svým zaměřením spadaly zejména do okruhu zájmu sekce Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, byť jedna se svou náplní dotkla
i zaměření sekce Pozemkové úpravy a krajinné plánování.
V prvním případě se jednalo o exkurzi na vypuštěný rybník
Jordán, kde se účastníci seznámili s průběhem rekonstrukčních prací spočívajících v odtěžení sedimentu a výstavbě nových funkčních objektů. Velkou pozornost účastníků vzbudily
i odhalené části původních výpustných objektů, které zůstaly
velmi zachovalé. Ve druhém případě se jednalo o exkurzi do
Podyjí, kde se účastníci seznámili s tůněmi a malými vodními
nádržemi, historickými jezovými stavbami, ale i s pozemkovými
úpravami plužiny Čížov.
(-vd-)
sekci, a byl tak kratší, a jednak bude program letošní konference částečně prodloužen, takže bude možno jej uzpůsobit
tak, aby byl věnován dostatečně velký prostor příspěvkům
týkajícím se témat všech sekcí naší společnosti. S ohledem na
zkrácení konference bude mimo jiné nižší i výše účastnického
poplatku, čímž chceme vyjít vstříc zejména zájemcům, pro něž
byl poplatek v minulých letech příliš vysoký, což samozřejmě
neznamená, že by byl neodpovídající.
Dalšími odbornými akcemi připravovanými na letošní rok,
u kterých je ČSKI pořadatelem nebo spolupořadatelem, jsou
tři semináře a dvě odborné exkurze. V březnu by se měl ve
spolupráci ČSKI, ČVUT a ČZU uskutečnit seminář zaměřený na
technická protierozní opatření a hrazení bystřin. Jeho konání
by mělo být potvrzeno a upřesněno koncem února. Počátkem
května se uskuteční seminář Rekreace a ochrana přírody organizovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity
v Brně, na podzim pak je plánován seminář orientovaný na
suché nádrže, který bude za společnost organizován doc. Ing.
Karlem Vránou, CSc., a Ing. Stanislavem Žateckým. Exkurzní
akce plánované na letošní rok se budou týkat jednak NP Šumava
a jednak bude znovu zorganizována exkurze na rybník Jordán,
kde se účastníci budou moci seznámit s pokrokem v pracích
realizovaných na této historické stavbě.
Podrobné informace o pořádaných akcích budou zveřejňovány prostřednictvím cirkulářů a nově také prostřednictvím
nových webových stránek společnosti, které jsou v současné
době vytvářeny.
(-vd-)
Ph.D., přičemž předložené informace jsou zajímavé a nelze jim
nic vytýkat, byť by bylo zřejmě vhodné zdůraznit, že zmapování
zaniklých rybníků je součástí projektu, který se zabývá širší
problematikou. Na článku si krom toho poměrně úsměvnou
formou zařádil šotek, který spojil dvě instituce v jednu tak,
že z ČVUT v Praze a brněnské pobočky VÚV udělal „ČVUT
v Brně“.
Článek zveřejněný v deníku DNES do značné míry cituje informace podané hlavní řešitelkou zmíněného projektu Žurnálu
UP, zejména jeho titulek „Mapa zmizelých rybníků = ochrana
před povodněmi“ je však nutno považovat za zcela zavádějící.
V rámci řešení projektu je využití ploch zaniklých rybníků
pro potřeby ochrany před povodněmi uvažováno pouze jako
jedna z možných variant budoucího využití, přičemž s ohledem na charakter zaniklých rybníků je tuto variantu možno
považovat za značně minoritní. Mnohem větší význam lze
přikládat celkovému zlepšení retenční schopnosti krajiny,
která je však důležitá spíše s ohledem na hrozbu sucha než
vzhledem k ochraně před extrémními povodněmi. V současné
době je k publikaci ve Vodním hospodářství dokončován
článek zabývající se zaniklými rybníky s ohledem na možné
zvýšení retence krajiny, kde bude možno se dočíst podrobnější
informace k tomuto tématu.
(-vd-)
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Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
sedmdesátiletý
Je to neuvěřitelné, ale dne 25. listopadu 2013 se
v plné síle, tělesné a duševní svěžesti dožil 70 let
významný vodohospodářský odborník, náš kolega,
dlouholetý vedoucí a proděkan fakulty stavební a také
člen redakční rady Vodního hospodářství doc. Ing.
Vlastimil Stara, CSc.
Narodil se 25. listopadu 1943 v Třebětíně v okrese
Blansko. Jedenáctiletou střední školu absolvoval v Novém Jičíně v letech 1957 až 1960. Od roku 1960 do roku
1965 studoval na Fakultě stavební Vysokého učení
technického v Brně, kde v roce 1965 ukončil studium
na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, zaměření
hydrotechnické a hydromeliorační stavby. Od roku 1965
do 1974 byl zaměstnán v Ingstavu Brno n. p. postupně
jako stavební technik, stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí na přehradách Šance a Opatovice. Jako samostatný přípravář
na oddělení předvýrobní přípravy staveb podnikového ředitelství
Ingstav Brno n. p. se podílel na stavbě vodního díla Nové Mlýny a na
splavnění Labe do Chvaletic.
V roce 1974 nastoupil Ing. Stara jako odborný asistent na Katedru
hydrauliky, hydrologie a hydrotechniky Fakulty stavební Vysokého
učení technického v Brně. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Spolehlivost vnitřního asfaltobetonového těsnění
sypaných přehrad“, v roce 1990 byl jmenován docentem pro obor
Vodohospodářské stavby. V rámci svého pedagogického působení se
podílel na výuce předmětů Hydraulika, Hydraulika podzemních vod,
Přehrady, Využití vodní energie a Vodní hospodářství. V období od
roku 1991 do roku 2006 byl vedoucím Ústavu vodních staveb Fakulty
stavební Vysokého učení technického v Brně, od roku 1992 do roku
2010 byl proděkanem a statutárním zástupcem děkana Fakulty stavební. Jako proděkan měl na starosti oblast hospodářské činnosti, ediční
činnosti, distančního vzdělávání a ve dvou funkčních obdobích měl
na starosti oblast studia a záležitostí studentů. Aktivně se podílel na
přípravě distanční formy studia, na inovaci studia a tvorby nových

Rozloučení s docentem Kollerem
V prosinci se rodina a přátelé rozloučili s panem
docentem inženýrem Janem Kollerem, CSc., který
zemřel náhle 3. prosince ve věku 70 let. S docentem
Kollerem odchází významná osobnost českého vodního
hospodářství a vysokoškolský učitel. Dovolte mi proto,
abych připomenul některé důležité momenty z jeho
odborného života.
Doc. Koller získal inženýrský diplom na VŠCHT
Praha v r. 1966 ohájením diplomové práce na téma
Porovnání některých modifikací aktivačního procesu.
Experimenty v rámci této práce prokázaly závislost
mezi složením aktivovaného kalu a hydraulickým
režimem v reaktoru. Šlo o jeden z prvních experimentálních průkazů a tato diplomová práce je dodnes
citována ve světové literatuře.
V letech 1967–68 pracoval v energetické organizaci
ORGREZ, odkud se vrátil na VŠCHT na vědeckou aspiranturu na Fakultě technologie paliv a vody. Aspiranturu zakončil
obhajobou disertační práce Kinetické a kalové poměry ve směšovací
aktivaci.
V roce 1971 nastupuje na Generální ředitelství Chemopetrolu do
funkce oborového vodohospodáře. Zde získává řadu praktických
zkušeností v oblasti vodního hospodářství průmyslu. Proto bylo přirozené, že když byl v roce 1977 povolán na Ústav technologie vody
a prostředí VŠCHT Praha, byl mu svěřen právě předmět Průmyslové
odpadní vody. Obsah předmětu výrazně zmodernizoval a přiblížil
potřebám praxe, vytvořil i moderní učební texty. Jako odborný asis-

studijních magisterských programů, budování Knihovnického a informačního centra fakulty, na přípravě a akreditaci strukturovaných
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
Významné jsou také aktivity doc. Stary ve vědeckovýzkumné
činnosti, kde se podílel jako řešitel nebo spoluřešitel na řešení celé
řady výzkumných projektů GAČR a MŠMT ČR zaměřených na rizika
porušení vzdouvacích staveb při extrémních hydrologických situacích a na matematické a fyzikální modelování v oboru
hydrotechnických staveb, zejména jevů na funkčních
objektech přehrad. Současně byl doc. Stara řešitelem
řady prakticky zaměřených úkolů ve spolupráci s podniky Hydroprojekt o.z. Brno (později Aquatis a.s. Brno),
Povodí Moravy s.p. a Povodí Odry s.p. Je autorem
a spoluautorem řady výzkumných zpráv, posudků,
praktických návrhů, článků, skript a příspěvků na
konferencích v tuzemsku i v zahraničí.
Docent Stara byl rovněž členem řady profesních
organizací, jako jsou například International Association of Hydraulic Engineering and Research (1992
až 2011), Český přehradní výbor (od 1996), redakční
rady časopisů Vodní hospodářství (1996 až 2008),
Vodohospodársky časopis (1997 až 2000) a Stavební
obzor (2000 až 2005). Od roku 1996 byl členem řady
oborových komisí (GAČR, komise pro udělování zlatých medailí IBF
Brno, komise DAB projektu ISPA).
I po odchodu do důchodu v roce 2009 se docent Stara aktivně
účastní pedagogického života, je stále členem komisí pro obhajoby
závěrečných prací v Praze, Brně a Bratislavě a členem komise pro
obhajoby doktorských disertačních prací v Brně. Je vyhledávaným
oponentem odborných článků a disertačních prací.
Vážený pane docente, dovolte, abych Vám při příležitosti Vašeho významného jubilea za sebe i za ostatní kolegy z Ústavu vodních staveb
popřál do dalších let hodně štěstí, pevné zdraví a životní optimismus.
Všichni věříme, že se s Vámi na půdě Ústavu vodních staveb budeme
potkávat i nadále.
Jaromír Říha
Za redakci a redakční radu si dovoluji i já popřát panu docentu
Starovi ještě hodně elánu jak v oboru, tak v soukromém životě.
Stránský

tent – a od roku 1985 docent – vychoval dlouhou řadu odborníků pro
vodní hospodářství průmyslu. Kromě výuky v inženýrském studiu
školil i doktorandy a přednášel v různých postgraduálních kursech. Na VŠCHT působil 30 let. Od r. 2007
působil i jako odborný poradce pro průmysl, zejména
v oblasti energetického využití odpadů.
Ve výzkumné práci se doc. Koller zabýval problematikou biologického čištění průmyslových odpadních
vod, zejména pak stanovením biologické rozložitelnosti
organických látek, kde je autorem dosud používaných
metodik. Byl velkým propagátorem metody stanovení
AOX v odpadních vodách a zasloužil se o její pozdější
rutinní využívání v praxi, zvláště pak při ochraně
našich řek před tímto druhem znečištění. Obdobně
zdokonaloval metody stanovení nepolárních extrahovatelných látek.
V mezinárodním měřítku bylo asi nejdůležitější
působení docenta Kollera ve společné komisi IUPAC
a IWA pro kvalitu vody v letech 1980–1984. Tyto
práce nakonec vyústily v přijetí jednotné celosvětové nomenklatury
po popis biologických procesů při čištění odpadních vod, která je
používána dodnes.
Docent Koller byl i aktivním členem Asociace pro vodu ČR CzWA,
v letech 1998–2000 pracoval v jejím výboru.
Znalosti a zkušenosti docenta Kollera tak budou s námi i nadále
v jeho publikacích a v hlavách jeho kolegů a žáků.
Čest jeho památce!
J.W.
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