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V potu tváře
chléb svůj vezdejší dobývati budeš, dokud se nenavrátíš do země,
z které jsi byl vzat. K tomu bylo lidstvo odsouzeno za prvotní hřích
Adama a Evy. Člověk je však tvor ne moc silný, ale chytrý a tvrdím
i líný a egoistický. Tak kdysi dávno začal přemýšlet, jak se z tohoto
jemu přisouzeného údělu vymanit a jak se méně zapotit. Přišel na to,
že existuje energie. Začal si ji podmaňovat. Nejdříve využíval energii
ohně k ochraně sídlišť, k přípravě jídel, žďáření lesa a přeměně na pole
a pastviny. To mu nestačilo. Začal hledat další způsoby, jak si ulehčit
práci. Začal využívat sílu zvířat. To mu pořád bylo málo, tak před
nějakými pěti tisíci let si osedlal vodu. Tyto objevy člověku umožnily
využít energii především k obrábění (hamry obrábějící kov, vodní
pily na výrobu prken, mlýny přeměňující těžko stravitelná obilná
zrna na mouku).
Po celá ta tisíceletí jen v omezené míře využíval sílu vody k dopravě lodní nebo splavování dříví. Bylo to jen v místech, kde byla řeka
nebo moře. K přesunu lidí a materiálů mimo dosah vody musel po
dlouhá tisíciletí využívat jen sílu tažných zvířat. To trvalo až do začátku praktického využívání spalovacích strojů. Před 250 lety začala
s praktickým využitím parních strojů průmyslová revoluce. Tyto parní
stroje (tzv. spalovací stroje externí) před více jak sto lety začaly být
nahrazovány spalovacími stroje interními (benzínové a dieslové). Svět
dosud se jevící jako statický se začal dynamicky, dramaticky měnit.
Svět se začal zrychlovat ne aritmeticky, geometricky!
Vrcholem té řady kroků bylo praktické užívání dosud nejsofistikovanější formy energie – energie elektrické. To bylo asi před sto lety. I produkce elektřiny (až na fotovoltaiky a větrníky), stejně jako předchozí
zmiňovaná zařízení k výrobě energie, většinou vodu také potřebuje,
minimálně k chlazení. Asi většina z nás zná „kouřící“ chladicí věže
z jaderných elektráren. To není kouř, to je pára! Obláčky z ní jsou vidět
na desítky kilometrů daleko. Jak asi ovlivňují mikroklima? Jak životní
prostředí ovlivňují tepelné elektrárny, a to i dnes v době technologií
odstraňujících zplodiny spalování tak, že někdy se zdá, že z komína
nic neodchází? Za nejčistější způsob získávání elektrické energie
se považuje její výroba ve vodních elektrárnách. Protože produkce
vodní energie potřebuje nějakým způsobem vodu akumulovat, jsou
součástí velkých vodních elektráren přehrady, těch menších různé
jezy a náhony. Ty stavby mění říční kontinuum a znemožňují volný
pohyb organismů. Proto i tento axiom o nezávadnosti elektřiny z vody
je dnes zpochybňován. Společnost se však bez energie neobejde. Tak
využívejme tu energii, která se jeví pro životní prostředí jako nejméně
škodlivá. Využívejme i nadále energii vody! Ale když ji užíváme, užívejme ji šetrně! V současnosti se říčky mění na potoky a potoky skoro
vysychají. A vracíme se k tomu, co bylo řečeno na začátku: člověk je
tvor egoistický, a tak na mnohých místech je slovo minimální průtok
prázdným slovem.
Ano, voda je zdrojem energie, jak připomíná slogan letošního
Světového dne vody, ale je i třeba, abychom na její ochranu věnovali
svoji, naši energii!
Ing. Václav Stránský

vodní 3/2014
hospodářství
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Společnost JV PROJEKT VH s.r.o. je projektovou a inženýrskou kanceláří s více
než dvacetiletou zkušeností v oboru vodohospodářských staveb. Odborný tým
firmy navrhuje, projednává a autorsky dozoruje stavby kanalizací, vodovodů a
zdravotně technických instalací.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
Kromě dokumentací všech stupňů a podrobností se specializujeme i na nové
odvodňovací systémy. Městům a obcím jsme schopni nabídnout na míru šitý
koncepční plán, jehož:
dodržení povede ke snížení zatížení kanalizací a
vodotečí během přívalových dešťů
součástí budou pravidla pro odvodňování
novostaveb i stávající zástavby dle principů
udržitelného rozvoje
součástí bude metodická příručka pro odvodňování
staveb určená státní správě, provozovatelům,
projektantům a stavitelům
metodická příručka umožní uplatňovat požadavky
na hospodaření s dešťovou vodou včas a účinně při
schvalování, povolování, kolaudaci a provozování
odvodňovacích systémů i jednotlivých odvodnění
Při našich návrzích hospodaření s dešťovou vodou neděláme chyby, které často
vidíme okolo sebe:
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odmítáme nekvalitní a nedostatečné hydrogeologické průzkumy

75

při řešení odvodnění respektujeme základní principy hospodaření s dešťovou
vodou, legislativu ČR a bezpečnost staveb
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pro návrhy odvodnění využíváme zkušenosti ze zahraničí, podrobnou znalost
zákonů a technických předpisů
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Informační systém
oddělovacích komor
a jejich vlivů na vodní toky
(ISOK)
2. část: Aplikace na pilotním
povodí

Ivana Kabelková, Tomáš Metelka, Gabriela Štastná,
David Stránský, Filip Krejčí, David Hrabák, Milan Suchánek

Abstrakt

Informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní
toky (ISOK) byl vyvíjen a testován na pilotním povodí Příbram.
V příspěvku je představeno komplexní vyhodnocení a jeho vizualizace. Výpočetním posouzením byla identifikována nízká účinnost
odvádění nerozpuštěných látek na biologický stupeň ČOV, hydraulický stres v téměř celém posuzovaném úseku Příbramského potoka,
vlivy nerozpuštěných látek již od prvního dešťového oddělovače
a toxicita amoniaku v dolní části Příbramského potoka. Posouzením
morfologie Příbramského potoka a Litavky byly zjištěny závažné
deficity, které jsou hlavní příčinou toho, že ekologický stav ve všech
sledovaných profilech je v kategorii poškozený a dopady městského
odvodnění na změnu struktury společenstva makrozoobentosu nejsou téměř patrné. Případná opatření tedy musí cílit především na
zlepšení morfologického stavu obou vodních toků.
Klíčová slova
dešťové oddělovače – ekologický stav – emise – imise – vodní toky

Úvod
Informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky
(ISOK), který byl představen v 1. části tohoto dvoudílného příspěvku
[8], byl vyvíjen a testován na pilotním povodí Příbram. Podle požadavků pilotního projektu byly upravovány části funkcionality softwaru.
Cílem tohoto příspěvku je jednak ukázat práci se systémem a výsledky posouzení pilotního povodí Příbram a jejich vizualizaci, jednak
diskutovat souvislosti vlivů městského odvodnění za deště a ekologického stavu vodních toků.

Metody
Pilotní povodí Příbram

= 4,4 m3/s v profilu Příbram, Tavírna) i Příbramský potok (Qa = 66
l/s, Q1 = 2,4 m3/s v profilu křížení se silnicí Příbram – Brod) patří
k lososovým vodám. Jakost vody v Příbramském potoce nad Příbramí
(profil Brod) byla v letech 2011–12 pro většinu základních ukazatelů
převážně ve třídě I–II s výjimkou dusičnanů (třída IV). Pod Příbramí
(profil Trhové Dušníky), tj. pod ČOV, jejíž odtok převyšuje po značnou
část roku průtok v Příbramském potoce, došlo ke zhoršení většiny
ukazatelů o 1 třídu (kromě dusičnanů, které se zlepšily na třídu III),
avšak Pcelk pokleslo na třídu V. Jakost vody v Litavce nad Příbramí
(profil Bohumín) byla ve třídě I–II (Povodí Vltavy, a.s.)
Oba toky patří do vodního útvaru „Litavka po soutok s tokem Chumava“, jehož ekologický stav je poškozený a chemický stav nedosahuje
dobrého stavu (těžké kovy) (Plán oblasti povodí Berounky).

Posouzení emisí a imisí
Simulační software a data
Posouzení bylo provedeno metodikou popsanou v 1. části [8]. Jako
podklad sloužil matematický model stokové sítě zpracovaný v rámci
Generelu odvodnění [7].
Pro simulace srážkoodtokových procesů byl použit DHI software
MIKE URBAN. Pro látkové výpočty byl stokový systém z modelu
v Generelu odvodnění schematizován hruběji (z 2507 šachet a 1750
dílčích povodí na 134 šachet a 68 dílčích povodí) a model byl doplněn o oba vodní toky. Doplněný model byl nově zkalibrován pomocí
dat z vlastního monitoringu srážek a hladin v Příbramském potoce.
Hodnoty vstupních dat průtoků Q1 (přirozený jednoletý průtok)
pro hydraulické posouzení a Q347 (347 denní průtok) pro posouzení
toxicity amoniaku v Příbramském potoce a v Litavce byly odvozeny
z průtoků v měrných profilech Tavírna a křížení se silnicí Příbram –
Brod úměrně k ploše povodí (Q347 bylo interpolováno z Q330 a Q355). Ve
sledovaném úseku Příbramského potoka se Q1 pohybuje od 2,830 do
5,321 m3/s a Q347 od 12,1 do 21,2 l/s. Q1 v Litavce v profilu oddělovače
OK2D je 6,213 m3/s a Q347 je 44,9 l/s.
Hodnoty vstupních dat jakosti vody dešťového odtoku odpovídají
mediánovým hodnotám dle [6] a doporučeným hodnotám dle [3].
KNK4,5 a pH vyplývají z měření provedených [4, 5, 11]. Hodnoty jakosti bezdeštného odtoku ve stokové síti pocházejí z měření přítoku
na ČOV provozovatelem a z vlastních měření, hodnoty jakosti vody
ve vodních tocích byly poskytnuty Povodím Vltavy, a.s. (pro N-NH4 se
uvažuje požadovaná koncentrace pro lososové vody dle [9]). Číselné
hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.
Vstupní formuláře ISOK
Zadávání systému a terminologie ISOK byly popsány v 1. části [8].
Systém se ukládá do spreadsheetu se 2 listy (Výusti a ČOV), které je
pak nutno naplnit daty z výpočetního posouzení emisí a imisí.
Při posuzování emisí se vyplňují jednak údaje nutné pro posouzení emisních kritérií pro celé urbanizované povodí příslušné k jedné
ČOV (účinností odvádění) v listech ČOV a Výusti, jednak údaje pro
posouzení emisních kritérií platných pro jednotlivé dešťové oddělovače v listu Výusti. Kromě toho se provádí analýza chování celého
systému městského odvodnění, tj. jednotné kanalizace, dešťové kanalizace a ČOV (vstupní údaje se vyplňují v listech ČOV a Výusti). Pro
posuzování imisí slouží jen list Výusti.
V listu Výusti (obr. 1) jsou uvedeny systémové vazby (výusť,
zdroj emisí, ČOV) a lokace výustí a zdrojů emisí v souřadnicích x,y
v WGS 84/Pseudomercator. Identifikačními a doplňkovými údaji
jsou typ zdroje emisí (v Příbrami se vyskytuje dešťová kanalizace,
dešťový oddělovač, vírový separátor i dešťová nádrž) a jejich separační účinnosti nerozpuštěných látek (NL) (u vírového separátoru
1 %, u dešťové nádrže 20 % podle [10]) a dále recipient, do něhož
je výusť zaústěna (jeho identifikátor), a staničení výusti. Uvádí se
rovněž, zda je výusť zaústěna do rybníka či nikoliv, protože imise
se pro stojaté vody nevyhodnocují. V Příbrami je výusť oddělovače
OK2A zaústěna do rybníka Hořejší Obora, ostatní výusti jsou zaústěny do vodních toků.

Systém odvodnění
Pilotním povodím je město Příbram (34 000 obyvatel), odvodňované
převážně jednotnou kanalizací (685 ha, 22 460 obyvatel) s 10 dešťovými oddělovači zaústěnými do Příbramského potoka a 1 oddělovačem
do Litavky. Zbylá část povodí (204 ha, 11 670 obyvatel) je odvodňována oddílnou kanalizací se 3 výustěmi dešťových stok v horní části
Příbramského potoka (mezi rybníky Nový a Fialův).
ČOV Příbram je navržena na čištění odpadních vod od 76 300 EO,
současné zatížení odpovídá 63 300 EO [1] a průměrný denní bezdeštný přítok činí 120 l/s. Nátok na ČOV začíná vírovým separátorem
(V = 21 m3), přes nějž jsou za deště do Příbramského potoka odlehčovány průtoky přesahující kapacitu mechanického předčištění (540 l/s).
Po mechanickém předčištění jsou ještě průtoky převyšující kapacitu
primární sedimentace a biologického stupně (350 l/s) odváděny do
dešťové nádrže (V = 1050 m3), ze které voda
po naplnění přepadá do Příbramského potoka. Tab. 1. Hodnoty vstupních dat jakosti vody
Biologický stupeň zahrnuje odstraňování dusíku a fosforu a dosahuje vysokých účinností
Pro výpočet emisí
čištění (BSK5 98 %, CHSK 94 %, Ncelk 88 %,
Pcelk
BSK5 CHSK Ncelk
Pcelk 90 %). Vyčištěná voda z dosazovacích
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
nádrží je vedena přes terciární mechanický
Dešťový odtok
15
80
3
0.5
stupeň dočištění s mikrosítovými filtry a zaBezdeštný odtok
ústěna do Příbramského potoka na km 0,9.
200
465
46
8,1
v jednotné kanalizaci
Vodní toky
Příbramský potok
Litavka (průměrný dlouhodobý roční
Litavka
průtok Qa = 218 l/s, jednoletý průtok Q1 =

1

Pro výpočet imisí
KNK4,5
pH
mmol/l
0,4
7,4

NL
mg/l
160

N-NH4
mg/l
1

cT
mmol/l
0,43

250

35

4,5

8,3

4,55

0,03
0,03

2,2
1,2

8,3
8,2

2,22
1,22
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Systémové vazby

Lokace Výusti
Lokace Zdroje emisí

Identifikační a doplňkové údaje

Emise a analýza chování

Hydraulický stres

Výusť

Změna může zp

DK1a2

V_OK1B

Zdroj emisí

Změna může zp

DK1a2

OK1B

DN

ČOV

Změna může zp

Příbram

Příbram

Příbram

X

ve WGS 84 / Ps

1558698.917

1559209.605

1559800.486

Y

ve WGS 84 / Ps

6389841.568

6392219.444

6395354.777

X

ve WGS 84 / Ps

1558698.917

1559363

1559514.364

Y

ve WGS 84 / Ps

6389841.568

6392230.445

6395304.11

Typ zdroje emisí

{Dešťový odděl

Dešťová kanalizace

Dešťový oddělovač

Dešťová nádrž

Separační účinnost NL

%

Recipient

UTOKJ

Staničení

km

Rybník

{ano/ne}

Počet přepadů
Doba trvání přepadů
Objem přepadů. objem odtoku

m3/rok

Q1. přepad
BSK5

0

20

3342 (Příbramský potok)

3342 (Příbramský potok)

3342 (Příbramský potok)

5.100

3.400

1.000

ne

ne

ne

-/rok

93.0

14.0

h/rok

65.0

20.0

43733

35415

11282

m3/s

1.057

1.516

0.190

kg/rok

656.0

700.7

290.3

CHSK

kg/rok

3498.6

3187.0

812.2

Ncelk

kg/rok

131.2

145.6

84.7

Pcelk

kg/rok

21.9

24.7

14.9

NL

kg/rok

6997.2

5750.0

379.8

Qpokr

m3/s

0.030

Qhmax

m3/s

0.012

Q24

m3/s

0.006

Předepsaný poměr ředění ke Qhmax

4

Předepsaný poměr ředění ke Q24

4

Q1

m3/s

Přípustný násobek překročení Q1

Toxicita amoniaku jako N-NH4

Toxicita amoniaku jako N-NH3

Nerozpuštěné látky

2.830

4.330

1.3

1.2

5.310
1.1

3.887

7.408

10.736

Q1. ovliv (kumulativně)

m3/s

Četnost N-NH4 > limit N-NH4 (jednotlivě)

-/rok

Četnost N-NH4 > limit N-NH4 (kumulativně)

-/rok

Četnost N-NH3 > limit1 N-NH3 (jednotlivě)

-/rok

14

7

Četnost N-NH3 > limit2 N-NH3 (jednotlivě)

-/rok

0

7

Četnost N-NH3 > limit3 N-NH3 (jednotlivě)

-/rok

0

7

Četnost N-NH3 > limit1 N-NH3 (kumulativně) -/rok

0

17

Četnost N-NH3 > limit2 N-NH3 (kumulativně) -/rok

9

Četnost N-NH3 > limit3 N-NH3 (kumulativně) -/rok

5

Sediment ve stoce

{ano/ne}

Počet EO

Deficit kyslíku

V_DN

Q347

l/s

Výskyt

{ano/ne}

ne

ne

5527

0

17.3

21.2

ne

ne

Obr. 1. List Výusti pro Příbram (ukázka vybraných zdrojů emisí)
V rámci analýzy dlouhodobé funkce systému městského odvodnění
a bilancování znečištění se pro jednotlivé zdroje emisí uvádějí tyto
údaje (průměrné roční): počet přepadů, doba trvání přepadů, objem
přepadů/objem odtoku, jednoletý odlehčený průtok, resp. odtok
z dešťové kanalizace (Q1, přepad), vypouštěné množství látek (BSK5,
CHSK, Ncelk, Pcelk, nerozpuštěné látky). Při výpočtech byla u vírového
separátoru vzhledem k nízké separační účinnosti NL uvažována zanedbatelná účinnost odstraňování ostatních látek, u dešťové nádrže
byly odhadnuty účinnosti odstraňování BSK5 a CHSK na cca 8 %
a Ncelk a Pcelk cca 3 %. Analýzou dlouhodobé funkce byly také identifikovány dešťové oddělovače, které nepřepadají, a pro něž tedy není
nutno provádět další posouzení ani odebírat vzorky makrozoobentosu.
Pro posouzení emisního kritéria poměr ředění se zadávají u jednotlivých dešťových oddělovačů Qpokr, Qhmax, Q24 a předepsané poměry
ředění n ke Qhmax i ke Q24. V Příbrami jsou předepsány poměry ředění
ke Q24, a to 1 : 4 pro všechny dešťové oddělovače.
Pro posouzení hydraulického stresu se pro každou výusť zadávají
hodnoty přirozeného neovlivněného jednoletého průtoku ve vodním
toku Q1 (viz výše) a přípustný násobek překročení Q1. Přípustné násobky byly odvozeny z rekolonizačního potenciálu Příbramského potoka
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a Litavky pod jednotlivými výusťmi (viz posouzení morfologického
stavu) a kromě DK1a2, OK3A1 a OK2D s hodnotou 1,3 jsou tyto hodnoty nízké v rozmezí 1,1–1,2. Rovněž se uvádějí hodnoty ovlivněného
jednoletého průtoku pod výustěmi ve vodním toku Q1,ovliv (kumulativně) vyhodnocené z výpočtu průtoků ve vodním toku simulačním
modelem pro variantu spolupůsobení objektů postupně po toku.
Údaje pro posouzení akutní toxicity amoniaku se vyplňují jen pro
výusti zdrojů emisí z jednotné kanalizace. V Příbrami bylo provedeno posouzení toxicity amoniaku přímo jako N-NH3. Vyplněny jsou
četnosti událostí, kdy je překročeno imisní kritérium N-NH3 a další
limitní hodnoty pro účely klasifikace míry narušení (četnost N-NH3 >
limit1 N-NH3; četnost N-NH3 > limit2 N-NH3; četnost N-NH3 > limit3
N-NH3), a to jednotlivě i kumulativně.
Informace pro posouzení působení nerozpuštěných látek se
vyplňují jen pro dešťové oddělovače. Uvádí se, zda je přítomen
sediment ve stoce (ano/ne), počet ekvivalentních obyvatel (EO)
v povodí nad posuzovaným dešťovým oddělovačem a Q347 ve
vodním toku. Počty EO byly zjištěny z dat simulačního modelu,
hodnoty Q347 viz výše. Sediment ve stokové síti Příbrami není přítomen ve významné míře.
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Informace o výskytu deficitu kyslíku (ano/
Systémové vazby
ČOV
Změna může způsobit ne Příbram
ne) byly zjištěny průzkumem vodních toků
Výusť
Změna může způsobit ne Příbram
a měřením rozpuštěného kyslíku v několika
Lokace ČOV
X
ve WGS 84 / Pseudo-Mer
1559466.005
profilech pod výustěmi dešťových oddělovačů.
Y
ve WGS 84 / Pseudo-Mer
6395372.091
V listu ČOV (obr. 2) jsou uvedeny systémové vazby (ČOV a Výusť) a lokace ČOV
Správní orgány
Obec
Příbram 1
v souřadnicích x,y v WGS 84/Pseudomercator.
Vlastník
Město Příbram
Dalšími údaji jsou správní orgány (obec, vlastProvozovatel
1.SčV, a. s.
ník, provozovatel) a uvádějí se i informace
o posouzení (zpracovatel posouzení a rok, ke
Posouzení
Zpracovatel posouzení
ČVUT, DHI
kterému bylo posouzení provedeno).
Posouzení provedeno k roku
2012
Pro posouzení účinnosti odvádění
dešťového odtoku a nerozpuštěných látek na
biologický stupeň ČOV se vyplňují informace
Informace
Navržená velikost ČOV
EO
76300
o navržené velikosti ČOV, o počtech obyvatel
Počet EO oddílná splašková kanalizace
EO
21645
napojených na oddílnou splaškovou kanalizaPočet EO jednotná kanalizace
EO
41655
ci a na jednotnou kanalizaci a roční průměrný
Roční průměrný objem dest. přítoku do JK
m3/rok
523765
objem dešťového přítoku do jednotné kanalizace zjištěný ze simulace. (V listu Výusti je
Emise a analýza chování
Objem odtoku
m3/rok
3885003
nutno mít vyplněny roční objemy přepadů
BSK5
kg/rok
22700.0
jednotlivých zdrojů emisí a separační účinCHSK
kg/rok
120400.0
nost NL.)
Ncelk
kg/rok
22000.0
Pro analýzu dlouhodobé funkce systému
Pcelk
kg/rok
3200.0
městského odvodnění a bilancování znečišNL
kg/rok
13500.0
tění se pro ČOV uvádí průměrný roční objem
odtoku a vypouštěné množství látek (BSK5,
Obr. 2. List ČOV pro Příbram
CHSK, Ncelk, Pcelk, nerozpuštěné látky).
Pro výpočty a klasifikaci míry nesplnění
splnění je klasifikována jako střední.
kritérií či narušení recipientů byly použity nástroje ISOK VyhodnoNa 3 oddělovacích komorách (OK1L, OK3A, OK1C) nedochází
cení emisí a imisí a Vyhodnocení účinnosti odvádění.
vůbec k přepadu. Poměry ředění u ostatních komor vyhovují přede-

Ekologické posouzení

Morfologický stav
Pro posouzení morfologického stavu byla použita metodika [2].
Morfologický stav Příbramského potoka a Litavky byl hodnocen na
základě pochůzky proti proudu (23. 5. 2012 a 4. 7. 2012). Příbramský
potok byl posouzen v úseku od ústí do km 5,40, kde potok vstupuje
do urbanizovaného území. Rybníky Dolejší Obora (km 2,80–2,92)
a Hořejší Obora (km 3,10–3,35) byly z morfologického hodnocení
vynechány. Litavka byla posouzena v úseku km 41,25–44,85. Třídy
úseků byly v ISOK nastaveny na mapě vodních toků pomocí nástroje
Průvodce nastavením morfologie.
Biologické posouzení
Biologické posouzení bylo provedeno metodikami uvedenými v 1.
části [2]. Vzorky makrozoobentosu byly odebrány v referenčních
profilech Příbramského potoka a Litavky a dále nad a pod těmi výustěmi ze systému městského odvodnění, u nichž na základě výstupů
z matematických simulací dochází k odtokům či přepadům. Celkem
bylo odebráno 17 vzorků na Příbramském potoce a 5 na Litavce (17.
9. 2012). Data byla uložena do spreadsheetu (obr. 3) s předepsaným
formátem a následně načtena do ISOK pomocí nástroje Průvodce
nastavením biologických profilů.

Výsledky a diskuse
Posouzení emisí a imisí

Výsledky posouzení se ukládají v listech ISOK Vyhodnocení emisí
a imisí (obr. 4) a Vyhodnocení účinnosti odvádění (obr. 5).
Posouzení emisí
ČOV v Příbrami je navržena na 76 300 EO, požadované účinnosti
odvádění jsou tedy 55 % pro dešťový odtok a 70 % pro nerozpuštěné látky. Vzhledem k tomu, že část povodí je odvodněna oddílnou
splaškovou kanalizací (5*EOoddílná/EOjednotná=5*21645/41655=2,6 %),
zvyšují se požadované účinnosti na 57,6, resp. 72,6 %.
Průměrný roční objem dešťového přítoku do jednotné kanalizace
v Příbrami činí 523 765 m3/rok, zatímco roční objem přepadů je 208
585 m3/rok. Účinnost odvádění dešťových vod na ČOV je tedy 60,2 %.
Podstatný objem vody (144 363 m3/rok) je odváděn do Příbramského
potoka přes vírový separátor na ČOV, který má velmi nízkou separační
účinnost nerozpuštěných látek (méně než 1 %). Ačkoliv sedimentační účinnost dešťové nádrže na ČOV je vyšší (20 %), její podíl na
odstraňování nerozpuštěných látek je poměrně nízký, protože z ní do
Příbramského potoka přepadá jen 11 282 m3/rok. Proto je účinnost
odvádění nerozpuštěných látek na ČOV 60,9 % jen nepatrně vyšší
než účinnost odvádění dešťového odtoku. Zatímco účinnost odvádění
dešťového odtoku splňuje požadované kritérium, účinnost odvádění
nerozpuštěných látek činí jen 84 % požadované hodnoty a míra ne-
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psaným hodnotám.
Analýza chování systému městského odvodnění ukazuje, že nejvýznamnějším zdrojem emisí ze systému městského odvodnění včetně
ČOV v Příbrami je vírový separátor (cca 50–70 % ročního vnosu látek
v závislosti na ukazateli). Dalšími významnými zdroji emisí jsou obě
výusti dešťové kanalizace a dešťový oddělovač OK1B.
Posouzení imisí
Výpočetní posouzení indikuje různou míru hydraulického stresu
v Příbramském potoce, avšak žádný hydraulický stres v Litavce. Při
posouzení jednotlivých výustí působí střední míru stresu odtoky
z výusti dešťové kanalizace DK3 a z vírového separátoru; pro ostatní
výusti je hydraulické narušení žádné nebo nízké. Při posuzování
spolupůsobení objektů postupně po toku se střední stres v horní části
Příbramského potoka propaguje směrem po toku až k rybníku Hořejší
Obora. Rybníky Hořejší a Dolejší Obora jej pak zmírňují, takže stres
pod OK1H a OK1A je klasifikován jako nízký. Pod OK3A1 se stres v důsledku kumulativních vlivů opět zvyšuje na střední. K významnému
zvýšení hydraulického stresu dochází v důsledku odtoků přes vírový
separátor, které pak vedou až k vysokému hydraulickému narušení
v Příbramském potoce pod dešťovou nádrží.
Akutní toxicitu amoniaku lze na základě výpočetního posouzení
vyloučit pro Litavku. Při posuzování vlivů jednotlivých objektů se
v horní části Příbramského potoka vykytuje nízké narušení toxicitou
amoniaku vlivem přepadů z OK1B, které jsou však při posuzování
spolupůsobení objektů ředěny odtoky z výše ležící dešťové kanalizace
a pod OK1B k toxickým účinkům amoniaku nedochází. Pod komorou
OK3A1 dochází sice k překročení limitní koncentrace N-NH4 1,5 mg/l,
avšak po dobu kratší než 1 hod, a imisní kritérium je tudíž dodrženo.
Přepady z vírového separátoru působí vysokou akutní toxicitu amoniaku v Příbramském potoce umocňovanou ještě přepady z dešťové
nádrže, které by však působily vysoké narušení samy o sobě. Tyto vlivy
se pak propagují až k ústí Příbramského potoka. Propagace odtoků
z výše ležících objektů může mít jak pozitivní účinky (OK1B, vírový
separátor), tak negativní účinky (dešťová nádrž).
Při průzkumu a měření v terénu byly zjištěny koncentrace kyslíku
nižší než 5 mg/l jen v úseku Příbramského potoka pod komorami
OK1H a OK1A.
Posouzení kritéria nerozpuštěných látek ukazuje vysokou míru narušení Příbramského potoka již pod první oddělovací komorou OK1B.
Zejména závažná je situace v toku pod OK1H a OK1A (km 2,80). Litavka je nerozpuštěnými látkami z přepadů OK2D narušena jen nízko.

Ekologické posouzení
Morfologický stav
Hlavní deficity morfologického stavu Příbramského potoka (obr. 6a)
představují zpevnění dna v oblasti, kde tok protéká obytnou částí
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Hodnocení ekologického stavu vodních toků a míry narušení pomocí makrozoobentosu
Identifikační a doplňkové údaje Název lokality (identifikátor)
Recipient
Staničení
Řád toku
Nadmořská výška
Dnový podklad
Proudění
Posouzení

Ekologický stav
Hodnoty metrik

Převod na EQR

Vliv zaústění
Základní charakteristiky

Zpracovatel posouzení
Datum odběru

Saprobní index
Pošvatky abundance
Litál
B index
EPT taxony
Metaritrál
EPT abundance
Jepice abundance
Epiritrál
Spásači
Hyporitrál

km
m n. m.

PB_REF
Příbramský p.
5.300
2
200-500
kameny, hrubý štěrk, štěrk, bahno
4, 3, 1

dd.mm.rrrr

%
%

%
%
%
%
%
%

Saprobní index_EQR
Pošvatky abundance_EQR
Litál_EQR
B index_EQR
EPT_taxony_EQR
Metaritrál_EQR
EPT abundance_EQR
Jepice abundance_EQR
Epiritrál_EQR
Spásači_EQR
Hyporitrál_EQR
Celkové EQR
Klasifikace ekologického stavu

Počet jedinců
Počet taxonů
Počet citlivých taxonů

PB_DK_100
PB_OK1B_nad
PB_OK1B_050
Příbramský p.
Příbramský p.
Příbramský p.
4.600
3.500
3.350
2
2
2
200-500
200-500
200-500
štěrk, bahno, kameny písek, bahno, štěrk, kameny
písek, bahno, štěrk, kameny
3
2, 1
2, 1

G. Šťastná, ČVUT
17.09.2012

G. Šťastná, ČVUT
17.09.2012

G. Šťastná, ČVUT
17.09.2012

G. Šťastná, ČVUT
17.09.2012

2.01
0
21
0.09
2
0
0
6
6
20
0

2.25
0
14
0.06
2
0
0
22
9
23
0

2.15
0
28
0.07
2
0
0
9
6
16
0

2.75
0
15
0.05
2
0
0
24
6
13
0

0.41
0.00
0.37
0.09
0.07
0.28
0.00
0.11
0.00
0.49
0.00
0.21
IV. poškozený

0.50
0.00
0.24
0.06
0.07
0.32
0.00
0.45
0.00
0.54
0.00
0.24
IV. poškozený

0.46
0.00
0.50
0.07
0.07
0.23
0.00
0.18
0.00
0.39
0.00
0.22
IV. poškozený

0.68
0.00
0.28
0.05
0.07
0.20
0.00
0.48
0.00
0.31
0.00
0.23
IV. poškozený

485
21
3

252
13
1

170
15
0

441
10
0

Preference proudění

Limnofilní až reofilní taxony
Reofilní až reobiontní taxony
Indiferentní taxony

%
%
%

37
20
28

20
4
58

2
26
51

3
9
46

Preference mikrohabitatů

Pelál a POM
Litál a akál
Ostatní

%
%
%

22
31
6

38
18
10

33
33
9

41
24
7

Potravní preference

Sběrači a filtrátoři
Drtiči
Seškrabávači

%
%
%

36
10
20

51
0
23

54
1
16

72
0
13

Specifické taxony

Oligochaeta
Chironomidae
Ancylus fluviatilis
Baetis rhodani
Dugesia gonocephala
Elmis sp. Lv
Gammarus sp.
Leuctra sp.
Nemouridae
Rhyacophila fasciata
Rhithrogena semicolorata
Sericostoma personatum
Silo pallipes
Simuliidae

8736
4642
4310
4415
5018
5095
5293
5790
8422
6765
6744
6817
6834
6842

26
132
1
0
0
8
32
0
0
0
0
0
0
42

29
127
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
72
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

182
153
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obr. 3. Ukázka spreadsheetu pro zadání biologických profilů (při hodnocení ekologického stavu se u nerelevantních metrik uvádí nula,
i když ve skutečnosti mohou nabývat určité hodnoty)
Příbrami (km 5,10–3,35 a 0,85–0,50), a nepropustné zpevnění břehů
v rozsahu 30–60 % plochy břehů na km 5,00–4,50, 0–30 % na km
4,50–4,00 a více než 60 % na km 4,00–2,05, v důsledku čehož je morfologický stav až k rybníku Dolní Obora klasifikován jako umělý (třída
IV). Obecným deficitem toku v městské i níže položené zemědělské
oblasti je nedostatečné břehové pásmo, které na mnoha úsecích zcela
chybí. Charakter přítomné břehové vegetace je v převážné míře nepůvodní. Pod rybníkem Dolní Obora se střídá morfologický stav silně
a málo ovlivněný (třídy III a II). Rekolonizační potenciál Příbramského
potoka je nízký (výjimečně střední – pod DK1a2 a OK3A1).
Morfologický stav Litavky v oblasti oddělovače OK2D je řazen převážně do silně ovlivněného stavu až umělého stavu (obr. 6f). Hlavní
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příčinou degradace morfologie je omezená až žádná variabilita vodní
hladiny a nedostatečné břehové pásmo s nepřirozenou, umělou či chybějící vegetací. Významné je též zpevnění břehů kamenným záhozem
(často více než 30 % plochy břehů). Výše nad OK2D včetně referenčního profilu nad městem (km 44,85–44,80) je stav málo ovlivněný.
Litavka vykazuje střední rekolonizační potenciál.
Biologické posouzení
Vzhledem k výraznému morfologickému narušení Příbramského
potoka již nad městem (na převážné části toku je koryto napřímeno
a zcela chybí břehové pásmo) bylo obtížné nalézt referenční lokalitu.
Zvolený referenční profil leží v morfologicky málo ovlivněném úseku,
avšak pod nádrží, která narušuje podélnou kontinuitu toku. Poměrně
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Vyhodnocení emisí a imisí v povodí ČOV: Příbram
Identifikační a doplňkové údaje

Výusť
Zdroj emisí
Typ zdroje emisí
Separační účinnost NL
Recipient
Staničení
Rybník
Typ vod

Emise a analýza chování

Počet přepadů
Doba trvání přepadů
Objem přepadů, objem odtoku
Q1, přepad
BSK5
CHSK
Ncelk
Pcelk
NL

%

km

-/rok
h/rok
m3/rok
m3/s
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

DK1a2
DK3
V_OK1L
V_OK3A
V_OK1B
V_OK2A
V_OK1A
V_OK1H
DK1a2
DK3
OK1L
OK3A
OK1B
OK2A
OK1A
OK1H
Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace Dešťový oddělovač Dešťový oddělovač Dešťový oddělovač Dešťový oddělovač Dešťový oddělovač Dešťový oddělovač
0
0
0
0
0
0
Příbramský potok
5.100
ne
Lososové vody

Příbramský potok
4.700
ne
Lososové vody

Příbramský potok
4.300
ne
Lososové vody

Příbramský potok
4.300
ne
Lososové vody

Příbramský potok
3.400
ne
Lososové vody

Příbramský potok
3.200
ano
Lososové vody

Příbramský potok
2.800
ne
Lososové vody

Příbramský potok
2.800
ne
Lososové vody

43733
1.057
656.0
3498.6
131.2
21.9
6997.2

54894
1.312
823.4
4391.5
164.7
27.4
8783.0

0.0
0.0
0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

93.0
65.0
35415
1.516
700.7
3187.0
145.6
24.7
5750.0

8.0
4.0
2587
0.767
69.1
270.0
14.8
2.5
429.0

0.5
0.1
15
0.000
72.9
371.0
14.8
2.5
720.0

16.0
6.0
4486
0.894
0.4
1.5
0.1
0.0
2.5

4.0
8.5
splněn
4.0
10.8
splněn

4.0
13.1
splněn
4.0
16.3
splněn

4.0
25.7
splněn
4.0
29.8
splněn

Předepsaný poměr ředění ke Qhmax
Poměr ředění ke Qhmax
Splnění poměru ředění ke Qhmax
Předepsaný poměr ředění ke Q24
Poměr ředění ke Q24
Splnění poměru ředění ke Q24
Hydraulický stres

4.0
nepřepadá
4.0

nepřepadá

nepřepadá

4.0
1.5
nesplněn
4.0
4.0
splněn

Q1, přípust

m3/s

3.679

3.344

5.196

5.178

5.178

Q1, ovliv (jednotlivě)
Q1, ovliv / Q1, přípust (jednotlivě)
Narušení hydraulickým stresem (jednotlivě)

m3/s

3.887
1.06
nízké

4.352
1.30
střední

nepřepadá

5.846
1.13
nízké

neposuzuje se

4.707
0.91
žádné

5.601
1.08
nízké

3.887
1.06
nízké

5.414
1.62
střední

nepřepadá

7.408
1.43
střední

neposuzuje se

6.263
1.21
střední

6.263
1.21
střední

0

0

nepřepadá

14
0
0
nízké

žádné

žádné

0

0

Q1, ovliv (kumulativně)
m3/s
Q1, ovliv / Q1, přípust (kumulativně)
Narušení hydraulickým stresem (kumulativně)
Toxicita amoniaku

4.0
nepřepadá
4.0

Četnost N-NH4 > limit N-NH4 (jednotlivě)
Četnost N-NH3 > limit1 N-NH3 (jednotlivě)
Četnost N-NH3 > limit2 N-NH3 (jednotlivě)
Četnost N-NH3 > limit3 N-NH3 (jednotlivě)
Narušení toxicitou amoniaku (jednotlivě)

-/rok
-/rok
-/rok
-/rok

Četnost N-NH4 > limit N-NH4 (kumulativně)
Četnost N-NH3 > limit1 N-NH3 (kumulativně)
Četnost N-NH3 > limit2 N-NH3 (kumulativně)
Četnost N-NH3 > limit3 N-NH3 (kumulativně)
Narušení toxicitou amoniaku (kumulativně)

-/rok
-/rok
-/rok
-/rok

Nerozpuštěné látky

Počet EO/Q347
Narušení nerozpuštěnými látkami

EO/(l/s)

Deficit kyslíku

Narušení deficitem O2

neposuzuje se

neposuzuje se

nepřepadá

nepřepadá

nepřepadá

neposuzuje se

0

neposuzuje se

neposuzuje se

nepřepadá

nepřepadá

žádné

neposuzuje se

žádné

žádné

neposuzuje se

806
vysoké

295
vysoké

neposuzuje se

neposuzuje se

nepřepadá

nepřepadá

319
vysoké

neposuzuje se

neposuzuje se

nepřepadá

nepřepadá

ne

neposuzuje se

ano

ano

V_OK3A1
OK3A1
Dešťový
oddělovač
0

V_OK1C
OK1C
Dešťový
oddělovač
0

V_OK1K1
OK1K1
Dešťový
oddělovač
0

V_OK1A1
OK1A1
Dešťový
oddělovač
0

V_VS
VS
Vírový separátor

V_DN
DN
Dešťová nádrž

Příbram
Příbram
ČOV

1

20

V_OK2D
OK2D
Dešťový
oddělovač
0

Příbramský potok
2.200
ne
Lososové vody

Příbramský potok
2.050
ne
Lososové vody

Příbramský potok
1.850
ne
Lososové vody

Příbramský potok
1.400
ne
Lososové vody

Příbramský potok
1.100
ne
Lososové vody

Příbramský potok
1.000
ne
Lososové vody

Příbramský potok
0.900

Litavka
43.200
ne
Lososové vody

7.0
4.0
3045
0.637
59.3
299.0
15.3
2.6
500.0

0.0
0.0
0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.0
0.3
153
0.119
2.4
12.4
0.5
0.1
24.0

7.0
3.0
3242
0.888
32.6
315.0
15.9
2.7
530.0

71.0
69.0
144363
2.888
4640.0
18101.0
1166.0
201.7
24356.0

14.0
20.0
11282
0.190
290.3
812.2
84.7
14.9
379.8

4.0
17.7
splněn
4.0
30.2
splněn

4.0
nepřepadá
4.0

4.0
69.0
splněn
4.0
69.0
splněn

4.0
19.0
splněn
4.0
31.1
splněn

4.0
13.1
splněn
4.0
16.3
splněn

5.950

5.559

6.365

5.841

8.077

nepřepadá

5.077
0.85
žádné

5.942
1.07
nízké

8.192
1.29
střední

5.500
0.94
žádné

6.619
0.82
žádné

nepřepadá

7.814
1.31
střední

8.305
1.49
střední

10.359
1.63
střední

10.736
1.84
vysoké

6.828
0.85
žádné

0

0

žádné

7
7
7
vysoké

0

žádné

18
12
7
vysoké

0

0

15
7
3
vysoké

17
9
5
vysoké

žádné

2981
vysoké nutno posoudit po

27
nízké

Vyhodnocení emisí a imisí v povodí ČOV: Příbram
Identifikační a doplňkové údaje

Výusť
Zdroj emisí
Typ zdroje emisí
Separační účinnost NL
Recipient
Staničení
Rybník
Typ vod

Emise a analýza chování

Počet přepadů
Doba trvání přepadů
Objem přepadů. objem odtoku
Q1. přepad
BSK5
CHSK
Ncelk
Pcelk
NL

%

km

-/rok
h/rok
m3/rok
m3/s
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Předepsaný poměr ředění ke Qhmax
Poměr ředění ke Qhmax
Splnění poměru ředění ke Qhmax
Předepsaný poměr ředění ke Q24
Poměr ředění ke Q24
Splnění poměru ředění ke Q24
Hydraulický stres

Q1. přípust

m3/s

6.274

Q1. ovliv (jednotlivě)
Q1. ovliv / Q1. přípust (jednotlivě)
Narušení hydraulickým stresem (jednotlivě)

m3/s

5.463
0.87
žádné

Q1. ovliv (kumulativně)
Q1. ovliv / Q1. přípust (kumulativně)
Narušení hydraulickým stresem (kumulativně)

m3/s

Četnost N-NH4 > limit N-NH4 (jednotlivě)
Četnost N-NH3 > limit1 N-NH3 (jednotlivě)
Četnost N-NH3 > limit2 N-NH3 (jednotlivě)
Četnost N-NH3 > limit3 N-NH3 (jednotlivě)
Narušení toxicitou amoniaku (jednotlivě)

-/rok
-/rok
-/rok
-/rok

Četnost N-NH4 > limit N-NH4 (kumulativně)
Četnost N-NH3 > limit1 N-NH3 (kumulativně)
Četnost N-NH3 > limit2 N-NH3 (kumulativně)
Četnost N-NH3 > limit3 N-NH3 (kumulativně)
Narušení toxicitou amoniaku (kumulativně)

-/rok
-/rok
-/rok
-/rok

Nerozpuštěné látky

Počet EO/Q347
Narušení nerozpuštěnými látkami

EO/(l/s)

Deficit kyslíku

Narušení deficitem O2

Toxicita amoniaku

7.987
1.27
střední

nepřepadá

0

žádné

nepřepadá

0

žádné

nepřepadá

žádné

žádné

2472
vysoké

nepřepadá

0
žádné

2379
vysoké

ne

nepřepadá

ne

ne

ne

Lososové vody

3885003
22700.0
120400.0
22000.0
3200.0
13500.0

28.0
12.0
3997
0.406
5.9
13.6
1.3
0.2
7.3
4.0
21.5
splněn
4.0
29.0
splněn

ne

žádné

0

ne

Obr. 4. List Vyhodnocení emisí a imisí pro Příbram (pro vizualizaci v článku rozdělen na 2 části)
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vysoké hodnoty saprobního indexu indikují vnos snadno rozložitelných organických látek z nádrže. Samotné společenstvo vykazuje již
na tomto profilu značné deficity.
Hodnoty multimetrického indexu EQR jsou na všech lokalitách
Příbramského potoka (vč. reference) nízké a odpovídají poškozenému
ekologickému stavu (obr. 6b). Na všech lokalitách je vysoký podíl druhů indiferentních vůči proudění (kolem 50 %) (obr. 6c), což vypovídá
o narušené morfologii toku [12], potvrzené morfologickým průzkumem. Rovněž vysoký podíl preference habitatu pelál a POM (20–40 %)
(obr. 6d) a z hlediska preferencí potravy výrazně vyšší podíl sběračů
a filtrátorů oproti pastevcům (a kouskovačům) na všech lokalitách
(obr. 6e) svědčí o narušení lokalit a zvýšené přítomnosti nerozpuštěných látek (na nenarušených lokalitách bývá tento poměr opačný).
Vzhledem k tomu, že zaústění ze systému městského odvodnění
jsou svedena do již značně narušeného společenstva makrozoobentosu, tvořeného převážně tolerantními taxony, nejsou dopady na změnu
struktury společenstva příliš patrné.
Identifikovat lze hydraulický stres vlivem zaústění dešťové kanalizace v horní části sledovaného úseku nad OK1B a dále pak pod
zaústěním OK3A1 (dochází zde ke zvýšení podílu organismů preferujících rychlé proudění (reofilní až reobiontní) a podílu organismů
preferujících hrubozrnné sedimenty (litál a akál), ačkoli podle hodnocení proudění pochůzkou se zde rychlost
proudění snižuje). Ostatní změny průběhu
těchto ukazatelů spíše kopírují změny charakteru proudění v korytě za bezdeštného stavu.
Patrný je vnos organických látek a nerozpuštěných látek pod OK1B charakterizovaný
zvýšením saprobního indexu (z 2,15 na 2,75)
a nárůstem podílu preference habitatu pelál
a POM a podílu sběračů a filtrátorů. Dále po
toku jsou tyto ukazatele stále na vyšší úrovni
než na referenční lokalitě a jejich kolísání
reflektuje lokální snížení rychlostí proudění
a sedimentaci unášeného materiálu.
Ekologický stav Litavky je rovněž významně
ovlivněn jejím morfologický stavem, který
vykazuje známky narušení již nad zaústěním
OK2D. Na celém sledovaném úseku je ekologický stav ve všech profilech hodnocen jako
poškozený (obr. 6g).
Podíly preferencí proudění, habitatů a potravy odrážejí zvýšení rychlosti proudění
v zahloubeném korytě ve vzdálenostech 60
a 200 m pod OK2D a opětovný pokles rychlosti proudění v širším, plochém a mělkém
korytě a návrat ke stejnému charakteru koryta
jako nad OK2D ve vzdálenosti 500 m pod
OK2D (obr. 6h, i, j).
Rozpoznatelný je vnos snadno rozložitelných organických látek přepady z OK2D,
projevující se zvýšením saprobního indexu
z 1,93 na 2,31 bezprostředně pod výustí (ve
vzdálenosti 60 m).

Vyhodnocení účinnosti odvádění v povodí ČOV: Příbram
Správní orgány

Posouzení

Dešťový odtok

Obec

Příbram 1

Vlastník ČOV

Město Příbram

Provozovatel ČOV

1.SčV, a. s.

Zpracovatel posouzení

ČVUT, DHI

Posouzení provedeno k roku

2012

Požadovaná účinnost (DO)

% 57.6

Vypočtená účinnost (DO)

% 60.2

Vypočtená/požadovaná (DO)

1.04

Míra nesplnění (DO)

žádná

Nerozpuštěné látky Požadovaná účinnost (NL)
Vypočtená účinnost (NL)

% 72.6
% 60.9

Vypočtená/požadovaná (NL)

0.84

Míra nesplnění (NL)

střední

Obr. 5. List Vyhodnocení účinnosti odvádění pro Příbram

Komplexní vizualizace vyhodnocení

Komplexní vyhodnocení povodí Příbram
a jeho vizualizace je na obr. 7.

Závěry
V Příbrami byly identifikovány výpočetním
posouzení jako hlavní problémy z hlediska
emisí nízká účinnost odvádění NL na biologický stupeň ČOV a z hlediska imisí hydraulický stres v téměř celém posuzovaném
úseku Příbramského potoka, k němuž výrazně
přispívají odtoky z dešťové kanalizace, dále
vlivy nerozpuštěných látek již od prvního
dešťového oddělovače a toxicita amoniaku
v dolní části Příbramského potoka. Nejkritičtějšími objekty jsou výusti dešťové kanalizace
DK1,2 a DK3, dešťový oddělovač OK1B a vírový separátor.
Posouzením morfologie Příbramského potoka a Litavky byly zjištěny závažné deficity,
které jsou hlavní příčinou toho, že ekologický
stav ve všech sledovaných profilech je v ka-
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Obr. 6. Průběh morfologického stavu, variability rychlostí, EQR a složení společenstva v Příbramském potoce a v Litavce
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tegorii poškozený. Toto hodnocení odpovídá
hodnocení vodního útvaru „Litavka po soutok
s tokem Chumava“ dle Plánu oblasti povodí
Berounky.
Vzhledem k tomu, že společenstvo makrozoobentosu je značně narušeno již nad
urbanizovanou oblastí, zaústění ze systému
městského odvodnění nemají téměř žádný
vliv na změnu jeho struktury. Identifikovat
lze hydraulický stres vlivem zaústění dešťové
kanalizace v horní části sledovaného úseku
nad OK1B a dále pak pod zaústěním OK3A1.
Patrný je vnos organických látek a nerozpuštěných látek pod OK1B a vnos organických
látek pod OK2D.
Případná opatření tedy musí cílit především na zlepšení morfologického stavu obou
vodních toků. V systému městského odvodnění by mohlo být zefektivněno využití dešťové
nádrže na ČOV, čímž by se zvýšila účinnost
odvádění NL na biologický stupeň a také
snížil hydraulický stres a toxicita amoniaku
v Příbramském potoce vlivem odtoků z vírového separátoru. Ke snížení hydraulického
stresu by přispělo hospodaření se srážkovými
vodami, především v povodí dešťové kanalizace, ale i v celém urbanizovaném povodí.
Vhodné je opatření koordinovat na základě
opakovaného posuzování emisí a imisí,
protože jak bylo zjištěno, propagace odtoků
z výše ležících objektů může mít jak pozitivní
účinky, tak negativní účinky co se týče míry
narušení vodních toků toxicitou amoniaku.
Vzhledem k tomu, že Příbramský potok patří
mezi lososové vody, bylo by vhodné toxicitu
amoniaku indikovanou posouzením imisí
potvrdit či vyvrátit posouzením společenstva
ryb.
Navržená metodika vyhodnocování a vizualizace pomocí ISOK poskytuje dobrý přehled
o chování systému městského odvodnění
a snadnou a přehlednou identifikaci problémů. Vyhodnocení pilotního povodí dokumentuje nutnost propojení informací z posouzení
emisí a imisí ze systému městského odvodnění za deště a ekologického posouzení vodních
toků pro efektivní návrh opatření.
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Identifikace drenážních
systémů pomocí dálkového
průzkumu Země
(úvod do problematiky)
Lenka Tlapáková, Jiří Žaloudík, Igor Pelíšek,
Zbyněk Kulhavý

Abstrakt

Příspěvek prezentuje základní zjištěné skutečnosti a poznatky
z účelové inventarizace a rešerše dostupných informačních zdrojů o metodách detekce a hodnocení podpovrchových drenážních
systémů prostředky dálkového průzkumu Země (DPZ). Je součástí
úvodní etapy řešení projektu „Využití dálkového průzkumu Země
pro identifikaci a vymezení funkcí drenážních systémů” (NAZV,
MZe ČR, 2012–2016, QJ1220052) a popisuje preferované výzkumně-aplikační metody, založené na technologii DPZ v kombinaci
s multifunkčními nástroji geografických informačních systémů (GIS).
Souhrnný informační přehled je zaměřen na komplexní analýzu
dosud uplatňovaných postupů prostorové lokalizace, klasifikace či
posuzování aktuálního stavu podpovrchových drenáží distančními
průzkumnými metodami (zejména na přiblížení potenciálu, aplikačních zásad a limitů praktického používání různých technologií
a obrazových záznamů DPZ v dané problematice).
Klíčová slova
podpovrchové drenáže – dálkový průzkum Země – informační přehled

1. Smysl a potřeby identifikace podpovrchových
drenáží prostředky DPZ a GIS
Řešení výzkumného projektu reaguje na narůstající potřebu pořizovat spolehlivé územní informace o systémech drenážního odvodnění,
zejména ve vazbě na jejich současný stav, funkčnost a plánovanou
údržbu v rozdílných přírodních a technických podmínkách. Systémy
odvodnění lze řadit mezi důležité faktory ovlivňující jak produkční,
tak mimoprodukční využívání zemědělské půdy. Hlavním smyslem
projektu je proto zpřesnit a doplnit stávající podklady o podpovrchových drenážních systémech (projektovou dokumentaci) a zefektivnit
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pilot catchment (Kabelková, I.; Metelka, T.; Štastná, G.;
Stránský, D.; Krejčí, F.; Hrabák, D.; Suchánek, M.)
Abstract

“Information system on combined sewer overflows and their
receiving waters impacts” (ISOK) was developed and tested on the
pilot catchment Pribram. In the paper, complex assessment and visualization of results are presented. Numerical assessment identified
low drainage efficiency of suspended solids to the WWTP, hydraulic
stress along nearly the whole assessed reach of the Pribramsky
Creek, suspended solids impacts already below the first CSO and
ammonia toxicity in the downstream part. The assessment of ecomorphology of the Pribramsky Creek and Litavka revealed serious
deficits, which are the main cause of the poor ecological status at all
monitored profiles and of the fact that the wet weather urban drainage impacts lead to nearly no changes of the benthic invertebrate
community structure. Thus, measures should aim first of all at the
improvement of the morphology of both streams.
Key words
combined sewer overflows – ecological status – emissions – environmental quality standards – receiving waters
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

tak činnost zemědělsko-vodohospodářského managementu, působícího v krajině na různých správních úrovních.
Používané průzkumné a interpretační metody DPZ se orientují
především na správnou polohovou a tvarovou identifikaci podpovrchových drenážních systémů, včetně analýzy jejich současného
stavu, resp. prostorových diferencí a vazeb ve srovnání s okolním
prostředím. Na základě detekce typické stromové struktury sběrných
a svodných drénů (jejich polohy, rozchodů a orientace) lze totiž
drenážní systémy na snímcích poměrně dobře plošně identifikovat
a následně je také spolehlivě vytyčit v terénu. Pomocí vhodných prostředků DPZ a GIS je tak možné zjišťovat a komplexněji vyhodnocovat
nejen samotný výskyt, ale po provedení navazujícího pozemního
průzkumu také aktuální funkční stav sledovaných podpovrchových
drenáží. To přispívá k přesnější prostorové lokalizaci drenážních tras
i k potřebnému zhodnocení fukčnosti a závad stávajících odvodňovacích systémů na zemědělských pozemcích [32, 33, 34].
Ve světě a zejména v evropské oblasti existují často obdobné potřeby
a dispozice pro uplatnění DPZ při monitoringu zemědělského půdního
fondu a inventarizacích vybudovaných hydromelioračních systémů.
V obecné rovině se však mohou výchozí podmínky a postupy v České republice a v zahraničí poněkud lišit v typu, stavu a způsobech
provedení stavby drenáží, v dostupnosti a úrovni jejich projektové
dokumentace, v přírodních podmínkách, způsobech hospodaření
na pozemcích nebo v aplikovaných postupech DPZ (přístrojovém
vybavení a metodách, účelu a organizaci snímkování, dostupnosti
dat apod.). Specifikem České republiky je především útlum výstavby
nových drenážních systémů po roce 1990 a převod příslušné části
detailu odvodnění vlastníkovi pozemku (zákonem 92/1991 Sb.). Patrný
je také vliv zanedbání údržby, nevhodný způsob nebo úplná absence
provádění oprav drenáží i nepříznivé změny dokumentačních archivů
(časté dislokace a ztráty zdrojových záznamů).
Popisované vlastní, domácí i odpovídající zahraniční interpretační
postupy DPZ (standardní i nové automatizované technologie) jsou sice
primárně vždy zaměřené na konkrétní zemědělské, půdně-klimatické
oblasti a drenážní systémy, ovšem část posuzovaných metod a zkušeností je do určité míry mezioborově dobře přenositelná.

2. Podstata dálkového průzkumu hydrologických
objektů
a) Spektrální vlastnosti vody a půdy

Podstata dálkového průzkumu hydrologických objektů spočívá
v registraci příslušného odraženého nebo emitovaného záření pomocí
distančních čidel (na film či elektronicky) a v následném vyhodnocení získaného údaje jako ukazatele charakteristického stavu daného
objektu. Odrážecí i vyzařovací schopnosti látek bývají v jednotlivých
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částech elektromagnetického spektra zpravidla rozdílné. Voda vyniká
výraznou specifikou svých spektrálních vlastností, dosti odlišných od
jiných přirozených či umělých látek, resp. krajinných prvků a složek
(půda a horniny, vegetace, antropogenní objekty – budovy, cesty
aj.). Tohoto faktu se účelně využívá právě při zjišťování kvalitativně
kvantitativních parametrů hydrologických objektů a jevů z aerokosmických snímků.
Obecně klesá celkově nízká odrazivost čisté vody (koeficient spektrálního jasu) s rostoucí vlnovou délkou. Základní průběh spektrální
křivky (s minimem v infračervené oblasti, kdy jsou sluneční paprsky
vodou silně pohlcovány) je však v přírodních podmínkách výrazně
modifikován stavovými vlastnostmi vody a vlivy prostředí. Uplatňuje
se zde řada vnitřních i vnějších faktorů (např. fyzikálně-chemický
stav, charakter prostředí, atmosférické vlivy), ovlivňujících spektrální
vlastnosti a návazně i denzitní, resp. radiometrické charakteristiky
obrazů zájmových vodních objektů na snímcích či digitálních obrazových záznamech [39].
V půdách jako značně heterogenních komplexech se kombinují
spektrální vlastnosti jejich abiotických a biotických součástí. Anorganické látky se vyznačují pozvolným vzestupem odrazivosti se
vzrůstající vlnovou délkou. Odchylky od tohoto obecného schématu
jsou způsobeny chemickým složením, mechanickými vlastnostmi
a drsností povrchu půd. Zatímco obsah organických látek má vliv
na odrazové vlastnosti půd především v kratších vlnových délkách
(do 1,8 μm), drsnost povrchu ovlivňuje spektrální projevy půd především v oblasti mikrovln. Protože se v křivkách odrazivosti jednotlivých minerálů projevují různé absorpční pásy, je výsledná křivka
spektrální odrazivosti půdy primárně formována nejprve superpozicí
křivek těchto minerálů a dále je modifikována různými dynamickými
faktory (především vlhkostí půdy a drsností povrchu). Obecně se celková odrazivost půd zvyšuje s narůstající velikostí půdních částic pro
daný typ půdy. Vyšší vlhkost půdy způsobuje její sníženou odrazivost
s patrnými absorpčními pásy v oblasti blízkého a středního IČ záření
(1,4 a 1,9 μm). Obsah půdní vláhy často silně koreluje s texturou půdy.
Hrubé písčité půdy jsou obvykle dobře drénovány, což má za následek
nízký obsah půdní vláhy a tedy vyšší odrazivost. Špatně odvodňované
půdy s jemnozrnnou strukturou budou mít obecně nižší odrazivost,
jílovité půdy tedy budou zpravidla tmavší než půdy písčité [3]. Typický průběh spektrálních křivek odrazivosti (podle jednotlivých druhů
a vlhkosti půd) dokumentuje graf na obr. 1.
Znalost charakteristických spektrálních vlastností vody, půdy
i různých modifikačních faktorů je základním předpokladem také pro
správnou interpretaci zkoumaných krajinných objektů a jevů z aerokosmických dat (včetně drenáží). Velký význam má zvláště pro výběr
vhodného termínu snímkování, optimálních snímkových materiálů
(druhu dat a spektrálních pásem s nejvyšší výpovědní hodnotou) či
způsobu jejich zpracování a vyhodnocení (kombinace signifikatních
pásem, analýza interpretačních znaků a příčinných vazeb).

b) Vlhkostní poměry půd (povrchové zamokření, vlhkost
a vodní režim)

Formy výskytu vody v pedosféře jsou geneticky, místně, časově i fyziognomicky velmi rozmanité. Přesné stanovení hydropedologických
poměrů území je proto dosti komplikovaná záležitost, neboť se zde
projevuje mnoho řídících faktorů, ovlivňujících charakter bilančních,
transformačních i režimových vlastností vody v půdním prostředí.
Z hlediska dálkového průzkumu vlhkostních poměrů půd je účelné
rozlišovat povrchové zamokření půd (stav přesycení povrchové vrstvy
půdy vodou a s ním související koncentrace volné vody na povrchu
– v určité formě, kvantitě a trvání) a vlhkost a vodní režim půd (tj.
obsah vody v celém půdním profilu a jeho změny). Celkové vlhkostní
poměry půd jsou charakterizovány především množstvím půdní vláhy
(v absolutních či relativních hodnotách), hloubkou hladiny podzemní
vody a vodním režimem půd.
Stanovení intenzity, resp. kvalitativních stupňů povrchového
zamokření půd a jejich prostorové vymezení z běžných materiálů
DPZ bývá většinou spojeno s přímými interpretačními metodami,
vyhodnocujícími signifikantní vlhkostní stavy na nezakrytém povrchu půd. Tyto postupy jsou však použitelné jen za určitých specifických přírodních a technických podmínek. Některé charakteristiky
vlhkostních poměrů půd lze však stanovovat i nepřímo – pomocí
hydroindikačních vazeb reliéfu, půd a vegetace (zpravidla kvalitativně či semikvantitativně). Nepřímá interpretace vychází z možnosti
zjišťovat specifika či změny vlhkosti a vodního režimu půd na základě
odpovídajících geoindikátorů a jejich charakteristických projevů na
interpretovaných snímcích.
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3. Analýza problému a způsoby identifikace
podpovrchových drenáží prostředky DPZ
Vzhledem k charakteru a umístění sledovaného odvodňovacího objektu pod povrchem země (trubkové drenážní řady jsou podle potřeb
ukládány zpravidla do hloubek 0,6–1,5 m) jsou výchozí podmínky,
dispozice i praktické možnosti pro přímé zobrazení a interpretaci těchto objektů dosti omezené a komplikované. Běžné postupy pasivního
dálkového průzkumu Země, využívající k detekci krajinných objektů
registrovaných záznamů emitovaného či odraženého záření z viditelné
a infračervené oblasti spektra, totiž neumožňují zasahovat pod půdní
a vegetační pokryv a poskytnout tak přímé informace o objektech
z podpovrchové zóny.
Podpovrchové drenáže jsou tedy objektem, který lze pomocí standardních optických metod DPZ zjišťovat a studovat zpravidla pouze
nepřímo, a to s využitím jejich relevantních geoindikátorů – např.
heterogenity půdních vlastností (vlhkosti, teploty, minerálního složení
a pórovitosti, propustnosti pro vodu, obsahu humusu v půdě apod.),
charakteru vegetace (specifických porostních příznaků s ohledem na
změněné stanovištní podmínky), reliéfové predispozice (geomorfologických mikrotvarů) a dalších územních interakcí, jak uvádí např.
[31] s odkazem na [12].
Ani samotná přímá interpretace hlavních indikačních půdních
vlastností (vlhkosti a vodního režimu půd) však nebývá v přírodních
podmínkách bezproblémová. Na spektrální odrazivost sledovaného
půdního komplexu a zaznamenané diference povrchového zamokření
odvodňovaných půd na snímcích mají totiž kromě vlhkosti vliv také
další vlastnosti půd, komplikující exaktní vyhodnocení vlhkostních
poměrů i jejich správnou prostorovou extrapolaci (např. minerální
a chemické složení, obsah humusu a půdních pigmentů, zrnitost,
drsnost povrchu [3, 14, 16, 21, 29]). Získat objektivní informaci
o obsahu vody v půdě je tak postupy přímé interpretace běžných
optických aerokosmických dat poměrně problematické a za určitých
podmínek až nemožné (k dostatečnému upřesnění mnohdy nestačí
ani doplňkové údaje nebo pomocná měření).
Určitou výjimku v tomto směru představuje pouze využití mikrovlnné radiometrie, resp. aktivních radarů, pronikajících vysílaným
měřicím signálem až do mělkých přípovrchových vrstev půdy
(hloubek 5–20 cm či více – podle vlnové délky a formy používaného
dlouhovlnného signálu). Těchto specifických informací z leteckých
radarů se nejčastěji využívá ke kvantifikaci vlhkostních poměrů půd
(při lokálním přímém měření aktuální vlhkosti povrchové půdní
vrstvy) nebo při mapování mělkých zvodní podzemních vod (blíže
[7, 15, 22, 24]).
Avšak ani tato speciální záznamová technologie nedosahuje zpravidla potřebných detekčních hloubek pro přímé zjišťování a spolehlivou
evidenci drenážního zatrubnění (běžného uložení drenážních trub)
či souvisejícího odvodňovacího efektu v celém půdním profilu. Proto
bývá někdy nutné informace zprostředkovatelné metodami DPZ doplnit ještě v daném ohledu účinnějšími geofyzikálními metodami při
lokálním pozemním průzkumu.

a) Nadzemní a pozemní metody identifikace podpovrchových
drenáží

Pro identifikaci a zjišťování aktuálního stavu drenážních systémů
lze lokálně a s různým úspěchem využívat řadu standardních či ex-

Obr. 1. Schematizované spektrální projevy různě vlhké prachovité
půdy (plná čára) a jílu (přerušovaná čára) v části viditelného a blízkého infračerveného elektromagnetického spektra (převzato z [6, 27])
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perimentálních průzkumných metod, které však mívají často svoje
b) Přímá a nepřímá interpretace drenážních systémů
specifika, výhody a konkrétní praktická omezení. Jedná se především
Systémy podpovrchového odvodnění lze na snímcích DPZ úspěšně
o nadzemní distanční metody (letecké a družicové snímkování,
identifikovat prostřednictvím vizuálního projevu souboru kritérií
radiolokaci a termovizi), které bývají vhodnou alternativou metod
(přímých a nepřímých interpretačních znaků), reflektujících charakpozemních (nedestruktivní a destruktivní vyhledávací metody). Metoteristické vlastnosti daného přírodního prostředí (morfologie terénu,
dy nadzemní obecně umožňují identifikovat celý drenážní systém, tj.
geologické a půdní poměry, hydrologické poměry, vegetační pokryv),
vyhodnocují plošně rozsáhlejší území, na rozdíl od metod pozemních,
agrotechnické způsoby hospodaření a charakter použitého distančníkteré jsou vhodné pro identifikaci jednoho či několika podzemních
ho záznamu (typ snímku, měřítko, termín snímkování).
drénů nebo jen omezeného rozsahu drenážní skupiny [13].
Zachycení a následná identifikace polohy a stavu podpovrchových
Technické možnosti identifikace podpovrchových drenážních sítí
drenáží je možná a účinná zejména pomocí postupů nepřímé interna zemědělských pozemcích analyzovala pro účely jejich rekonstrukcí
pretace (na základě geo- a bioindikací) – tj. zjištění a vyhodnocení tystudie VÚZZP [26]. Tvorbu IS hydromelioračních staveb, tematický
pických projevů těchto odvodňovacích staveb a jejich vlivu na okolní
atlas či efektivní management drenáží (s využitím DPZ, GIS, GPS
prostředí (pomocí souboru specifických interpretačních příznaků na
a inspekční potrubní kamery) pak realizoval kolektiv autorů VÚMOP
povrchu půdy, vegetaci a reliéfu). Přitom bývají posuzovány vybrané
se spoluřešiteli výzkumných projektů NAZV MZe ČR v letech 2001
markantní znaky krajinného povrchu, indikující příčinné souvislosti
až 2006 [11, 13]. Prověřovány přitom byly jak primárně preferované
a územní interakce v dané oblasti. Jedná se o takové lokální příznaky,
nadzemní metody, tak také vybrané specializované pozemní metody.
které v dostatečné míře a zřetelně reflektují změněné poměry půd či
Z dosažených výsledků se ukázala jako velmi perspektivní a vhodná
vegetačního krytu vlivem vybudované drenáže (hlavně změny vodnometoda zejména aplikace dálkového průzkumu Země, a to nejen pro
-vzdušného režimu, vlhkosti a propustnosti půdních vrstev, teploty,
lokalizaci a kontrolu povrchových objektů, ale také pro podpovrchové
obsahu a dostupnosti živin, fyziognomie vegetace, mikroreliéfu apod.).
části systému. Pro vlastní identifikaci sledovaných drenážních systémů
Pro správné vyhodnocení těchto projevů na obrazových záznamech
byly přitom prioritně používány a testovány obrazové záznamy z běžDPZ je rozhodující především znalost základních principů a specifik
ného i účelového leteckého průzkumu krajiny (optických metod DPZ
fungování drenáží v půdním prostředí – tj. poznání hlavních přírod– panchromatických a spektrozonálních snímků), pořízené z různých
ních procesů, ovlivňujících kontrétní stanovištní podmínky v odvodvýšek a kamerových nosičů (letadel, vrtulníků, balonů či stožáru).
ňovaném půdním profilu (nad drény a v jejich okolí). Klíčovou roli má
Ověřovány však byly také další nadzemní distanční metody:
přitom pochopení podstaty sledovaného jevu a správná interpretace
Radiolokační, která je účinnou metodou, vyžaduje však speciální
lokálních vztahů mezi příčinou, působícími faktory a jejich signifivybavení a náročné způsoby zpracování dat. Byly otestovány a dokantními důsledky v daném prostředí (markantními projevy výskytu
poručeny tyto optimální podmínky pro detekci drenáží: pásmo cca
a fungování drenáží, identifikovatelných na leteckých snímcích), a to
80 MHz (aby nebylo vyhledávání ovlivňováno mělkými nehomogeza proměnlivých časových, klimatických a stanovištních podmínek
nitami), termín: promrzlá půda nebo suché léto (při vysoké hladině
monitorovaných zemědělských pozemků.
podzemní vody a za deštivého počasí je identifikace nemožná).
Úspěšná identifikace podpovrchových drenážních systémů pomocí
Termovizní snímkování – podle prvotních zjištění z domácích expegeoindikací proto vyžaduje nejdříve objasnit a klasifikovat závislosti
rimentů z přelomu 20. a 21. století [10, 26] je prověřovaná metoda termezi samotným drénem a souvisejícími hydropedologickými vlastmálního snímkování pro praktické účely identifikace odvodňovacích
nostmi prostředí (viz obr. 2). Teprve poté je možné získané poznatky
systémů jen málo vhodná (přes její nesporný teoretický informační
účelně propojovat s detekčními možnostmi stávajících použitelných
potenciál). Prvním důvodem jsou vysoké nároky na speciální snímací
technologií DPZ a správně je zohlednit při prováděné přímé či nepřítechniku, druhým důvodem malá úspěšnost nepřímé identifikace
mé interpretaci relevantních charakteristik sledovaných drenážních
podpovrchových drénů. Dominantně se totiž na snímcích zobrazují
ploch (na holých nebo vegetací pokrytých půdách).
linie pojezdů zemědělské techniky a místa aplikace hnojiv, méně pak
Na schématech obr. 2 jsou znázorněny různé mechanismy ovlivnění
studované lokální rozdíly vlhkosti, resp. teploty půdy nad drenážní
vodního režimu půdy existencí liniového drenážního prvku. Zemina
rýhou.
v drenážní rýze se od okolního rostlého terénu liší fyzikálními i biocheMetody pozemní vycházejí převážně ze zkušeností, získaných při
mickými vlastnostmi vlivem promísení materiálu v průběhu výstavby
identifikaci kanalizačních sítí či podzemních kabelů a představují
(při bortování drenážek se záměrně zahrnoval drén výkopkem umístějistou lokálně použitelnou alternativu uváděných postupů DPZ.
ným na kraji rýhy – jednalo se o směs ornice a podorničí). To se projeví
Tradiční vyhledávací průzkum zahrnuje zejména terénní rekognoszměnou hydrofyzikálních vlastností (propustností, pórovitostí a objekaci (s identifikací a kontrolou nadzemních částí hydromelioračních
movou hmotností, obsahem organické hmoty, tepelnou vodivostí atd.).
staveb a jejich případným geodetickým zaměřením). Mezi speciální
V prvním případě (a) se při přemokření snižuje obsah vody v půdě
metody pozemního průzkumu patří geofyzikální metody zaměřené na
vlivem vyšší propustnosti drenážní rýhy (uplatňují se preferenční
popis elektrických vlastností (anomálie elektrického pole – odporové
makropóry vzniklé nejprve nakypřením během výstavby, následně
profilování), magnetických vlastností (měření hodnot vektoru geomagudržované zvýšenou aktivitou organismů, související s odlišným
netického pole pomocí protonových magnetometrů), geotermických
vodním i živinným režimem rýhy). Naopak při snížení úrovně hladivlastností (vztah tepelné vodivosti a pórovitosti – měření v sondách),
ny (b) se uplatňuje vyšší retenční schopnost drenážní rýhy (prvotně
měrné hmotnosti (anomálie gravitačního pole – projev drenážní rýhy)
opět vlivem promísení během stavby, kdy se ornice dostává do celého
nebo akustického vlnění (zejména šumu vyvolaného proudící vodou
vertikálního profilu rýhy, následně je vyšší organický podíl s lepší
v drenáži – rezonance v uzavřeném prostoru).
Ke speciálním doporučovaným postupům
lokálního průzkumu náleží také metoda
elektroakustická (s cizím zdrojem signálu,
využívaná pro hledání hlavníků), biolokační
metody (tzv. proutkaření) a další perspektivní
technologie, rozvíjené ve vodárenství a stokování při vyhledávání nekovových potrubí
(např. vysílače elektromagnetického signálu
a inspekční kamery) – blíže [9, 13, 26].
Obecně platí, že pozemní observační postupy poslouží dobře především pro ověření
detailu (např. situování vyústění drenáží,
lokálních poruch) a k případné evaluaci
výsledků z technologií DPZ. Pro rutinní operace pořízení, zpracování a analýzy velkého
množství tematických geodat z rozsáhlých
zemědělských oblastí se však jeví výhodnější
a prakticky nezastupitelné zmiňované nadzemní detekční metody (zejména letecké snímky
Obr. 2. Schéma fungování drenážního systému v různých specifických stavových podmínkách
s vysokým rozlišením pozemního detailu).
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retenční schopností pro vodu udržován aktivitou organismů). V obou
případech se zlepšují vodno-vzdušné podmínky pro růst vegetace,
která je následně nad drenážní rýhou vitálnější.
Na schématu (a) vyjadřují zakreslené hladiny podzemní vody
v časech t0, t1, t2 proces odvodňování půdy postupným zaklesáváním
hladiny podzemní vody. Přitom drenážní rýha odvodňuje rychleji
a vegetace proto kratší dobu trpí přemokřením. Drén v půdě působí
jako hydraulický propad. Schematizovaný profil vlhkosti v čase t2
vyjadřuje řez 1 na obr. 2.
Naopak za období s nedostatkem vody (b) se uplatňují odlišné
efekty: zadržení vody organickou hmotou, promísenou v drenážní
rýze a následná redistribuce do přilehlého půdního profilu. Vláhový
režim může vylepšit samotný odvodňovací prvek přiváděním vody
z vyšších partií drenážního systému. Drén zde působí jako kolektor,
drenážní rýha se pak od okolního rostlého terénu liší vyšší retenční
schopností. Typický profil vlhkosti, situovaný několik centimetrů nad
úroveň uložení drénů, pak znázorňuje řez 2 na obr. 2.
Vlastní tematická interpretace podpovrchových drenážních systémů je u tohoto typu krajinných objektů poměrně komplikovanou záležitostí. Uvedené objekty je totiž možné běžnými optickými metodami
dálkového průzkumu monitorovat, zjišťovat a následně vyhodnocovat
pouze zprostředkovaně s využitím relevantních územních geoindikátorů. Zaznamenané markantní lokální rozdíly vlhkosti půdy (intenzity
a změn povrchového zamokření), vegetačního pokryvu (fyziognomie
a stavu vegetace) nebo morfologie reliéfu (jako odpovídajících indikačních ukazatelů fungujícího drenážního odvodnění zemědělských
ploch) mohou být přitom na pořízených obrazových záznamech DPZ
interpretovány buď přímo, nebo nepřímo (podle jejich charakteru,
resp. pokrytí snímaného půdního povrchu).
Přímá interpretace vlhkostních poměrů půd je založena na vyhodnocení korelace mezi spektrální odrazivostí nezakrytého povrchu
půdy (adekvátní denzitní či radiometrickou hodnotou) a její vlhkostí
(odrazivost obecně klesá s rostoucí vlhkostí). Ze záznamu vlhkostního
stavu bezprostředně na povrchu půdy se pak odvozuje i množství
půdní vody pod povrchem, a to na základě genetické souvislosti stavů
podpovrchových a povrchových půdních horizontů [15].
Uvedená analogie ani obecná korelační závislost spektrálních
a vlhkostních charakteristik půd však nebývají vždy jednoduché
a jednoznačné (zvláště vlivem heterogenity přírodních podmínek),
což může vést i k nesprávným interpretačním výsledkům. Vedle
vlhkosti mají totiž na spektrální odrazivost půdního komplexu vliv
také další vlastnosti půd, které často znesnadňují správné vymezení
a hodnocení sledovaných vlhkostních diferencí půdního povrchu
(např. obsah organických a minerálních látek, textura, drsnost povrchu a další).
Některé důležité charakteristiky hydrologických a živinových
poměrů půd lze však stanovovat a posuzovat i nepřímo – pomocí
územních hydroindikačních vazeb reliéfu, půd a vegetace. Nepřímá interpretační metoda pak spočívá v diagnostice příčin a stavu
zamokření odvodněných pozemků prostřednictvím příslušných
geoindikátorů – tj. ve vyhodnocování jejich relevantních interpretačních znaků a lokalizaci na snímcích. Jako nejvhodnější indikátor
vystupuje u zakrytých půdních povrchů především přirozený vegetační kryt, spolehlivě indikující stupeň zamokření, typickou hloubku hladiny podzemní vody i vodní režim půd. Využito je přitom
zákonitých vazeb vegetace (stavu a druhové skladby) na množství
a kvalitu, fyziologickou dostupnost a změny
vody v půdě [16].

spolehlivé identifikace drenážních systémů z obrazových záznamů
DPZ podle zvoleného interpretačního schématu (na základě pedoa fytoindikací). Při prováděné interpretaci a prostorové analýze podpovrchových drenáží jsou jako klíčové územní souvislosti posuzovány
zejména podmíněnost a variabilita optického projevu půd (odkrytého
půdního povrchu) a vegetace na vyhodnocovaných temporálních
snímcích (spektrální/denzitní, resp. tónové – barevné, jasové a texturální parametry), a to jak rešeršně, tak prakticky (experimentálně
a verifikačně v terénu).
Pro jednotlivé druhy distančních záznamů jsou postupně selektována a prověřována hlavní kritéria a faktory, podmiňující správnou
vizuální identifikaci drenážních systémů na vybraných obrazových
materiálech DPZ. Na základě těchto řešitelských aktivit je zformulován
a dále upřesňován návrh optimálního metodického postupu polohové
identifikace podpovrchových drenáží, včetně kategorizace jednotlivých typů vizuálních projevů drenáží na vybraných standardních
i speciálních leteckých snímcích.
Příklady charakteristických projevů podpovrchových drenážních
systémů na barevných leteckých snímcích dokumentují ukázky na
obr. 3. Základní typové varianty stromovité struktury drenážních
rýh jsou zde zachyceny na podzimním snímku holé orné půdy
(světlé linie rychleji vysychající půdy nad drény po dešti – část a)
a letním snímku zemědělské plochy s vegetací (tmavší linie oproti
okolí – hustší, vyšší a vitálnější porost dozrávajících obilovin nad
drenážní rýhou – část b).

5. Literární rešerše (výběr z relevantních domácích
a zahraničních informačních zdrojů)
a) Dosavadní výzkumy a praktické aplikace metod DPZ na
zemědělských drenážích

Na základě podrobné rešerše dostupné literatury byla provedena
tematická analýza stávajících postupů identifikace podpovrchových
drenážních systémů v různých přírodně-antropogenních podmínkách.
Přehled dosavadních teoretických i aplikačních výzkumů je přitom
cíleně zaměřen především na státy s obdobnými zemědělskými a vodohospodářskými poměry a problémy meliorační praxe jako Česká
republika (např. Německo, Polsko, Rusko, USA a další). Pouze okrajově
byly pro vysvětlení a doplnění potřebných údajů analyzovány také
související výsledky z jiných teritorií či oborů.
Při prohledávání datových zdrojů a rešeršních rozborech byly zjišťovány a posuzovány relevantní informace zejména z těchto tematických
oblastí, odpovídajících účelovému rozdělení řešené problematiky DPZ
do jednotlivých poznatkových úrovní:
• principy fungování a detekce drenáží + adekvátní záznamové technologie DPZ (potenciální distanční metody průzkumu drenážních
objektů);
• konkrétní používané, testované a doporučované prostředky DPZ
pro daný účel (data a metody);
• dosavadní získané tematické poznatky (teoretické závěry a praktická
doporučení).
Vybrané klíčové informační zdroje se vztahem k řešenému tématu
jsou souhrnně uvedeny v tab. 1, která podává účelový popis jednotlivých prací s uvedením jejich zaměření, používaných prostředků
DPZ (metod, dat) i konkrétních poznatků a doporučení pro praktickou
aplikaci DPZ.

4. Preferované detekční
a interpretační metody DPZ
Preferovaná výzkumně-aplikační metoda
představuje optimalizovaný postup řešení,
využívající jako stěžejní technologii dálkový
průzkum Země (DPZ) v kombinaci s multifunkčními nástroji geografických informačních systémů. Zvolenou nedestruktivní
distanční metodou je možné identifikovat
celý drenážní systém a vyhodnotit i plošně
velmi rozsáhlá území s přesností odpovídající
projektové dokumentaci.
Výchozím předpokladem uvedeného postupu je zohlednění všech podmínek a vazeb
v území, dílčích geofaktorů a antropogenních činností, které rozhodujícím způsobem
ovlivňují typický vizuální projev a možnosti
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Obr. 3. Typické vizuální projevy fungujících drenáží na leteckém snímku (a) holé orné půdy
(světlé linie – podzim), resp. (b) plochy s porostem obilovin (tmavé linie – léto)
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Tab. 1. Přehled vybraných literárních zdrojů k tématu identifikace podpovrchových drenáží pomocí DPZ
info
rok
zdroj
[8]

1971

[4]

1983

[26]

1990

[28]

1994

[25]

1995

[38]

1995

[37,
20]

1996,
2000

[36,
2]

2002
2004

[11,
32,
33,
35,
34]

2002
2004
2006
2008
2009

[18,
1,
19]

2006
2007
2009

charakteristika
(zaměření, výsledky)
panchro – čb, barevný; CIR;
podrobné porovnání druhu použitých
IR
dat DPZ a termínů vhodných pro letecké
snímkování drenážních ploch
panchro (barevný orto);CIR;
snaha o odhalení nefunkčních drénů,
IR – termo; (z multispektrál.
obsáhlý průzkum zemědělských ploch
skeneru)
s využitím různých dat DPZ, analýza
vlhkostních rozdílů povrchu
optický DPZ + termo (panpraktické experimenty s využitím růzchro, CIR, multi); pozemní
ných distančních metod při identifikaci
metody; různé typy nosičů
DS na zem. plochách (hlavně DPZ,
radiometrie, termovize, geofyzikální
metody, biotronika aj.)
panchro, CIR, (multi); terénní systematický rozbor územních a tech.
měření půd; spektro /denzito- vlivů na detekci DS, měření a analýza
metrie; vizuální interpretace; spektrálních a půdních vlastností, vizutypologická analýza a digitál- ální i dig. interpretace v GIS, metodický
ní zpracování obrazu
postup a praktická doporučení pro
zjišťování DS z DPZ
popis indikačních příznaků DS (včetně
panchro – čb/barevný; CIR;
termo (Daedalus); GIS (Grass); vegetačních), podpůrná měření, porovnání faktorů a dat vhodných pro detekci
propojení dat, delineace; DS
DS
(filtrace)

data a metody

panchro; spektrometrie půd;
terénní měření a rozbory

CIR; GIS (Idrisi) – interpretace
DS a porovnání výstupů

letecký a družicový DPZ; multi / hyperspektr. snímky; GPS;
dokumentace DS; GIS (dig.
analýza, delineace DS)
optický DPZ – panchro čb, barevný; ortofoto; CIR (spektro);
ortofoto; vizuální interpretace; pozemní metody (potrubní
kamera); GPS (terén); GIS
(rektifikace, úpravy)

panchro – čb / barevný; GIS
(ENVI) – automatická klasifikace let. snímků; delineace
DS (dig. filtrace)

poznámka
identifikace DS na orné půdě
s plodinami (35mm foto) +
srovnávací tabulky
rozdíly teplot mezi suchou
a vlhkou půdou až 10 °C
(poledne)
různá úspěšnost detekce DS
(nejlepší DPZ, radiolokace a
biolokace – 50 %), problémy s
organizací náletů (dodržením
termínů)
dobře využitelný informační
zdroj ( + názorné ilustrační
obrázky, schémata a tabulky)

doporučení pro DPZ
(optimální podmínky)
CIR nejlepší (pozdní léto), ale
i panchro snímky pro detekci
drenáží přijatelné
nejvhodnější CIR (i cenově),
max. diference vlhkosti 4 dny
po intenzivním dešti, záplavě
CIR lepší, panchro dobré;
potřeba kolmých snímků optimálně 2–3 dny po dešti; vhodné
a nevhodné plodiny; termo
nevhodné
optimálně – CIR, panchro; markantní DS při diferenci vlhkostí
nad 3 % a 6 % (podle druhu
půd – písčitých, resp. hlinitých)

podrobně rozebírány vazby
hloubky hladiny podzemních
vod na vlhkostní a teplotní
poměry půd či růst rostlin

optimální pro snímkování DS:
jaro, po dešti (holé půdy); termo
– rozdíly teplot až 3 °C (u veg.
nad drény a mimo ně); 1–5 °C
přes den v létě
podrobná analýza vazeb spektrální odra- uváděn vztah vlhkosti povrchu optimální pro DPZ: 10.4.–10.5.;
zivosti a vlastností půd (vlhkost, humus, půd a profilu (vliv na vegetaci) rozdíly vlhkosti nad 11–12 %
železo, disperzita aj.)
a „inverzní“ zobrazení DS
(podzolové půdy) umožňují
detekci drénů (vliv humusu)
hodnocení efektivity DPZ pro mapování výrazná preference CIR pro
optimálně CIR; max. rozdíly
DS, rozbor půdních vlastností a detekce dané inventarizační účely
vlhkosti 2–3 dny po dešti
rozdílů vlhkosti nad drény (převážně
holé půdy), prostorové interpretace v
GIS
vývoj aplikace DPZ pro detekci DS,
vyšší úspěšnost detekcí na
optimální kritéria neuváděna
zaměřený na drenáže (linie) i celé odobdělávané půdě, jinde nižší
(jen výsledky obrazové analýzy
vodňované plochy různé klasifikace dig.
drenážních ploch)
snímků v GIS
snaha o komplexní analýzu příčin,
cílem je praktické uplatnění
výhodou časová řada snímků
příznaků a typických projevů drenáží na metod DPZ v zemědělství
optimálně:
leteckých snímcích odvodněných zem.
a meliorační praxi (detekce sta- – bar. orto, CIR i další
ploch (v různých podmínkách: srážky,
vu a funkcí DS, inventarizace, – jaro, po dešti (holé půdy)
land use, půdy a růst rostlin), preference kontroly a opravy podpovr– vzrůst plodin
optických metod DPZ a nepřímé interchových drenáží), maximální
– zralost (obilí), nárůst po seči
pretace (fytoindikace)
účinnost detekce 75–95 %
(TTP)
– fytoindikace, méně vlhkost
– půdy (středně těžké, těžké)
velkoplošný monitoring a detekce
různé stáří DS; přesnost
vlastní příčiny a projevy DS,
drenážních linií z dig. snímků v GIS
identifikace 59–71 % (podle
ani optimální podmínky pro
(automatická delineace drénů pomocí
použitých vstupních map)
DPZ nejsou komentovány
analýzy, filtrací a podpůrných dat)
(prioritou je postup automat.
delineace)

V tabulce použité zkratky:
IR – infra red
CIR – color infra red
DS – drenážní systém
TTP – trvalý travní porost
ENVI – Environment for Visualising Images

b) Souhrnný řešeršní rozbor – komentář

Důkladný rozbor, popis a prověřování potenciálu i limitů použití
jednotlivých druhů obrazových geodat postupně poukázaly na hlavní,
preferované či nadějné metody DPZ pro řešení daného tématu. Jednalo
se o to, vybrat a ověřit takové vhodné technologie DPZ, které umožňují
v našich podmínkách dostatečně účinně identifikovat přítomnost
a tvary sledovaných hydromelioračních objektů nebo intenzitu souvisejících jevů v prostoru a čase.
Identifikaci drenáží byla v České republice věnována pozornost již
v 80. a 90. letech 20. století, odpovídající tehdejším potřebám i stupni
rozvoje a uplatnění metod DPZ ve výzkumu a zemědělské praxi – viz
studie VÚZZP Praha [26] nebo experimentální průzkumy členů řešitelského týmu „VODA“ v programu MCKP – Interkosmos (AF VŠZ
Praha, VÚRV Bezno, ŠMS Bratislava). Archivní informační zdroje
se tak zpravidla odkazují na dílčí prezentované výsledky výzkumů
několika specializovaných oborových pracovišť, která se v bývalém
Československu danou tématikou tehdy účelově zabývala (např. SMS,
VÚZORT, VŠZ FA, VÚZZP Praha, Agroprojekt, ÚVSH Bezno, ŠMS
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a SSDPZ VÚGK Bratislava). Na ně pak počátkem 21. století navázaly
intenzivní výzkumně-aplikační aktivity resortních a akademických
pracovišť České republiky (VÚMOP Praha, ZVHS Brno, ÚEK AVČR
České Budějovice aj.), zaměřené na vytvoření informačního systému
hydromelioračních staveb a účelový management drenážních systémů,
včetně použití prostředků DPZ pro detekci a mapování, kontrolu či
údržbu podpovrchových drenáží (projekty NAZV 2001–2006: [11, 13]).
Tematicky jsou jednotlivé hodnocené disponibilní práce o detekcích
drenážních systémů metodami DPZ zaměřeny na následující dílčí
problémové okruhy:
• měření a analýza spektrálních charakteristik půd a rozbor adekvátních projevů změn půdních vlastností (vlhkosti, obsahu humusu,
minerálních látek, disperzity aj.) ve vztahu k identifikovatelnosti
podpovrchových drenáží na leteckých snímcích [28, 38];
• vhodné způsoby distančního monitoringu zemědělských půd
(holých i s plodinami) s využitím optických metod DPZ (zejména
panchromatických a barevných infračervených snímků), popis
indikátorů a stanovení optimálních podmínek pro snímkování,
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resp. hodnocení drenážních systémů (přírodních, technických
a časových) – např. [8, 17, 20, 25, 28, 37];
• aplikace některých specifických senzorů a obrazových záznamů
DPZ při zjišťování aktuálního stavu odvodňovaných ploch (hyperspektrální snímky, termovize a radary – [2, 4, 36]) nebo podpůrných
pozemních metod prospekce drenážních sítí (geofyzikální, elektroakustické, biolokační a další) – [26, 33];
• účelové technologie postprocessingu získaných obrazových dat
v prostředí GIS (automatizovaná delineace zobrazených drenážních
sítí – digitální analýza obrazu, filtrace) – [1, 18, 19, 25].
Až na výjimky však ve většině prací probíhá popisovaná identifikace drenážních systémů často pouze mechanicky, náhodně nebo jen
s pouhým konstatováním „výskytu“ daného fenoménu na snímcích
– tj. neúplně, bez bližšího vysvětlení, odhalení a systematického zdůvodnění příčin, podstaty a charakteristických projevů jejich zobrazení
na analyzovaných materiálech DPZ. Naopak informačně podnětnou
a perspektivní pro vlastní řešení tématu je v tomto ohledu vazba
na vyhledávací postupy „letecké archeologie“ (metodicky obdobná
tematika nepřímých indikací podpovrchových objektů s využitím
adekvátních porostních, půdních a reliéfových příznaků [5], [23],
paleohydrografii nebo indikační geologické, resp. geobotanické detekční metody [30].
Mezi nejčastěji používané metody a obrazové materiály DPZ, zmiňované jako nejvhodnější pro identifikaci podpovrchových drenáží,
jsou uváděny barevné infračervené snímky (CIR = color IR), resp.
spektrozonální snímky v analogové (dříve) nebo digitální podobě
(nyní). Z podrobných šetření na zemědělských půdách v Ohiu [8]
vyplynulo, že jarní období je optimální částí roku pro pořízení potřebných leteckých fotografií. Z použitých snímkových materiálů dávaly
nejlepší výsledky fotografie CIR, protože tyto materiály mají vyšší
kontrast, se kterým lze drény lépe vymezit. Barevné a ČB panchromatické fotografie však byly pro daný účel taktéž přijatelné. Barevné
infračervené snímky jsou pro detekci stavu a funkce drenáží preferovány rovněž v řadě dalších regionálních průzkumů, zaměřených na
velkoplošný monitoring odvodněných zemědělských ploch (odkrytých
půdních povrchů před nárůstem vegetace) – [4, 20, 25, 37].
Obdobné závěry potvrzují také prováděná šetření a výsledky domácích autorů při studiu drenáží a vlhkostních poměrů půd pomocí
DPZ [26, 15], včetně vlastních praktických poznatků řešitelů projektu
z agroleteckých melioračních průzkumů v letech 2002 až 2006 [11,
13]. Přes nespornou vysokou informativnost spektrozonálních snímků (výrazně citlivých na obsah vody v půdě a chlorofyl v pokryvné
vegetaci) jsou pro potřeby řešení pragmaticky doporučovány spíše
názornější, dostupnější a levnější obrazové materiály z viditelné části
spektra (zejména letecké měřické snímky v přirozených barvách),
které mají pro daný inventarizační a vyhodnocovací výzkumný účel
komplexnější vypovídací schopnost. Navíc jsou tyto snímky fakticky
lépe využitelné i pro běžné používání v zemědělské a meliorační praxi.
Problematika přímé i nepřímé identifikace drenážních systémů
pomocí DPZ není v současnosti dostatečně a v potřebné šíři objasněna a dořešena. Provedeným rešeršním rozborem bylo zjištěno pouze
několik ucelených a dobře použitelných informačních podkladů
– odborných prací, které se dané problematice věnují komplexněji
a podrobněji v souladu s potřebami daného projektu (např. obsáhlejší
zprávy oborových výzkumů, disertační a diplomové práce či některé
specializované publikace – [4, 8, 20, 25, 26, 28, 37]).
Stěžejními informačními zdroji pro řešení dané problematiky jsou
tak především předchozí specializované tematické práce (publikace,
postery a výzkumné zprávy) řešitelského kolektivu z pracovišť VÚMOP Praha, ZVHS Brno, ÚEK AV ČR České Budějovice a dalších,
realizované při tvorbě informačního systému hydromelioračních staveb, sestavení atlasu odvodnění nebo při formulaci potřeb pro účelné
využívání, údržbu a opravy odvodňovacích staveb (viz [9–13, 32–35]).
Z těchto tematických projektových podkladů vycházejí i uváděné
vlastní formulace a dílčí výsledky uskutečňovaného metodického
konceptu, včetně návrhu a ověřování experimentálních postupů
detekce a hodnocení reálného stavu a funkčnosti podpovrchových
drenáží pomocí technologií DPZ a GIS v rámci stávajícího výzkumného projektu NAZV MZe ČR.
Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory projektu NAZV
QJ1220052 „Využití dálkového průzkumu Země pro identifikaci
a vymezení funkcí drenážních systémů“ jako součást úvodní etapy
řešení projektu.
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Abstract

The paper presents basic facts and knowledge of special survey
and literature retrieval focused on detection and evaluation methods of subsurface drainage systems by means of remote sensing. It
is a part of beginning research stage of the project „Identification
and function determination of the drainage systems by means of
remote sensing data utilization“ and it defines preferred research
– application methods based on the remote sensing technology and
multifunctional tools of geographical information systems (GIS). The
summary is aimed at the complex analysis of applied processes in
spatial localization, classification or assessment of subsurface drainage systems’ actual status by means of distance research methods.
Mainly it means determination of potential, application principles
and limits of practical use of different technologies and image data
obtained by remote sensing in solving questions.
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Nejistoty při navrhování
systémů nakládání
s dešťovými vodami
Boris Vološ, Lubomír Macek

Abstrakt

V otázkách návrhů systémů pro odvádění dešťových vod mají
projektanti k dispozici tato normová doporučení: TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení
srážkových vod, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky,
ČSN EN 75 6110 Odvodňovací systémy vně budov, ČSN 75 6261
Dešťové nádrže a Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe,
Odry a Moravy [6]. Cílem je poukázat na provázanost návrhových
požadavků z jednotlivých norem, ze kterých pak mohou plynout
nejistoty ve funkčnosti navrženého odvodňovacího systému. Zaměřili jsme se jen na nejdůležitější vstupy, jako jsou srážky a odtokové
koeficienty, podle kterých se navrhuje kapacita potrubí, objemy
nádrží a posuzuje funkčnost systému jako celku. V poslední části
příspěvku se dotkneme otázek návrhu, umístění a fungování vsakovacího zařízení.
Klíčová slova
srážka – odtok – akumulace – infiltrace – koeficient odtoku – dešťové
vody – vsakování – periodicita opakování

Srážky
Při dimenzování odvodňovacích systémů vně budov dle ČSN EN
75 6110 jsou doporučené periodicity opakování návrhových dešťů za
předpokladu využití jednoduchých výpočetních metod následující:
P = 1,0
– Venkovní území 				
– Obytná území 				
P = 0,5
– Městská centra a průmyslová území
P = 0,2
– Podzemní dopravní zařízení a podjezdy
P = 0,1
Délku trvání deště norma nespecifikuje. Vysvětluje jen, že použitá
intenzita závisí na faktorech jako je doba dotoku v povodí a případně
je možné se řídit na základě vyhodnocení místních dešťoměrných
údajů. Uvažují s použitím konstantního deště.
Podle TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami je u návrhu
vsakovacích zařízení uváděná návrhová periodicita srážek 0,2 a 0,1.
Periodicita 0,1 se volí pro případy náročnějších staveb, kde je potřebná
vyšší spolehlivost, jako např. při návrhu odvodnění podzemních dopravních zařízení nebo vstupů do budov nacházejících se pod úrovní
okolního terénu. Jiná periodicita návrhové srážky může být stanovena
v generelu kanalizace. Dále se uvádí, že návrhová periodicita srážek
může být stanovena v souvislosti s požadavky hydraulické spolehlivosti navrhované protipovodňové ochrany objektu. Délka trvání
návrhové srážky pro dimenzování objektů se volí od 5 min do 72
hodin, viz tabulka D. 2 v normě [2]. Jako výsledná se v návrhu uváží
nejnepříznivější varianta.
Podle ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ jsou hodnoty četnosti výpočtových dešťů stanoveny následovně:
– Venkovní území 			
P = 1,0
– Obytná území 			
P = 0,5
– Městská centra, průmyslová
a komerční území		
P = 0,5 a P = 0,2
(P = 0,2 se navrhuje v případech, kde v místě nejsou stanoveny
intenzity dešťových srážek pro nucený odtok)
P =0,1
– Podzemní dráhy, podjezdy		
Normy ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, ČSN
75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami nepředpisují tvary syntetických
hyetogramů pro případné modelování neustáleného odtoku v čase.
Řešitelé modelových simulací mohou využít zátěžové hyetogramy
podle různých autorů nebo stanovené dle místních podmínek. V případech, kdy nejsou k dispozici věrohodná srážková data z řešené
lokality, autoři projektu nejčastěji sáhnou po aplikaci syntetického
hyetogramu dle Šifaldy [9]. Tvar syntetického zátěžového hyetogramu, který lze použit pro simulaci návrhových parametrů, je
rozhodující ve vztahu ke kulminačnímu průtoku, tudíž pro návrhové
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charakteristiky pro stanovení kapacity potrubí a bezpečnostních přelivů objektů. Vlivem tvaru syntetického hyetogramu a jeho časového
kroku se v minulosti pro urbanizované povodí zabýval např. Haloun
[7] a pro malé otevřené povodí Vološ [8] a jiní. Při zjednodušených
výpočtových postupech, zejména při aplikaci intenzitních vzorců,
průběh zátěžové srážky do výpočtu nevstupuje a výsledek závisí
na výběru konkrétního intenzitního vzorce od příslušného autora.
V našich podmínkách a při použití jednoduchých výpočtových metod se podle normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
používá racionální metoda, přičemž se vychází z jejího obecného
tvaru. Doporučené návrhové periodicity opakování návrhových
srážek při použití jednoduchých výpočetních metod jsou P (1,0; 0,5;
0,2 a 0,1). Délka trvání deště při použití racionální metody je 15 min,
v případě doby koncentrace přesahující 15 min se delší návrhová
srážka redukuje podle Bartoška.
Z uvedeného plyne nejistota ve využití plné funkčnosti systému
jako celku, kdy přívodní potrubí dešťové vody do objektu pro hospodaření s dešťovými vodami (HDV, decentrální způsob odvodnění) je dle
uvedených návrhových parametrů poddimenzované ve vztahu k návrhové kapacitě objektu HDV. Poddimenzování přívodního potrubí lze
vysvětlit rozdílnými požadavky na návrhové srážky pro dimenzování
vsakovacích zařízení a návrhovými požadavky pro výpočet stokové
sítě a vnitřní kanalizace. Tato kombinace návrhu může nastat například v případě, že systémem HDV bude navrženo odvodnění několika
objektů v rámci jednoho pozemku, které budou svedeny do společné
nádrže. Sjednocení návrhových parametrů chápeme z pohledu návrhové srážky, její periodicity a doby trvání.
Pokud bychom se podívali na normy, doporučené pro návrh odvodňovacích systémů uvnitř budov, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
doporučuje pro návrh odvodňovacích systémů uvnitř budov použít
intenzitu 300 l.s-1.ha-1. Tato norma ovšem relativně nově odkazuje na
ČSN EN 1256-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet. V této normě
v českém znění patrně považují tuto intenzitu za místně používanou
a definují určité stupně bezpečnosti návrhu odvodnění, pokud nejsou
použity skutečné intenzity srážek podle významu budovy. V doporučené návrhové intenzitě není přiřazena periodicita opakování
a doba trvání. Projektant, pokud má sjednotit celý návrh systému na
stejnou periodicitu, potřebuje zvážit další informace o intenzitách dle
jiných autorů a metodou podobnosti přiřadit příslušnou periodicitu.
V případě, že se bude navrhovat odvodnění střech na vyšší stupeň
bezpečnosti, je zapotřebí navrhnout i další prvky odvodnění na stejné
návrhové zatížení tak, aby celý systém dobře fungoval.
Z toho lze doporučit projektantům, aby v návrzích systému odvodnění věnovali dostatečnou pozornost návrhovým parametrům
jednotlivých částí systému odvodnění a návrh systému sjednotili dle
navrhované koncepce. Může nastat situace, kdy objekty HDV budou
napojeny na krátký úsek stávající dešťové kanalizace. V takovém
případě musí projektant posoudit kapacitu stávajícího úseku kanalizace a návrh uzpůsobit místním kapacitním podmínkám, případně
kapacitním podmínkám výhledu při plánované obnově části systému.

Odtokové koeficienty a jejich význam
V této části článku jsme se zaměřili na nejistoty výpočtů objemu
odtoku plynoucí z dimenzování malých jednoduchých systémů HDV,
kde není potřeba využití matematického modelování a splňují podmínky uvedené v TNV 75 9011:
– Objekty HDV nejsou řazeny sériově
– Jedna odvodňovací plocha zaústěná do jednoho vsakovacího nebo
retenčního zařízení nepřekročí 3 ha
– U samostatných retenčních objektů pro odvodňovací systémy s plochou povodí menší než 200 ha a dobou dotoku v povodí a stokové
sítí menší než 15 min
Při dimenzovaní těchto malých objektů normy uvádějí možnosti
použití jednoduchých výpočtových postupů pomocí statistických
a empirických metod.
Dříve než začneme řešit odtokové koeficienty je potřeba uvést, že
odborná literatura, včetně zahraniční, obsahuje spoustu empirických
vzorců pro výpočet QMAX, založených na předpokladech vycházejících
z teoretických schémat. Výběr vzorce je zvažován dle jeho omezujících předpokladů, územní platnosti, klimatické oblasti apod. Tyto
empirické vzorce mají pestrou skladbu z pohledu různých vstupů
a teoretických předpokladů. V principu tyto vzorce v hydrologii
kategorizujeme na tři základní typy. První typ vzorců je regionální.
Regionálním typem vzorců se nebudeme zabývat, protože nejsou
obsaženy ve výše citovaných normách.
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Druhý typ vzorců je intenzitní. Intenzitní
vzorce vyjadřují vztah mezi maximální intenzitou přívalového deště a maximálním
odtokem qmax = Ψv.i.k,
kde
i 	
je maximální intenzita deště příslušné doby opakování a trvání,
k
rozměrový součinitel,
Ψv náhradní (vrcholový) součinitel
odtoku.

Tabulka 1. Hodnoty objemového koeficientu odtoku dle Lauterburga, např. [10]
Charakter povodí
Horské oblasti:
hustě zalesněné
pole a řídké porosty
pastviny
holé skály
Roviny a pahorkatiny:
souvislé lesy
pole a řídký porosty
louky a pastviny
holá úbočí

nepropustná
a
b
c
0,65
0,75
0,85
0,90

0,55
0,65
0,75
0,80

Půda
středně propustná
a
b
c
0,55
0,65
0,75
0,80

0,45
0,55
0,65
0,70

velmi propustná
a
b
c
0,45
0,55
0,65
0,70

0,35
0,45
0,55
0,60

Intenzitní vzorce se používají pro výpočet
maximálního odtoku z malých povodí. U nás
0,55
0,45
0,45
0,35
0,35
0,25
se také používají pro výpočet návrhového
0,65
0,55
0,55
0,45
0,45
0,35
průtoku při dimenzovaní kanalizace.
0,75
0,65
0,65
0,55
0,55
0,45
Třetí typ tvoří objemové vzorce. Tyto vzorce
0,80
0,70
0,70
0,60
0,60
0,50
byly odvozeny z celkového objemu odtoku,
který vyvolala srážka, a z předpokládaného a = sklon: I > 35 %, b = sklon: I = 11–35 %, c = sklon: I = 3,5–11 %
tvaru hydrogramu přímého odtoku.
Z uvedeného plynou metodologické rozdíly
pro samotnou aplikaci těchto vzorců při pro- Tabulka 2. Součinitele odtoku srážkových vod dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových
jektovaní a dimenzovaní jednotlivých částí vod. V normě není uvedeno, jestli se jedná o vrcholový nebo objemový součinitel odtoku.
odvodňovacího systému. Pro aplikaci objemo- Domníváme se, že jde o vrcholový součinitel odtoku pro použití v racionální metodě
vých a intenzitních vzorců byly zavedeny dva
Konfigurace území
typy odtokových koeficientů, a to objemový
(průměrný sklon svahů)
Způsob zastavění a druhy pozemku
a vrcholový koeficient odtoku.
do 1 %
1–5 %
nad 5 %
Objemový koeficient odtoku vyjadřuje poStřechy s propustnou horní vrstvou (vegetační střechy)
0,4 až 0,71) 0,4 až 0,71) 0,4 až 0,71)
díl odtečeného objemu odtoku k objemu srážStřechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě
0,7 až 0,91) 0,7 až 0,91) 0,8 až 0,91)
ky. Z uvedeného plyne, že se může pohybovat
Střechy
s
nepropustnou
horní
vrstvou
1,0
1,0
1,0
v mezích od 0 do 1,0. Pro určení konkrétního
0,9
0,9
0,9
Střechy s nepropustnou horní vrstvou o ploše větší než 10 000 m2
objemového koeficientu odtoku pro danou obAsfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár
0,7
0,8
0,9
last v ČR literatura odkazuje na mapu izolinií
Dlažby s pískovými spárami
0,5
0,6
0,7
objemového součinitele odtoku pro vzorec dle
Čerkašina, publikovanou např. v [11], nebo ve
Upravené štěrkové plochy
0,3
0,4
0,5
starší hydrologii Dub [12] se odkazuje na taNeupravené a nezastavěné plochy
0,2
0,25
0,3
bulku odtokového součinitele používaného ve
Komunikace ze zatravňovacích nebo vsakovacích tvárnic
0,2
0,3
0,4
vzorcích Lauterburga. Lauterburgovu tabulku
Sady, hřiště
0,10
0,15
0,20
z literatury [12], viz tabulka 1, rozšířenou
Zatravněné plochy
0,05
0,1
0,15
o oblasti horské, roviny a pahorkatiny, použili autoři při zpracovávaní výzkumné úlohy 1) Podle tloušťky propustné horní vrstvy
srážko-odtokových a korytotvorných procesů
na území Čech [10] v roce 2005.
Vrcholový koeficient odtoku je maximální odtokový koeficient,
Z teoretického rozboru problematiky o objemovém a vrcholovém
při kterém se na tvorbě odtoku podílí největší část vypadlé srážky.
koeficientu odtoku lze usuzovat, že úlohy hospodaření s dešťovou
Vrcholový součinitel odtoku se používá při aplikaci intenzitních
vodou by se měly navrhovat jak podle vrcholového, tak podle objetypů vzorců.
mového koeficientu odtoku. Vrcholové koeficienty odtoku lze použít
Tabulkové hodnoty ukazatelů odtokové ztráty uváděné jako součipro intenzitní vzorce, ze kterých stanovíme návrhový maximální
nitele odtoku pro výpočet stokové sítě racionální metodou se vyskyprůtok, a objemové koeficienty odtoku při výpočtu potřebného vsatují také v technických normách pro návrh kanalizace a hospodaření
kovacího nebo retenčního objemu navrhované nádrže. V citovaných
s dešťovou vodou. Tyto koeficienty byly původně určeny pro výpočty
normách zmínka o objemovém součiniteli odtoku chybí. Navíc nornávrhových průtoků při dimenzování kanalizace racionální metodou
ma ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod uvádí tabulku
za předpokladu zatížení srážkou s dobou trvání 15 min nebo redukovrcholových koeficientů odtoků, původně určenou pro dimenzování
vaným deštěm. Dnes se tyto tabulkové hodnoty převzaly a používají
kanalizace při zatížení 15minutovým deštěm, pro zatížení delší než
se i pro řešení objemových úloh, viz ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení
15 min, a to až do zatížení 72 hodin. U výpočtů objemu odtoku pro
srážkových vod.
události trvající řádově hodiny a dny je potřeba zvážit koeficient
Ze vztahu mezi vrcholovým a objemovým koeficientem odtoku plyodtoku pro propustné plochy, zejména pro sady, hřiště a zatravnění,
ne, že vrcholový koeficient odtoku má v sobě zjednodušeně zohledněkterých uváděná hodnota v normových tabulkách se pohybuje kolem
nou i funkci vlastnosti povodí v podobě podílů sestupné a vzestupné
0,1–0,15. Při zatížení srážkou trvající několik hodin a pak několik dní,
větve předpokládaného výsledného odtokového hydrogramu. Zahrbude koeficient odtoku vyšší a může se pohybovat kolem hodnoty
nutá funkce podílů sestupné a vzestupné větve hydrogramu odtoku
0,5, tj. 5násobně vyšší. V těchto případech je lepší použít hodnoty
umožňuje zohlednit velikost vypočteného kulminačního průtoku pro
objemového koeficientu odtoku z tabulky 1.
různé tvary povodí (vějířovitý či pérovitý tvar) při jejich stejné ploše.
Dle tabulek 1 a 2 lze soudit, že v propustném prostředí se navzájem
Vzhledem k zahrnuté dané funkci podílů větví hydrogramu odtoku
koeficienty odtoku významně liší. Např. v tabulce 2 je pro zatravněmůžeme tvrdit, že z metodologického pohledu by se vrcholový koefiné plochy uváděn koeficient odtoku 0,1 a v tabulce 1 je pro louky
cient odtoku neměl používat pro výpočet objemu odtoku ze zelených
a pastviny koeficient odtoku 0,65. Při mylném výběru toho správného
části povodí, kde platí předpoklad, že poměr sestupné a vzestupné
koeficientu odtoku řešitel úlohy zpravidla navrhne jiné geometrické
větve hydrogramu odtoku je větší než 1,0. Výpočet vrcholového souparametry konstrukce. Někteří autoři tabulkových hodnot vrcholočinitele odtoku je dán vztahem:
vého koeficientu odtoku uvádějí různé hodnoty koeficientu odtoku
pro různé doby opakování zátěžové srážky v kombinaci se sklonem
území.
V citovaných normách používaných u nás takovéto tabulky
,
nejsou, ale projektant může uvážit tyto trendy a změny koeficientů
odtoku a aplikovat je na tabulkové hodnoty uvedené v našich platných
kde
Ko je objemový součinitel odtoku 		
[-],
normách. Další možností je použít řešení založené na modelu.
φv
vrcholový součinitel odtoku 		
[-],
Umístění a funkčnost vsakovacího objektu
mh součinitel tvaru hydrogramu n = tp/tv
[-],
tp
doba poklesu hydrogramu 		
[s],
Návrh rozměru vsakovacích nádrží, včetně jejich doby prázdtv
doba vzestupu hydrogramu 		
[s].
nění, popisuje detailně norma Vsakovací zařízení srážkových vod
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ČSN 5 9010. Podle daných postupů lze cel- Tabulka 3. Srovnávací tabulka požadované významnosti návrhových srážek
kem jednoduše navrhnout vsakovací objekt.
Stokové sítě
Odvodňovací systémy
Hospodaření se
V praxi to často tak jednoznačné ohledně
a kanalizační přípojky
vně budov
srážkovými vodami
jeho správné funkce nemusí být, a to zejména
ČSN 75 6101
ČSN EN 75 6110
TNV 75 9011
z těchto důvodů:
Popis
Periodicita opakování
Periodicita opakování
Periodicita opakování
– Nejistoty, které návrh vsakování doprovázeVenkovní
území
1
1
0,1 (0,2)
jí, plynou z geologicky heterogenního podObytná území
0,5
0,5
0,1 (0,2)
zemního prostředí s různým koeficientem
Městská centra
filtrace a výskytem puklin, které umožňují
0,5 (0,2)
0,2
0,1 (0,2)
a průmyslová území
existenci preferenčního proudění. Tomu
Podzemní stavby
0,1
0,1
0,1
by mělo odpovídat provedení a počet
15 min,
vsakovacích zkoušek, také podle velikosti
Délka trvání
případně redukovaný
nespecifikované
5 min až 72 hodin
a významu objektu.
návrhového deště
déšť dle Bartoška
– Nejistota plynoucí z návrhu vsakování na
svažitém území spojená zejména s výskykomplikacím souvisejícím s nedostatečnou funkcí zařízení anebo se
tem preferenčních cest, anebo nepropustných vrstev.
změnou technického řešení, které si může vyžádat změnu koncepce,
– Nejistota při návrhu minimální vzdálenosti umístění vsakovací
případně nároky na další zábor pozemků.
konstrukce od podsklepené části objektu ve svažitém území. Výpočet minimální vzdálenosti je v normě uveden bez ohledu na sklon
Poděkování: Článek vznikl za podpory řešení projektu „Posílení
území.
infiltračních procesů regulací odtoku vod z malých povodí“, evid. č.
V případech, kdy se podmínky pro vsakování blíží limitním (koQJ1220050.
eficient vsaku kv < 10-5 m.s-1), případně že se za provozu prokáže po
letech nefunkčnost vsakovacího zařízení nebo že dojde k ohrožení
Literatura/References
sousedních nemovitostí, stability svahu, lze tuto situaci řešit změ[1] Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 75 6101, říjen 2004, (in Czech). Sewer
nou vsakovacího objektu na akumulační nádrž nebo na retenční
networks and sewage connections, ČSN 75 6101, October 2004.
nádrž s řízeným odtokem. Podmínky pro vsakování se také mohou
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objektu retenčního je potřeba promyslet, kam bude vypouštěn reguRainwater management, TNV 75 9011, March 2013 (in Czech).
lovaný odtok.
[6] Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy, Josef Trupl, Praha
V praxi se setkáváme i s případy, kdy řešení nakládání s dešťovými
– Podbaba, březen 1958, (in Czech). Trupl, J. (1958), Intensities of short rains in
vodami je navržené a postavené až jako poslední součást stavby, bez
the catchment areas of the Elbe, Oder, and Morava. Praha-Podbaba.
koncepce a průzkumů. Těmto problémům lze jednoduše předejít tak,
[7] Haloun, R. (1993): Modelování odtoku z intravilánu, Vydavatelství ČVUT, Praha,
že stavební úřad bude požadovat předložit koncepci řešení nakládání
leden, (in Czech). Modelling of urban runoff. Publisher ČVUT, Prague (in Czech).
s dešťovými vodami včetně všech potřebných průzkumů – hydroge[8] Vološ, B. (2006): Neistoty pri odvodzovaní extrémných povodňových vĺn, Zborník,
ologického průzkumu, vsakovacích zkoušek a průzkumů způsobu
Extrémní hydrologické jevy v povodích, Praha. (in Slovak). Uncertainties in
zakládání a hydroizolací okolních objektů, které mohou být nově
obtaining the extremes of flood waves. Proceedings, Extreme hydrological phebudovaným objektem dotčeny – pro funkční návrh řešení, a to už
nomena in catchment areas, Prague (in Slovak).
ve fázi projektové dokumentace tak, aby nakládání s dešťovou vodou
[9] Krejčí, V. (2002) Odvodnění urbanizovaných území – koncepční přístup, ISBN:
mohlo být součástí územního rozhodnutí.
80-86020-39-8. (in Czech). Drainage of urban areas - a conceptual approach. ISBN
Závěry
: 80-86020-39-8.
[10] Havlík, A.; Matoušek, V. (2005): Srážko-odtokové a korytotvorné procesy v povodí
Srážky
toků, Výroční zpráva Projekt VaV – SL/1/13/04. (in Czech). Rainfall runoff and
Funkční a ekonomicky efektivní návrh systému nakládání se
riverbed-forming processes in catchment areas of rivers. Annual report of the
srážkovými vodami si vyžaduje sjednocení vstupních dimenzačních
R&D project - SL/1/13/04.
podmínek na stejné návrhové zatížení. V tabulce 3 uvádíme požadav[11] Máca, P.; Pavlásek, J.; Ředinová, J. (2009): Hydrologie, návody ke cvičením, http://
ky na významnost srážky pro navrhování.
fzp.czu.cz , (in Czech). Hydrology, instructions for exercises. http://fzp.czu.cz (in
V normě Vnitřní kanalizace ČSN EN 12056–3 je uvedena návrhová
Czech)
intenzita deště 0,03 l/(s. m2), bez další specifikace jako doby trvání
[12] Dub, O. (1957): Hydrológia, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry,
a příslušné periodicity opakování.
Bratislava, (in Slovak). Hydrology. Slovak publishing house for technical literaOdtokové koeficienty
ture, Bratislava.
Z uvedeného rozboru odtokových koeficientů vyplynulo, že návrh
[13] Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3, ČSN EN 12056-3, červen 2001,
systému hospodaření s dešťovou vodou by měl být proveden pomocí
(in Czech) Interior sewers - gravity systems - Part 3. ČSN EN 12056-3, June 2001
vrcholových a objemových součinitelů odtoku. V případě složitějších
odtokových situací je vhodné sestavení matematického modelu chování systému za účelem optimalizace návrhu konstrukce odvodnění.
Vrcholové součinitele odtoku použijeme pro aplikaci v intenzitních vzorcích při výpočtech návrhových průtoků používaných pro
dimenzování potrubí, viz tabulku 2. Objemové součinitele odtoku při
stanovení návrhového objemu dešťové, akumulační nebo vsakovací
nádrže viz tabulku 1.

Umístění a funkčnost vsakovacích objektů

V otázkách návrhu vsakování ve složitých geologických poměrech,
kde projektant nemůže předem vyloučit částečnou nefunkčnost
sytému, je vhodné myslet na změnu funkce vsakovacího prvku při
minimálních stavebních nákladech v budoucnosti.
Je otázkou, zda stavební úřady mohou klást vyšší důraz na řešení
otázek nakládání s dešťovými vodami již v přípravné fázi projektů tak,
aby byla jasná koncepce a funkčnost budoucího systému v čase územního rozhodnutí. Zcela zásadní je, aby tyto úřady vždy vyžadovaly
provedení nutných průzkumů a zkoušek. Tím se předejde budoucím
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Uncertainties in the design of rainwater drainage systems
(Vološ, B.; Macek, L.)
Abstract

In regards to the system for draining rainwater, planners have
these recommended norms available: TNV 75 9011 Management
of rainwater, ČSN 75 9010 Infiltration facilities for rainwater, ČSN
75 6101 Sewerage network and sewage connections, ČSN EN 75 6110
Drainage systems outside buildings, and ČSN 75 6261 Rainwater
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tanks and intensities of short rains in the catchment areas of the
Elbe, Oder, and Morava [6]. The aim is to highlight the interdependence of different norms for design requirements, which can lead to
uncertainties as to the functionality of the proposed drainage system.
In the article, we focus only on the most important inputs, such as
precipitation and runoff coefficients, which determine the proposed
pipeline capacity and the volume of reservoirs, and on the assessment of the performance of the system as a whole. In the last part of
the paper, we touch upon issues of design, location and operation
of the infiltration system.

Advanced (hyper)
eutrophication and
harmful algal blooms
in impoundments –
a worldwide problem, its
causes and consequences
(Review)
Vladimir Novotny

Abstract

As a result of the intensification of agriculture, use of phosphate
detergents and implementing sewerage in growing communities
over the last fifty years, nutrient loads to receiving surface and
groundwater have, in the second half of the last century, dramatically increased throughout the world, creating eutrophic and hypereutrophic water quality in lakes and reservoirs providing water
supply to communities, recreation, fishing and other benefits. The
hypereutrophic status is often exhibited by harmful algal blooms
of cyanobacteria (Cyano–HAB) which are becoming endemic in
Europe, Asia and also in the US. High nitrate loads are one of the
causes of hypereutrophication; however, they also appear to suppress internal phosphate loading from sediments. The processes in
the water/sediment interface are described and a potential effect of
denitrification on carbon sequestering is outlined. The key processes
in many hypereutrophic water bodies occur in sediments which may
contain orders of magnitude larger concentrations of hibernating
cyanobacteria than those in the water column during the bloom.
Also the phosphate content in the sediment of hypereutrophic
impoundments may exceed by orders of magnitude the quantity in
the incoming external annual load. The key processes in sediments
affecting internal loads are denitrification, anaerobic digestion,
reduction of iron and aluminum phosphate compounds and reduction of sulfate to sulfide. New models need to be developed and
the strategy of mitigation practices has to be reevaluated. Possible
strategies are outlined.
Key Words
eutrophication – hypereutrophic conditions – harmful algal blooms
– agriculture effects – nitrogen – nutrient inputs – phosphorus – total
maximum daily load – greenhouse gas emissions – nitrate pollution
control – nitrate layer – boundary layers – wetlands – nitrification –
denitrification – sulfate – reduction processes in sediments

Postupující (hyper)eutrofizace a škodlivý rozvoj řas ve
vodním prostředí – příčiny, následky a management (Novotny, V.)
Abstrakt

Široce rozšířený problém škodlivého vodního květu sinic (Cyano-HABs) a hypereutrofie nádrží v některých zemích v posledních
třiceti až čtyřiceti letech je výsledkem intenzifikace zemědělství,
která je spojována se zvýšenými vklady hnojiv, často až s nadměr-
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Key words
precipitation – runoff – accumulation – runoff coefficient – rainwaters
– infiltration – recurrence pattern
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
ným užíváním průmyslových hnojiv a plošným odvodňováním
zemědělských pozemků, které v souhrnu představují dosud nedostatečně kontrolované difuzní zdroje zemědělského znečištění. Na
zátěži vodního prostředí se však podílí i vstupy nutrientů z bodových
zdrojů znečištění, kterými jsou málo účinné čistírny odpadních vod
měst a zejména pak malých obcí bez přijatelného čištění odpadních
vod. Dnes jsou hypereutrofní vodní útvary problémem ve velkém
měřítku v Číně, Holandsku, Koreji i České republice, ale problém
se šíří i jinde (Florida, Texas a Kalifornie v USA, Francie, Německo).
V hypereutrofních vodních útvarech probíhají důležité metabolické procesy v sedimentech a sinice v modifikovaných formách mohou
být součástí sedimentu, kde umějí roky přežívat a přijímat zásobní
živiny a následně, když jsou vhodné podmínky, znovu vstupují do
vodního sloupce a vytvoří vodní květ sinic. Manažerské přístupy se
tedy musí zaměřit na oba uvedené faktory, tj. na redukci nutrientů ve
vodním sloupci i na prevenci růstu a zdroje výživy sinic z nutrientů
v sedimentech. Množství nutrientů a počty hybernovaných sinic
v sedimentech často překračují jejich množství ve vodním sloupci
v době vodního květu.
Cílem prevence hypereutrofního stavu musí být snižování dusíku
a fosforu, což jsou dva hlavní nutrienty. Kontrola vysokých vstupů
nitrátů může být obtížnější, protože zemědělské půdy v povodí
mohou být zatíženy díky nadměrným dávkám dusíku v minulosti.
Dávky v Číně z hnojiv do půdy jsou vyšší než limity v České republice nebo USA (Novotny et al., 2010; Novotny 2011), ale Čína má větší
ztráty dusíku díky procesu denitrifikace na rýžových polích. Výroba
a distribuce detergentů s fosfáty byla ukončena teprve nedávno
(v roce 2006 v ČR) a od roku 2013 byla teprve navržena v rámci
EU a v Číně. Snaha zaměřit se na redukci nitrátů (viz požadavek
nitrátové směrnice EU č. 91/676/EHS) více než na fosfor, může vést
ve vodních nádržích, které jsou zranitelné nebo v počátečním stádiu
hypereutrofie, ke zmenšení anoxické nitrátové bariéry v hypolimniu
a sedimentech a to může spustit uvolňování fosforu ze sedimentů.
Nitráty mohou být sníženy až poté, co jsou významně redukovány
vstupy fosforu a oxické hypolimnium a oxická a nitrátová bariéra
v sedimentu jsou stabilně vytvořeny, to však může být v rozporu
s EU nitrátovou směrnicí. Přesto tato „kladná role“ nitrátů je pouze
dočasná. Přidávání nitrátů může být přínosem, pokud situace je už
špatná, tj. vodní útvar je už vysoce eutrofní a zranitelný, aby se stal
hypereutrofním. Sama nitrátová vrstva může pouze zdržet nástup
škodlivého vodního květu sinic (Cyano-HABs), ale délku tohoto
zdržení je těžké předpovídat. Bude potřeba dalšího výzkumu a lepší
pochopení hypereutrofie a vodního květu sinic a rozvoj lepších vícevrstevných modelů pro lepší kontrolu a prevenci tohoto jevu, který
může být navíc výrazně ovlivněn klimatickými změnami.
Změna z mezotrofního/eutrofního stavu na hypereutrofní s rizikem výskytu vodního květu (Cyano-HAB) není lineární a pokud
ke změně dojde, je velice obtížné a nákladné tento stav zvrátit zpět
k akceptovatelnému stavu. Některé změny mohou být i nevratné
(Folke et al., 2005). Klasický Vollenweiderův model (1975) selhává,
pokud je aplikován na sinice a hypertrofní podmínky (Hellweger
et al., 2008). Je nanejvýš nutné rozvíjet nové generace modelů, které
budou přesněji popisovat specifické chování sinic, jejich mobilitu
do a ze sedimentů. Jejich chování a výživa jsou faktory, které musí
být zahrnuty do mnohovrstevného modelování nutrientů v nádrži
(viz Hellweger et al., 2008).
Standardy (limity a cíle) pro hodnocení a plánování maximálního
denního přísunu živin do zranitelných vodních útvarů tzv. model
TMDL (Total Maximum Daily Load) musí být přísné s ohledem na
přísun fosforu a bezpečnou hraniční koncentraci a musí respektovat fakt, že běžné modely neumí vhodně a správně popsat výměnu
fosforu (a dalších chemikálií) na rozhraní vody a sedimentu. Pokud
vezmeme v úvahu pouze koncentrace fosforu ve vodním sloupci vůči
typickým hodnotám pro eutrofní nádrže (tj. 50 μg/l), je nepravděpodobné, že změníme stav útvaru od hypereutrofního k lepšímu stavu.
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Zvláště, pokud ochraňujeme nádrže využívané k zásobování pitnou
vodou a k rekreaci, standardy by měly být nižší než 50 μg/l. Cílem
by mělo být změnit stav na mezotrofní stav (celkový fosfor Pc <
25 μg/l), což se stalo v případě úspěšné prevence a ochrany vodních
nádrží pro město New York. Nitráty jsou regulované světovou zdravotnickou organizací (WHO) a celosvětově uznávaným standardem
je hranice 10 mg nitrátů na litr jako limit pro vodárenské zdroje.
Nitrátová směrnice Evropské Unie omezuje přísun dusičnanů ve
zranitelných povodích hlavně proto, aby byly před rozvojem škodlivého vodního květu (HABs) chráněny rozsáhlé oblasti evropských
moří – Severního, Baltského a Černého moře, protože růst řas je zde
limitován množstvím dusíku. Amoniak (TKN) je v USA kontrolován jako kritérium toxicity vod, vydané organizací US EPA (2013).
TKN je považován na nebezpečnější druh znečištění než nitráty,
protože ty mají „zdánlivý” zpomalovací efekt při prevenci rozvoje
hypereutrofizace.
Schopnost mokřadů a sedimentu odstraňovat nitráty a imobilizovat fosfáty je argumentem pro zřizování nebo obnovu mokřadů
v údolních nivách jako záchytné bariéry před vysokými vstupy
fosforu a dusíku do vodních útvarů citlivých na eutrofizaci. Dalšími
významnými a nečekanými benefity odstraňování nitrátů v mokřadech je sekvestrace uhlíku ve formě alkalinity, což redukuje emise
metanu a produkuje biomasu použitelnou jako palivo. Zadržování
(sekvestrace) uhlíku je limitováno v mokřadech s nízkými vstupy
dusíku, ze kterých emise metanu a CO2 mohou být významné (Mitsch, and Gosselink, 2007).
Jednoduchá nápravná opatření, jako je redukce fosforu jen ke
hraniční koncentraci mezi eutrofním a hypereutrofním stavem
nebudou účinné při úsilí změnit hypertrofní stav vodního útvaru
zpět k mezotrofnímu anebo nižšímu hypertrofnímu stavu, protože
interní vstupy živin v těchto nádržích mohou obrovsky překračovat
vnější přísun živin přítokem. To samé platí i v opačném směru, tj.
že samotné vypuštění nádrže a vytěžení sedimentů bez součas-

né redukce externích vstupů je také neúčinné opatření. Některá
jednoduchá nápravná opatření mohou být i přímo škodlivá, jako
například destratifikace mícháním a aerace, pokud v hypolimniu
už jsou anaerobní podmínky. Běžná ochranná opatření jsou extenzivní a vícevrstevná a zahrnují opatření pro celé povodí, ale pokud
nejsou dělána správně a energicky, pak nejsou dlouhodobě účinná.
Abychom obnovili a/nebo chránili kvalitu vodních útvarů velkého
významu, jako jsou například vodárenské zdroje pro větší aglomerace měst a obcí, opatření musí být aplikována na regionální úrovni,
nelze se zaměřit jen na vlastní dotčený vodní útvar.
Klíčová slova
eutrofizace – hypereutrofní podmínky – škodlivý rozvoj řas – vliv
zemědělství – dusík – vstupy nutrientů – fosfor – celková maximální
denní zátěž – emise skleníkových plynů – kontrola znečištění dusičnany – dusičnanová vrstva – hraniční vrstvy – mokřady – nitrifikace
– denitrifikace – síran – redukční procesy v sedimentech
Úplné znění článku je k dispozici v angličtině v elektronické verzi
Vodního hospodářství na www.vodnihospodarstvi.cz v rubrice
Ročník 2014. S ohledem na to, že jde o novum ve vydávání článků
ve Vodním hospodářství, budeme čtenářům povděčni za připomínky, které nám pomohou odstranit případné nedostatky spojené se
zaváděním této nové praxe.
Český souhrn z článku zpracovala ing. Markéta Hrnčírová, vedoucí
odborné skupiny pro difuzní znečištění CzWA, e-mail: m.hrncirova@arcnet.cz. Za to ji patří díky.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Odpadové vody 2014
V dňoch 22.–24. 10. sa bude na Štrbskom Plese konať
8. bienálna konferencia organizovaná Asociáciou čistiarenských expertov SR.
V rámci konferenčnej časti budú programovým výborom na základe abstraktov prihlásených príspevkov
vytvorené prednáškové a posterové bloky. Súčasťou
konferencie budú aj samostatné prednáškové sekcie
mladých výskumníkov a prevádzkovateľov s názvom
Fórum 33, ktorých sa môžu zúčastniť autori, resp. prví
autori príspevkov do 33 rokov. Tieto príspevky budú
hodnotené a najlepšie budú ocenené. Hlavným cieľom
týchto sekcií bude vytvoriť odborné fórum, na ktorom
sa bude prezentovať a zároveň aj nadväzovať kontakty
nastupujúca generácia kolegov zo SR a ČR.
Samozrejmou súčasťou konferencie bude aj prezentácia firiem aktívnych v oblasti zamerania konferencie.

Vzdělávejte se v pohodlí kanceláře –
ASIO webináře 2014
28. 03. Čistírny odpadních vod pro rodinné domy
a menší obce
25. 04. Průmyslové ČOV, membránové technologie
na odstranění uhlovodíků
30. 05. Objekty na stokových sítích – ČS a OK
Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na:
http://www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.
Webináře jsou bezplatné a budou probíhat vždy od
09:30 do cca 11:00.

Podrobnejšie informácie a 1. cirkulár s výzvou na zaslanie abstraktov príspevkov nájdete na www.acesr.sk.
Dotazy k programu konferencie adresujte na: Ing. Marián Bilanin, PhD. (predseda programového výboru);
e-mail: mbilanin@stvps.sk. Dotazy k organizácii konferencie a prezentácii firiem adresujte na: doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. (predseda organizačného výboru);
Marta Onderová (sekretariát konferencie); e-maily: miroslav.hutnan@stuba.sk; marta.onderova@stuba.sk.
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Voda, voda, voda… ach, ta voda!
Petr Kubala

V letošním roce si jako každý rok 22. března
připomínáme Světový den vody. Tématem
Světového dne vody v roce 2012 byla „Voda
pro potraviny“, loňským tématem byl „Mezinárodní rok vodní spolupráce“ a tématem
toho letošního je „Voda a energie“. Jak nám
nejen tato hesla ukazují, voda se prolíná celým naším životem. S vodou nelze hospodařit
v rámci administrativně správních hranic, ale
pouze v rámci hydrologických povodí, včetně
těch mezinárodních. Voda je základní složkou
potravinového řetězce a současně je i médiem,
jehož síly se snažíme od nepaměti využívat
k dalšímu uspokojování různých potřeb člověka. V našich zeměpisných šířkách bereme vodu
jako samozřejmou součást našeho života, a to
v každém směru, ale není tomu tak bohužel
zdaleka vždy a všude na celém světě. Kolikrát
jsme se, určitě skoro jeden každý z nás, stali
někdy svědkem slušně řečeno „neskutečných
událostí“, které se odehrávaly v souvislosti
s vodou v rámci sousedských vztahů, v rámci
zásobování vodou, v rámci využívání vody, při
jejím dočasném nedostatku i při povodních,
zkrátka při různých příležitostech. Nedovedu si
ale vůbec představit, co se bude dít, jak se bude
společnost chovat, až „se nebude o co přít“…
Voda a energie. Ano, jedná se o logické
spojení. Všichni si při vzpomínce na dětství
určitě vybavíme pohádky, kde vodníci sedávali u mlýnského kola či u náhonu k mlýnu.
Myslím, že nejen za sebe mohu říci, že jsme
je většinou mívali rádi. Já si nyní ale dovolím
obrátit se od pohádky k realitě a zaměřím se
na téma, které je mi velmi blízké.
Přehrady Vltavské kaskády jsou mimo jiné
využívány i pro energetické účely. Byla by
chyba, kdyby tomu tak nebylo. Na titulní
stránce časopisu můžeme vidět vodní dílo
Orlík a již z tohoto snímku je zřejmé, kolik
takové vodní dílo plní účelů. Jedná se zejména
o akumulaci povrchové vody, zabezpečování
odběrů i minimálního zůstatkového průtoku
na dolním úseku Vltavy, ale i o využití pro
výrobu elektrické energie, rekreaci, plavbu
a sportovní rybolov. V neposlední řadě plní
toto vodní dílo v rámci svých možností i protipovodňové účely.
Jak už to tak ve společnosti bývá, v období,
kdy není vody ani moc, ani málo, si voda
v klidu teče, lidé se koupou, jezdí na lodích,
chytají ryby a vodní elektrárna vyrábí elek-
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trickou energii a při tom převádí vodu dále
po toku. Všichni jsou v podstatě spokojeni. Ti
nad přehradami i ti pod přehradami.
Ve chvíli, kdy nastane extrémní hydrologická situace, ať již je to sucho nebo povodeň,
stávají se vodní díla Vltavské kaskády vždy
předmětem zvýšeného zájmu. V tu chvíli
slýcháme nejen z médií otázky typu „Jak to že
je té vody tak málo? To museli vodohospodáři
ty nádrže vypustit, když věděli, že vody bude
tak málo? Jak to, že nebyly ty nádrže zase vypuštěny, když vodohospodáři věděli, že hodně
prší a bude povodeň? Je to jako vždy…“. V takových situacích se téměř vždy objeví nějaký
„odborník“ a sdělovací prostředky se téměř
předhání v tom, koho pozvou do televize či
rozhlasu a sdělí národu zcela zasvěceně, jak se
to vše mělo udělat… I když jsem o této skutečnosti již v loňském roce hovořil i psal, dovolím
si i při příležitosti Světového dne vody, jehož
tématem je právě Voda a energie, připomenout
jednu událost z povodně v červnu 2013, která
ve mně zanechala hluboký zážitek, a to zejména z pohledu „lidského rozměru“…
… v době, kdy mnozí lidé na dolním
toku Vltavy a Labe měli vytopené domovy
a prožívali utrpení způsobené povodní, kdy
pracovníci našeho podniku, všechny složky
integrovaného záchranného systému jako
hasiči, armáda ČR, ale i dobrovolníci a členové povodňových orgánů byli nepřetržitě
v terénu nebo zabezpečovali jiné nezbytné
činnosti, pan RNDr. Václav Cílek lživě obvinil
provozovatele přehrad zcela nepodloženým
tvrzením „že se bojí upouštět vodu, protože
by ohrozili své prémie. Prý existuje totiž plán
odběru elektrické energie z přehrad, a když
se nenaplní, jsou za to sankce…“. Jak jsem se
zmínil v úvodu, bylo pro mne překvapením,
jaký prostor v médiích tento lživý výrok dostal, a bohužel nebyl jediný takový… Zmiňuji
se o tom z toho důvodu, že tento počin ve mně
zanechal hlubokou negativní stopu, která se
ještě prohloubila, když jsem viděl vystoupení RNDr. Václava Cílka v televizním pořadu
Otázky Václava Moravce dne 9. 6. 2013 ve
13.05 hodin. V tomto pořadu si nejprve kladl
hlavní otázku „…zda jsme nemohli odpouštět
dřív a pomoci těm obcím dole po proudu…“.
O chvíli později ve stejném pořadu sdělil „…
spíš bych čekal sucho, až nepříjemné a na
podzim povodeň…“ a ještě dodal „…počasí se
hrozně těžko předvídá a já sám jsem nečekal
takto velkou povodeň ještě v pátek…“. Nerozumím tomu. Když vzpomenu v médiích zveřejněné výroky pana doktora z počátku týdne
o „nafouknuté a mediální povodni“ a dám si
dohromady jeho výše uvedené výroky, tak si
kladu otázku, čím s ohledem na dobu, kdy byly
tyto výroky vyřčeny, pomohl on „těm obcím
dole po proudu“, které pomoc potřebovaly, jak
sám uvedl. Nechť každý posoudí sám…
Nádrže Vltavské kaskády byly na povodňovou událost, která začala v noci ze soboty

1. 6. na neděli 2. 6. 2013 připraveny v souladu
s předpověďmi ČHMÚ. V sobotu 1. 6. 2013
ráno byl vytvořen dokonce dvojnásobný
volný objem (cca 180 mil. m3) ve Vltavské
kaskádě (Lipno, Orlík, Slapy) oproti jejímu
vymezenému retenčnímu prostoru a oproti
hydrologickým předpovědím. Tady musím
s RNDr. Václavem Cílkem souhlasit, protože
v tuto dobu, stejně jako on, ještě asi nikdo
netušil, jak extrémní srážky na rozdíl od předpovědí budou…
Jsem velmi rád, že správnost postupu manipulací na Vltavské kaskádě, včetně odpouštění
z vodního díla Orlík ve vztahu k provozu vodní elektrárny, potvrdili již v průběhu povodně
odborníci z ČVUT na tiskové konferenci,
kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství dne
10. 6. 2013. Na základě vyhodnocení a posouzení dostupných údajů konstatovali, že vliv
Vltavské kaskády byl pozitivní zejména v průběhu nástupu povodně, z důvodu poskytnutí
času pro jednotlivá protipovodňová opatření.
Dále byla snížena kulminace na Vltavě a byl
snižován odtok z Vltavské kaskády s cílem
pomoci snížit kulminaci na dolním toku Labe.
Stejné závěry vyplývají z dosavadního vyhodnocování povodně.
Povodeň je přírodní živel a nelze jí zabránit.
Povodně nejsou v naší zemi z dlouhodobého
hlediska nic neobvyklého. Následky povodní umíme v lepším případě pouze zmírnit.
Schopnost Vltavské kaskády jako ochrany
před povodněmi je maximálně v úrovni do
10 až 20leté vody.
Jak jsem již uvedl, povodně nejsou v naší
zemi z dlouhodobého hlediska nic neobvyklého. Příroda je hravá, a tak je každá povodeň
jiná. Příroda je také vždy o krok napřed. „Umí“
i sucho, jak nám ukázala nejen rok po povodni
v roce 2002, ale tentokrát již hned následující měsíc po povodni. I nyní se nacházíme
v době, kdy s ohledem na nedostatek zásoby
vody ve sněhu a ve vazbě na předpovědi
minimálních srážek nevíme, zda náhodou
nehrozí sucho. Není sucho horší problém,
než povodeň? S přírodou nemůžeme bojovat,
s přírodou se musíme snažit žít v maximálním souladu. Věřím, že při dalších úvahách
o ochraně před povodněmi nezapomeneme,
myslím nyní jako celá společnost, třeba právě
na to sucho…
Na závěr bych se rád vrátil opět do pohádky
a popřál všem těm vodníkům u mlýnských
kol, náhonů a rybníků, ať mají vždy dostatek vody, ať s ní mlynář umí dobře nakládat
a ať jim voda slouží ku prospěchu, nikoliv
k rozbrojům… a my se chovejme k vodě tak,
jak si zaslouží – važme si jí, mějme k ní úctu
a snažme se s ní hospodařit tak, aby co nejdéle
vydržela nejen vodníkům, ale všem a všude.
RNDr. Petr Kubala
Povodí Vltavy, státní podnik
e-mail: petr.kubala@pvl.cz
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1800  ޒSlavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze ޒ
1900  ޒSvatojánské procesí na Karlův most ޒ
2000  ޒRegata historických a dračích lodí na Vltavě ޒ
2015  ޒBohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí v Praze ޒ
2100  ޒBarokní vodní koncert na Vltavě ޒ
50% SLEVA

NA PLAVBU PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI S DROBNÝM OBČERSTVENÍM
pro všechny, kteří se prokáží tímto výtiskem časopisu Vodní hospodářství na pokladně Muzea Karlova
mostu na Křižovnickém náměstí č. 3 v Praze na Starém Městě. Plavba je kombinována se vstupem do Muzea
Karlova mostu. Slevu lze uplatnit každý všední den od 10:30 do 17:00. Platnost slevy do konce května 2014.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

INTESIO
Systém pro hospodaření s dešťovou vodou

zachycení – transport – filtrace a čištění –
zasakování a retence – regulace odtoku
technická a projektová asistence
optimalizace investičních
a provozních nákladů
záruka 10 let při kompletním návrhu
a dodávce

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848
277 13 Kostelec nad Labem

tel.: 596 136 295
fax: 596 136 301

info@wavin.cz

www.wavin.cz
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Evropské směrnice o vodách a my
Michal Pravec

V uplynulém desetiletí EU přijala dvě
významné legislativní normy: Směrnici
o vodní politice 2000/60/ES a Směrnici
o zvládání povodňových rizik 2007/60/ES.
Jaké má o nich povědomí odborná veřejnost
u nás? Jaké jsou jejich cíle a principy? Jak je
implementují evropské státy do praxe a jak je
zavádíme my? Projevuje se to někde v běžné
praxi? Na tyto otázky se vám pokusí odpovědět článek, který lze brát také jako ohlédnutí
za prvními roky jejich uvedení do právního
prostředí v ČR.
V posledních 30 letech se v Evropě přístup
k nakládání s vodními zdroji velmi změnil.
Vodní hospodářství přestalo být chápáno jako
specializované vědní odvětví a začalo se na
něj pohlížet jako na komplex mnoha vědních
disciplín. Především se začalo upouštět od
tradičních způsobů využívání říční krajiny
a řešení ochrany před povodněmi. Na významné úpravy vodních toků a jejich okolí
z důvodu podpory rozvoje lodní dopravy,
zemědělství, zásobování pitnou vodou, výroby
energie nebo ochrany proti povodním začalo
být nahlíženo jinou optikou. Jednostranné
užitky byly konfrontovány s jejich negativním
působením na ekologický stav vod a narušování vodního režimu. Ke změně přístupu vedly
především zejména důsledky nepromyšleného
využívání vodních zdrojů, které se začaly
projevovat právě v posledních desetiletích.
Zvýšené povodňové škody, znečišťování
a úpravy řek, narušení koloběhu vody byly
hlavními symptomy, které ukazovaly na poškozený stav vodstva v Evropě, a proto byl
v rámci Evropské unie definován požadavek
na změnu přístupu v řešení ochrany a užívání
tohoto přírodního bohatství.
Výše popsané skutečnosti se začaly postupně promítat do jednání nejvyšších orgánů
EU. V rámci unie byly vytvořeny dotační
programy na obnovu a podporu udržitelného
užívání vod (INTEREG, LIFE). Později byly
přijaty dva zásadní evropské předpisy, které
budou v nejbližších desetiletích nejvíce
ovlivňovat podobu evropských řek a povodí.
Jde o směrnici č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice
o vodách) a směrnici č. 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále
jen Povodňová směrnice). Oba předpisy byly
transponovány do naší národní legislativy (tj.
vodního zákona). Jejich naplňování ovšem
doposud není plně v souladu s těmito směrnicemi. Někdy méně někdy více se odchylujeme
od základních principů a cílů těchto norem.
To může v budoucnu vést k jedinému: že
nebudou v ČR naplněny. Co vlastně tyto předpisy říkají? Pojďme si je v krátkosti představit.

Rámcová směrnice o vodách
Představuje zásadní změnu v přístupu ve
využívání vod a říční krajiny. Vytváří právní
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rámec pro ochranu a podstatné zlepšování
stavu povrchových vod, podzemních vod
a ekosystémů vázaných na vodní prostředí.
Princip této směrnice spočívá ve společně
dohodnutém postupu při ochraně vod a vodních ekosystémů státy, které spolu sdílejí
mezinárodní oblast povodí. V případě ČR se
jedná o mezinárodní oblasti povodí Labe,
Odry a Dunaje.
Hlavní cíle jsou:
• zabránění dalšímu zhoršování stavu ekosystémů a souvisejících mokřadů, jejich
ochrana a zlepšení stavu;
• podpora udržitelné spotřeby vody;
• snížení znečištění povrchových a podzemních vod;
• zmírnění účinků povodní a období sucha.
Rámcová směrnice o vodách je tedy základním stavebním kamenem pro zlepšování
a zachování stavu vod a vodních ekosystémů
s platností stanovenou až do roku 2027. Hlavní nástroj směrnice představují plány povodí
a programy opatření, které jsou jejich součástí.
Plány povodí se připravují na období šesti let,
a to ve třech za sebou jdoucích cyklech: 2009–
2015 (první plánovací cyklus), 2015–2021
(druhý plánovací cyklus) a 2021–2027 (třetí
plánovací cyklus). Plány povodí a programy
opatření určují na nejbližších šest let strategii
vodního hospodářství daného státu, ale i států
sousedních. Jinými slovy můžeme říct, že tyto
plány definují priority, na co se budou především uvolňovat národní a evropské dotace
v budoucích šesti letech. Zatímco v prvním
plánovacím cyklu (2009–2015) bylo u většiny
evropských států prioritou především čistění
komunálních odpadních vod (výstavba ČOV),
tak v následných obdobích to budou zejména
opatření ke zlepšení hydromorfologických
podmínek toků, adaptační opatření na klimatickou změnu, snížení plošných zdrojů znečištění ze zemědělství a zlepšení biodiverzity
vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Nejde však pouze o dotační politiku. Plány
mají definovat nedostatky v oblasti legislativní, správní praxe nebo cenové regulační
politiky. Na základě těchto strategických
dokumentů by mělo docházet pravidelně
k revizi národní legislativy, ale i správních
rozhodnutí, tak aby bylo možné dosáhnout
hlavního cíle směrnice, tj. dobrého stavu vod.
Jednotlivé státy EU mají dle Rámcové směrnice o vodách nařízenou lhůtu 15 let (do roku
2015) na to, aby splnily dosažení dobrého
ekologického stavu nebo potenciálu vodních
útvarů povrchových a podzemních vod.
Dobrý stav vod je pojem, pod kterým je
třeba si představit měřitelné hodnoty. Je
určen dvěma složkami, chemickým a ekologickým stavem, které si jednotlivé země
stanovují samy, ale jejich srovnatelnost
(kalibraci) s ostatními zeměmi koordinují
příslušné orgány EU. Zatímco chemický
stav si můžeme představit jako ukazatele

normy jakosti vod, která je dána jejich mírou
překročení stanoveného množství, aplikace
hodnocení ekologického stavu byla pro většinu zemí včetně ČR novinkou. Ekologický
stav je určován řadou kritérií zahrnujících
jednak kvalitu biologických složek (např.
ryby, makrozoobentos nebo plankton), jednak
některými fyzikálně-chemickými ukazateli
a také hodnocením morfologických ukazatelů
vodních toků. Podklady pro hodnocení stavu
jsou získávány rozsáhlým a propracovaným
systémem monitoringu a následně sofistikovaným statistickým hodnocením.

Povodňová směrnice
Povodňová směrnice, která byla přijata
v roce 2007, vychází z Rámcové směrnice
o vodách, a proto obsahuje podobné procesní
a realizační kroky. Cílem této směrnice je snížení lidských obětí, materiálních škod a škod
na životním prostředí. Pro každý členský stát
definuje Povodňová směrnice následující
úkoly:
• vytvořit předběžné vyhodnocení povodňových rizik;
• vytvořit mapy povodňových nebezpečí;
• vytvořit plány pro zvládání povodňových
rizik.
Nástrojem pro dosažení požadovaných cílů
směrnice jsou především plány pro zvládání
povodňových rizik a v nich navržená opatření.
Stejně jako Rámcová směrnice o vodách, i Povodňová směrnice znamená zásadní změnu
v přístupu k řešení dané problematiky. V tomto případě se jedná o změnu přístupu k ochraně před povodněmi. Smyslem tohoto předpisu
není s povodněmi bojovat, ale naučit se s nimi
žít a povodňová rizika řídit. V tomto duchu
směrnice nabádá obnovovat a zachovávat přirozenou říční krajinu, která je nejlepší zárukou
trvale udržitelné ochrany před povodněmi
– viz citace preambule Povodňové směrnice
(odstavec 14): „Plány pro zvládání povodňových rizik by měly být zaměřeny na prevenci,
ochranu a připravenost. S cílem zajistit řekám
větší prostor by se měly ve vhodných případech zabývat zachováním nebo obnovením
záplavových území a opatřeními pro prevenci
a omezení škod na lidském zdraví, životním
prostředí, kulturním dědictví a ekonomické
činnosti.“ Generální ředitelství EU pro životní
prostředí k této směrnici vydalo již spoustu
metodických materiálů a výkladů, jelikož si
je vědomo velmi významné změny oproti
dosavadnímu řešení problematiky zvládání
povodňových rizik. Základní principy nového
přístupu v ochraně před povodněmi, které
Evropská unie formou Povodňové směrnice
prosazuje, jsou především tyto:
• Povodně jsou součástí přírody. Existovaly
a budou existovat i nadále.
• Lidský zásah do přírodních procesů by měl
být co nejmenší a jejich narušení je nutné
kompenzovat.
• Přístup k ochraně před povodněmi musí být
integrovaný.
• V rámci změny paradigmatu přístupu
k povodním je třeba přecházet od obrany
před nebezpečím k řízení rizika a soužití
s povodněmi.
• Je třeba změnit využívání záplavových
území člověkem. Záplavová území se musí
chránit a přizpůsobit stávajícím nebezpečím.
• Podpora náleží nestrukturálním opatřením.
Tato opatření mají tendenci být potenciálně
účinnější a dlouhodobě udržitelnější ve
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srovnání s dosavadními způsoby ochrany.
• Při realizaci opatření je třeba dostát požadavkům ochrany přírody a krajiny.
• Ochrana má být zaměřena na celé povodí,
je nutné podporovat koordinovaný rozvoj
v součinnosti s plány povodí.
• Komplexní přístup k ochraně je nutné založit na mnohostranné a často nadregionální
mezinnárodní spolupráci.
• Posílení mezinárodní spolupráce by se
mělo projevit v projektech zaměřených
na zajištění udržitelného rozvoje povodí,
zejména z hlediska společných přístupů
k řízení povodňových rizik a k udržitelnému využívání území z hlediska biologické
rozmanitosti.
• Obnova přirozených říčních procesů
vyžaduje nadnárodní úsilí, aby se znovu
aktivovaly schopnosti přirozených mokřadů
a záplavových oblastí na zadržování vody
a zmírnění dopadů povodní.
• Většina případů ochrany před povodněmi
vyžaduje souběžné řešení problematiky
dvou zdrojů: vody a půdy.
• Oblasti s povodňovým rizikem zasluhují
prioritní pozornost. Převážná část obyvatel
a zboží se nachází ve velkých městských
oblastech, proto by mělo být prioritou
vyvíjet úsilí o zamezení povodňových
problémů právě v těchto oblastech.
• Je nutné rozlišovat mezi různými druhy
povodní. Existují významné rozdíly mezi
záplavami s regionálním dosahem a lokálními povodněmi způsobenými krátkodobými
přívalovými dešti.
• Je třeba řešit dynamiku odtoku dešťových
vod ve městech. Řeka není jedinou příčinou
vzniku povodní ve městech, ty mohou být
také způsobeny velkými dešťovými vodami
z kanalizací.
• Solidarita je nezbytná, neměly by se přenášet problémy hospodaření s vodou z jednoho regionu na druhý. Zkušenosti ukázaly, že
místní protipovodňová opatření mohou mít
negativní dopady na oblasti jak po proudu,
tak i proti proudu. Proto je důležité, aby
celá povodí byla řešená jako celek a byla realizována opatření, která umožní zpomalit
srážky už na místě dopadu.
• Účast veřejnosti. Úřady by měly zajistit,
aby informace o prevenci před povodněmi
a plány na ochranu byly transparentní

a snadno přístupné pro veřejnost. Veřejnost
si musí uvědomit, že je třeba upravit nebo
dokonce omezit využití krajiny v oblastech
ohrožených povodněmi tak, aby se mohl
snížit potenciál poškození. Tato úprava
se může týkat například aktivit průmyslu,
zemědělství, turistického nebo soukromého
využití. Veřejnost by měla být také vedena
k větší zodpovědnosti za ochranu před
povodněmi a k převzetí iniciativy chránit
sebe sama i vlastní majetek. K podpoře
takových postojů je třeba zveřejňovat a šířit
praktické návody pro soukromé jednotlivce
a obce.
Velmi důležitá je skutečnost, že obě představované směrnice obsahují povinnost vzájemné koordinace. Dále obsahují nutnost součinnosti se směrnicemi, které vytváří soustavu
NATURA 2000 – Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30.
listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Toto vzájemné propojení evropských směrnic
má za cíl upřednostňovat taková opatření, která umožní plnit úkoly současně s ohledem na
všechny zmiňované předpisy. V tomto případě
se jedná zejména o prosazování ekologicky
šetrného přístupu k ochraně před povodněmi,
který se zakládá na opatřeních, umožňujících
dosažení cílů jak v ochraně vod, vodních ekosystémů a biodiverzity, tak i v ochraně před
povodněmi.

Evropa
Většina evropských států tento nový přístup
ve využívání vodních zdrojů a říční krajiny
nejenže přijala do své národní legislativy, ale
již několik let jej realizuje. Mezi nejvýznamnější státy v prosazování ekologicky šetrného
využívání řek patří Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Velká Británie, Holandsko, Francie, Dánsko a v poslední době také Maďarsko.
Realizují se národní i mezinárodní projekty
v rámci celků povodí, ve kterých se současně
řeší ochrana před povodněmi, revitalizace
toků, ekologické zemědělství a zvýšení biodiverzity. Často tyto projekty bývají legislativně
i finančně zajištěné na několik let dopředu.
Nejedná se pouze o lokální projekty na drobných vodních tocích, ale převažují projekty na

Ukázka z propagačního materiálu k programu Room for the river
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významných velkých řekách. Tyto projekty se
zařadily do prvních Plánů povodí (2009–2015)
nebo Akčních plánů ochrany před povodněmi
a často je koordinují mezinárodní komise na
ochranu velkých povodí (např. Rýn, Labe,
Dunaj atd.). Významnou roli při přípravě
a realizaci těchto projektů hraje také veřejnost. Některé nevládní organizace, například
v Anglii a Skotsku, mají při realizacích těchto
integrovaných projektů dokonce stěžejní
úlohu. Aplikaci nového managementu povodí je možné ukázat na dvou příkladech,
které v rámci jednoho uceleného povodí řeší
více negativních tlaků. Prvním příkladem je
holandský vládní projekt „Prostor pro řeky“
a druhým je mezinárodní projekt ALFA.

Projekt „Prostor pro řeky“
Tvorba prostoru pro řeky byla v Nizozemí
přímo uzákoněna. Prostor pro řeky (Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier)
je vládním plánem, který byl určen k řešení
ochrany před povodněmi a ke zlepšení stavu
životního prostředí v oblastech kolem velkých
holandských řek (Rýn, Meuse, Waal a Isse).
Projekt započal v roce 2006 a bude končit
v roce 2015. V základním balíčku opatření je
40 projektů s rozpočtem 2,2 miliardy eur. Jedná se vlastně o územně politický dokument,
který pro zlepšení prostorové kvality říční
oblasti stanovil tyto kroky:
• zvýšit fyzickou rozmanitost mezi jednotlivými řekami;
• udržet a posílit otevřenost říční oblasti
s jejími charakteristickými břehy a nivou;
• zachovat a rozvíjet krajinné, ekologické,
geologické, kulturní a historické hodnoty
zlepšující kvalitu životního prostředí;
• podporovat využívání hlavních vnitrozemských vodních cest profesionálními
i rekreačními plavidly.
V oblasti ochrany základních vlastností
řek bude kladen důraz na zachování a rozvoj
speciálních funkcí ekologických, kulturně-historických, ekonomických či krajinářských. To
bude vyžadovat obnovení ekologických procesů, vytvoření atraktivního prostředí pro život
a práci lidí, obnovu rekreačního prostředí,
obnovu diferenciace krajiny a její krásy. Zajímavostí na tomto programu je mimo jiné také
to, že návrhy parametrů protipovodňových
opatření již počítají se zvýšeným dopadem

Vizualizace opatření na řece Vaal
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klimatické změny. Mimo tento program však
v Nizozemí probíhá řada menších projektů,
které tento vládní program doplňují, viz následující citace s vládního dokumentu: Vláda pro
realizaci přístupu „Prostor pro řeky“ učinila
následující strategické politické volby:
• Vláda bere v úvahu skutečnost, že změna
klimatu by mohla způsobit změnu průtoku
v Rýnu; v Lobithu vzroste průtok do konce
století zhruba na 18 000 m³/s, a že z Maasu
v Borgharenu bude průtok asi 4 600 m³/s.
Nárůst hladiny moří se očekává asi o 60 cm.
• Pro jednotlivé přítoky Rýna jsou stanovené
cílové průtoky, na které mají být opatření
normována.
• Úsilí bude také produkovat balík opatření na
zlepšení stanovišť, zejména ohrožené druhy
sítě Natura 2000.
• Řada opatření se již připravuje např. na poli
ochrany nebo rekreačních zařízení, ale ty
nejsou uvedeny v seznamu této strategie.

ALFA Adaptive Land use for Flood
Alleviation
ALFA je projekt financovaný EU (INTERREG IVB NWE), který si klade za cíl ochranu
občanů v severozápadním regionu Evropy
proti účinkům rizik povodní v důsledku
změny klimatu. Tohoto cíle bude dosaženo
tím, že se vytvoří nové kapacity pro retenci
vody, nebo zpomalením vrcholu povodní
v povodích v Belgii, Francii, Německu, Velké
Británii a Nizozemsku. Tato opatření, která
mají být provedena, jsou relativně nová pro
všechny partnery. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce při vývoji a provádění politických opatření v oblasti projektu se budou
dělit partneři projektu o znalosti a zkušenosti
mezi šesti povodími. Partneři ALFA projektu
se nacházejí v šesti povodích: Eden (Velká Británie), Emscher (Německo), Kleine Nete (Belgie), Meuse (Nizozemsko), Porýní (Německo)
a Seine (Francie). V souladu s cílem projektu
ALFA partneři definovali tři tematické pracovní balíčky s podrobnými akčními programy:
1. inovativní technická řešení pro zvýšení
kapacity retence vody;
2. zapojení veřejnosti do příprav a realizace
opatření;
3. sociální, ekonomické a ekologické výhody.
Plánované výstupy:
• koncepce řízení správy řek a další funkce
využití území;
• technická vodohospodářská opatření;
• inovativní řešení pro retenci vody;
• opatření na ochranu a sanaci ekologických
hodnot;
• opatření k rozvoji a udržení ekonomického
potenciálu v dočasně zaplavených oblastech tím, že se kombinují funkce využití
území a prostorové plánovací nástroje ke
snížení škod potenciálních povodní;
• koncepce využití půdy a realizace rekreačních zařízení.

Srovnání České republiky se
zahraničím
Po představení obou směrnic a krátké
prezentaci aplikace integrovaného přístupu
v některých evropských zemích se nabízí řada
otázek ohledně toho, jaká je situace v ČR? Jak
se uplatňují v ČR principy integrovaného managementu? Jak si stojíme rok před oficiálním
termínem dosažení dobrého stavu vod (dle
WFD by v roce 2015 měl být v každém státě
dosažen dobrý stav vod)? Můžeme být spo-

24

kojeni se změnami ve využívání vod? Jakým
způsobem ve skutečnosti naplňujeme principy směrnice pro zvládání povodňových rizik?
Odpovědi na tyto otázky pro nás nebudou
znít moc lichotivě, ale domnívám se, že je
prospěšné pro nás pro všechny tyto nedostatky pojmenovat, upozorňovat na ně a postupně je všechny řešit. Formálně totiž ČR obě
směrnice plní, ale ve skutečnosti se v rámci
integrovaného managementu tolik neděje. ČR
v plnění RSV časově i metodicky zaostává
a již dnes je zřejmé, že závazkům v dané lhůtě
nedostojí. Zatímco chemický stav našich řek
je poměrně uspokojivý, tak ekologický vykazuje velmi alarmující výsledky. Většina toků
v ČR dobrého ekologického stavu nedosahuje
(více jak 90 % všech vodních útvarů povrchových vod), a pokud se v našem přístupu
nic nezmění, ani nedosáhne. Strategie pro
zvládání povodňových rizik má v realizační
fázi také k ideálu daleko. Protipovodňová
opatření se odehrávají většinou na tocích,
a to formou standardních technických opatření k urychlení odtoku z povodí (stavba
nábřežních zdí, těžba sedimentů, opevnění
břehů) nebo k jejich umělé akumulaci (stavba
přehrad), které nereprezentují nový přístup
ke zvládání povodňových rizik. Ochrana
záplavového území, vytváření prostoru pro
řeky nebo retence vody v krajině se koná
minimálně a nahodile. Investice ve vodním
hospodářství se tak odehrávají víceméně
především v oblasti technické protipovodňové ochrany a modernizaci vodohospodářské
infrastruktury (vodovody a kanalizace).
Důvodů, proč u nás doposud nebyl nový integrovaný přístup realizován, je několik. Jsou
to důvody legislativní, metodické, filozofické,
správní, strategické i ekonomické. Určitě má
cenu se zmínit aspoň o některých z nich.
Na začátku je objektivní říci, že vyspělé západoevropské země měly díky našemu pozdnímu vstupu do Unie několikaletý náskok.
Rámcová směrnice o vodách se připravovala
v devadesátých letech a povodňová na počátku druhého tisíciletí. Během těchto let se
jednotlivé země především připravovaly metodicky, datově i personálně a tento handicap
nám v prvních letech činil velké potíže a do
dnešních dnů jsme jej my ani nově přistoupivší země bývalého východního bloku ne zcela
smazaly. U dalších důvodů se již nemůžeme
na nic vymlouvat.

Legislativní důvody

V oblasti legislativy jde zejména o problém
koordinace příprav a plnění obou zmíněných
vodních směrnic a dále o problém spočívající
v provázanosti vodní a zemědělské politiky.
ČR má sice povinná ustanovení obou směrnic
přenesená do vodního zákona, ale proces
příprav Plánů povodí a Plánů pro zvládání
povodňových rizik je v ČR tak komplikovaný
(nejdříve je schvalují kraje a následně vláda),
že není možné je sofistikovaně a ve vzájemném souladu zpracovat v řádných termínech,
které obě směrnice ukládají. Tuto situaci navíc
komplikují také dělené kompetence dvou
ministerstev (MŽP a MZe), které se jen velmi
těžce dobírají k nějakému konsensu. Pokud se
tyto problémy legislativně neodstraní, budou
se komplikace opakovat také při třetím plánovacím cyklu.
Dalším problémem je velmi volně zakotvená propojenost zemědělské a vodní politiky.
Absence pevných vazeb mezi těmito politikami dnes v podstatě neumožňuje v širším

měřítku podporu vhodných opatření na zemědělské a lesní půdě, která by podporovala
dosažení dobrého stavu vod a obnovu vodního
režimu, respektive neumožní multiplikační
efekty těchto opatření. Výsledkem je to, že se
v prvním plánovacím cyklu v rámci plánů povodí nerealizovalo ani nepřipravovalo jediné
opatření na podporu ochrany vod. Význam
této součinnosti v budoucnu čím dál víc poroste, neboť zemědělství je dnes hlavním antropogenním vlivem, který již dnes z více jak
40 % negativně ovlivňuje kvalitu vod u nás.
Dalším problémem je absence zákonného
ustanovení, které by řešilo získávání a správu pozemků vhodných pro realizaci přírodě
blízkých protipovodňových opatření. Zákon
sice v § 68 území určená k řízeným rozlivům
definuje, ale toto řešení je nedostatečné.
V prvé řadě v § 68 schází podpora pro přirozené inundace povodňových vod. Dále
tento zákonný proces neúměrně zvýhodňuje
uživatele pozemků, kteří hospodaří na území
řízených rozlivů. Stát a investoři jsou tak
zatíženi vysokými finančními nároky při vyplácení povodňových škod. Pokud nenastane
úprava vodního zákona v těchto aspektech,
nelze očekávat významnější realizaci nového
managementu v říční krajině.

Metodické důvody

Při definování metodických důvodů mě
často napadá otázka, proč jsme se nepoučili
od zemí jako je Německo a většinu úspěšných
metodik od nich nepřevzali? Z mých zkušeností vím, že ochota na straně Německa tu
byla. Snaha jít za každou cenu vlastní cestou
je někdy až komická. Za všechny snad uvedu
příběh metodiky na hodnocení hydromorfologických parametrů vodních toků pro návrhy opatření v plánech povodí. V roce 2008
vytvořilo MŽP metodiku na toto hodnocení
a zveřejnilo ji. V podstatě se jednalo o adaptaci
německé metodiky LAWA do našich podmínek. Tato metodika byla dokonce obohacena
o postup navrhování opatření v ploše povodí
a o tento doplněk němečtí partneři v roce
2009 projevili poměrně silný zájem. V roce
2012 MŽP vlastní metodiku zavrhlo a jalo se
vytvářit zcela novou, která do dnešního dne
není na světě. Zdaleka nejde jen o tento metodický postup. Řada metodik nezbytných pro
správnou přípravu a hodnocení plánů povodí
dodnes v ČR chybí. Chybí např. metodiky pro
hodnocení ekologického stavu (stojaté vody),
postup pro interpretaci hodnocených ekologických složek, postup pro navrhování opatření ke snížení plošných zdrojů znečištění aj.
Mezi chybějící metodické nástroje můžeme
také zařadit nařízení vlády ke stanovení
minimálních zůstatkových průtoků. Toto
nařízení mělo právě propojit cíle rámcové
směrnice o vodách s běžnou praxí promítnutou
do povolení o nakládání s vodami.
Co ovšem chybí nejvíce, je definování cílového stavu krajiny nebo reference, které se
máme přiblížit. K tomuto referenčnímu stavu
by se měla navrhovat odpovídající investiční
i neinvestiční opatření. Cílová podoba říční
krajiny by měla být definována na základě
dohodnutých metodických postupů, které by
zahrnovaly její ekosystémy, dohodnuté priority ochrany a přijatelné využívání. Absence
tohoto rámcového cíle se plně projevila při
přípravě prvních Plánů povodí (2009–2015).
Opatření zanesená do prvních Plánů povodí
nemají souvislost s cílovým stavem, ale byla
navržená proto, že byla již připravená, pří-
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padně byla navržená bez širších podkladů.
Předpokladem změny ve využívání říční
krajiny je proto nezbytnost sofistikovaným
postupem definovat její ekologické parametry,
které budou dlouhodobě akceptovány. Takto
definovaný stav by se měl jednotně promítnout do všech plánovacích nástrojů – do Plánů
povodí, Plánů pro zvládání povodňových
rizik, do programů jednotné zemědělské politiky, územních plánů, dotačních programů, do
rozhodování ve správních řízeních a podobně.
Dalším metodickým problémem je přetrvávající nesprávné chápání obou zmiňovaných
směrnic. Ještě před několika lety zodpovědné
správní úřady (Ministerstvo zemědělství
a Ministerstvo životního prostředí) interpretovaly Rámcovou směrnici o vodách jako
pokračování technických předpisů Směrných
vodohospodářských plánů, které se realizovaly za komunistické éry. Důsledkem toho byla
provedena nesprávná transpozice směrnice
do vodního zákona (2004), ve které byl např.
mimo rámec směrnice definován dokument,
který vůbec neměl vzniknout (Plán hlavních
povodí 2007), a naopak nebyly vytvořeny
plány, které vzniknout měly (tzv. národní
části pro Mezinárodní plány povodí Labe,
Odry a Dunaje). Další nesprávnou interpretací Rámcové směrnice o vodách se v ČR
vytvořily Plány oblastí povodí, které nebyly
v souladu s požadavky tohoto předpisu (obsahem i strukturou). Do těchto Plánů oblastí
povodí byla nad rámec směrnice 2000/60/ES
doplněna např. strukturální protipovodňová
opatření. Tato opatření ovšem zhoršovala ekologický stav vod, a tím se dostala de facto do
rozporu s touto směrnicí. Množství pochybení
bylo díky nesprávné interpretaci tak velké, že
ČR musela na nátlak Evropské komise vyvolat
novou změnu zákona (novela vodního zákona
v r. 2010), jinak by bylo proti ČR zahájeno
soudní řízení o porušení smlouvy s EU.
Domnívám se, že i v případě implementace
Povodňové směrnice se Česká republika nepoučila. Směrnice se převážně interpretuje jako
technický předpis, ve kterém je klíčová tvorba
podkladů v podobě map, vymezujících stupeň
povodňového ohrožení. Tyto mapy se vytváří
především pro zastavěná území, a proto se
zřejmě ujal názor, že protipovodňová opatření
je nutné situovat především do měst a obcí –
tam však budou z principu věci převažovat
opatření technická. Posun chápání Povodňové
směrnice a jejích podpůrných dokumentů
může vést opět k chybným závěrům a vzniku
strategických dokumentů, neodpovídajících
duchu těchto evropských směrnic.

opatření, i když se realizují spíše na malých
tocích. Pro velké toky zůstávají prioritou spíše
technická protipovodňová opatření. Počet
revitalizačních projektů nicméně pomalu narůstá a v řadách vodohospodářů a vodohospodářských projektantů přibývají ti, kteří je umí
zdůvodnit, prosadit a realizovat. Zůstává tedy
otázkou, jestli hlavní motto povodňové směrnice „dát prostor řekám“ budeme umět v ČR
naplnit ve větším rozsahu. Podpora přírodě
blízkých opatření se stále setkává se silnou
protiargumentací, založenou na podceňování
účinků přírodě blízkých opatření, vysoké zastavěnosti záplavových území, absenci legislativních nástrojů a také finančních prostředků.
Často se hledají důvody, proč cíle směrnic
realizovat nelze, místo aby se hledaly cesty,
jak těchto cílů dosáhnout. Na příkladu silně
zastavěného Holandska jsem však ukázal, že
když je vůle a chuť, řešení se najde.
Dalším filozofickým důvodem je problém
spolupráce s veřejností. V ČR je spolupráce
s veřejností stále mnohde považována za nutné zlo, které zdržuje přípravu a tvorbu dokumentů nebo realizaci opatření. Přitom se jedná
o klíčový faktor, který rozhoduje o dlouhodobé úspěšnosti jakéhokoliv projektu či strategie
včetně ekologicky pojatého managementu
říční krajiny. Veřejnost vtažená do přípravy
dokumentů si zvyšuje povědomí o správném
využívání území, přijímá spoluzodpovědnost
za budoucí rizika spojená s povodněmi a suchem, což je v případě uživatelů a majitelů pozemků, na kterých musí být managementová
opatření realizována, klíčové. V celé Evropě
i USA se státní správa i samospráva potýká
s opatrným až negativním vztahem veřejnosti
k projektům, které představují moderní ochranu před povodněmi a správu vodních toků.
Všechny úspěšné projekty ovšem dokázaly
dostat veřejnost nakonec na svou stranu a ve
vzájemné spolupráci se nalezlo řešení, které
obě strany vnímají jako dohodu. Pro úspěšnost jakéhokoliv projektu, který spadá pod
některou z vodních směrnic, je nezájem a nezainteresovanost veřejnosti velmi rizikovým
faktorem. Naopak zájem, povědomí a přijetí
spoluzodpovědnosti umožňuje, aby se pro-

jekty staly proveditelnými. Příčiny pasivního
postoje jsou především způsobené nedostatkem informací. Velmi důležitým faktorem
pro zapojení veřejnosti je odborná vzdělanost
veřejnosti. Proto je nezbytné pro úspěšnost
krajinotvorných i protipovodňových akcí
vytvářet osvětové aktivity, které osloví většinu
věkových skupin veřejnosti. Spolupráce s veřejností je dlouhodobá a velmi náročná práce,
ať už v ČR či kdekoli jinde v Evropě.

Správní důvody

Rozdělení kompetencí mezi dvě ministerstva v oblasti vodního hospodářství v kombinaci s velkým počtem organizací a samosprávních celků, podílejících se na správě a využití
území, ztěžuje vytváření prostředí, ve kterém
by mohlo dojít k dohodě na šetrném využívání
území říční krajiny. Resortismus. Mám dojem,
že tento pojem mohl vzniknout pouze u nás.
Z mých zkušeností z mezinárodní spolupráce
s Německem, Polskem a jinými státy jsem
tento problém nikde nezaznamenal. Dělené
kompetence ve vodním zákonu však způsobily
velmi vyhraněné názory mezi ministerstvem
zemědělství a životního prostředí, které je
někdy velmi obtížné překonávat. To už nemluvím o tom, že nutnost koordinace v ČR
musí proběhnout minimálně ještě s resortem
pro místní rozvoj. Tento komplikovaný stav je
předurčen ke zdlouhavým a někdy marným
snahám něco změnit.

Strategické důvody

Posledním závažným problémem je nedostatečné využívání strategického nástroje –
územního plánování. Všechny evropské země,
které tento moderní způsob využívání krajiny
realizují, jej okamžitě provazují s územními
plány. Jde o uplatňování principů krajinného
plánování, které u nás dodnes stále nejsou
dostatečně pochopeny a uplatňovány. Pokusy
Ministerstva pro místní rozvoj a následně krajů uplatnit tyto principy v zásadách územního
rozvoje se doposud míjely účinkem. Výstupy
jsou nejednotné a pro většinu odborné veřejnosti neakceptovatelné. Přitom nástroje
územního plánování jsou nejlevnějšími
a nejudržitelnějšími způsoby ochrany krajiny.

Filozofické důvody

I kdyby se uskutečnily výše zmiňované
příznivé legislativní a metodické změny, byl
by definován cílový stav krajiny a interpretace
evropské legislativy by se zlepšila, stále bude
přetrvávat problém, který neumožní v krátkodobém časovém horizontu změnu k novému
přístupu ve využívání říční krajiny. Přístupy
a myšlení lidí, kteří se podílí na zacházení
s přírodními zdroji, není jednoduché změnit.
Lesník, vodohospodář nebo zemědělec nedokáže ze dne na den změnit přístup k využívání
krajiny, pokud v ní hospodařil celý život
určitým způsobem. Doposud u nás ani tlak
veřejnosti, politiků nebo ekologických organizací, ani přijetí řady ekonomických či zákonných norem a pravidel nepřiměly uživatele
krajiny k výrazné změně chování. Je pravda,
že postupně narůstá podíl přírodě blízkých
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V Holandsku (a nejen tam) věnují velkou pozornost osvětě veřejnosti. Zde je titulní strana
brožury Room for the river
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Závěr
Velká část evropských zemí v čele s orgány
Evropské unie v oblasti životního prostředí
prosazuje nové pojetí ochrany a využívání řek
a údolních niv. Tento přístup, který prosazuje
návrat přirozených procesů v říční krajině, je
zároveň výrazně podpořen evropskými směrnicemi – Rámcovou směrnicí o vodách a Povodňovou směrnicí. Z obsahu těchto směrnic
mimo jiné vyplývá také povinnost vzájemné
koordinace. Ta se vztahuje též ke směrnicím
NATURA 2000. Výsledkem by mělo být vytvoření integrované správy povodí, která akceptuje
požadavky všech dotčených směrnic a nastolí
udržitelné užívání říční krajiny. ČR se touto
cestou vydala jen velmi nesměle. Problematiku
jednotlivých směrnic řeší separátně a ne vždy
v souladu s dalšími evropskými předpisy. Ve
využívání našich vodních toků a údolních niv
převažují přístupy charakteristické pro polovinu minulého století, kdy se proti přírodním
procesům zejména bojovalo. Pokud se chce
ČR přiblížit k modernímu evropskému pojetí
správy říční krajiny a dosáhnout zlepšení jejího
stavu, je nezbytné, aby učinila minimálně tyto
následující kroky:
1. Změnit celkový pohled na využívání říční
krajiny a hledat inspiraci u vyspělejších
evropských zemí.
2. Důsledně realizovat plnění evropských
směrnic (Rámcové směrnice o vodách,
Povodňové směrnice a směrnic k Natura
2000), a to ve vzájemném souladu.
3. Definovat cílový stav říční krajiny, resp.
cílový stav ochrany přírody v ucelených
povodích.
4. Změnit současnou praxi územního plánování tak, aby vznikl prostor pro realizaci
nestrukturálních opatření a ochranu stávajících záplavových území.
5. Zlepšit spolupráci s veřejností.
6. Zvyšovat podíl přírodě blízkých opatření
v říční, zemědělské i lesní krajině.

7. Upravit národní legislativu ve prospěch realizace integrovaného managementu povodí.
Poznámka autora: Obsah tohoto článku byl
využitý také do knižní publikace „Význam
retence vody v říčních nivách“, Daphne 2012.
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Pomáháme zahnat noční můry

Membránová technologie: výhody, aplikace
a potenciál

Membránová technologie v oblasti čištění
odpadních vod slouží jako separační prvek
vyčištěné odpadní vody a nerozpuštěných
látek/aktivovaného kalu. Principem funkce
této technologie je filtrace suspenze přes polopropustnou přepážku – membránu (obr. 1),
která představuje, v závislosti na velikostech
pórů, bariéru především pro nerozpuštěné
látky. Pokud je membránová technologie spojena s konvenčními procesy čištění odpadních
vod, hovoříme o tzv. membránovém bioreaktoru (MBR). Může se jednat buď o kombinaci
klasického aktivačního systému doplněného
o membránový modul (tj. spojená jednotka
jednotlivých membrán) či o zcela specificky
navržený systém vyhovující potřebám konkrétní aplikace. Z výše uvedených skutečností
plyne i možné umístění membránového mo-
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dulu v technologické lince čistírny odpadních
vod. Membránový modul může být umístěn
přímo v aktivační nádrži či mimo ni, eventuálně až za dosazovací nádrží. Ovšem pokud
je membránový modul umístěn za dosazovací
nádrží, nejedná se o MBR v pravém slova smyslu (zejména kvůli provozu systému za odlišných podmínek), ale slouží jako tzv. terciární
stupeň čištění, čímž je docíleno především
vysoké kvality finálního odtoku. Na tomto
místě je nutné podotknout, že kvalita odtoku
z MBR je do velké míry závislá na velikosti
pórů membrány.

Porovnání s konvenčními systémy
V porovnání s konvenčními systémy čištění
odpadních vod poskytují MBR celou řadu výhod. Jedná se především o možnost provozu

systému při několikanásobně (3–4krát) vyšší
koncentraci aktivovaného kalu. MBR jsou
běžně provozovány při koncentracích aktivovaného kalu okolo 12–15 g/L. Tato skutečnost
umožňuje pokles zatížení aktivovaného kalu,
čímž zároveň klesá i jeho vlastní produkce,
dochází k jeho částečné stabilizaci a pro dosažení stejného výkonu systému je zapotřebí
menších objemů nádrží, a tedy zastavěných
ploch. Výše uvedené skutečnosti se významným způsobem projeví v úsporách jak v oblasti investičních, tak provozních nákladů.
MBR dále umožňují odstranění také obtížně
biologicky rozložitelných složek odpadní
vody. Významnou výhodou MBR je vysoká
kvalita finálního odtoku, a to jak z hlediska
chemického, tak z hlediska mikrobiologického, jelikož díky membráně dochází k retenci
bakterií i některých virů. Vyčištěná voda je tudíž po průchodu MBR do jisté míry fyzikálně
hygienicky zabezpečena. Její vysoká kvalita ji
předurčuje pro další aplikace a je neekonomické vodu o této kvalitě vypouštět do recipientu.
Jako možné využití se nabízejí aplikace na
vody provozní, vody mycí a oplachové, vody
pro závlahy zeleně či pro rekultivační účely.
Na rozdíl od konvenčních systémů čištění
odpadních vod, kvalita odtoku z MBR není
závislá na separačních charakteristikách
aktivovaného kalu, tudíž např. přítomnost
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vláknitých mikroorganismů či neusaditelných
fragmentů negativně neovlivňuje finální kvalitu odtoku. Zde je však nutné podotknout,
že výhody MBR se v plné míře projeví jen
tehdy, pokud je celý systém správně navržen
a biologický stupeň čištění odpadních vod
správně provozován. Je nutné si uvědomit,
že membránová technologie nenahrazuje celý
komplexní systém čištění odpadních vod, ale
představuje alternativu víceméně „pouze“
k separačnímu stupni. Membránový modul je
také možné snadno nainstalovat do stávajících
nádrží ČOV, a tím docílit rychlé a efektivní
intenzifikace původních kapacit ČOV. Rovněž
při realizaci nového MBR není nutná dosazovací nádrž, jejíž výstavba i následný provoz je
mnohdy doprovázen řadou problémů.
Vzhledem k vysoké kvalitě vyčištěné vody
je aplikace membránové technologie velmi
žádoucí také pro čištění odpadních vod ve
zvláště citlivých oblastech, jako např. v blízkém okolí vodárenských zdrojů, rekreačních
zařízení či horských objektech. MBR může
být úspěšně aplikován i pro malé zdroje
znečištění, jako jsou např. rodinné domy či
bytové jednotky.
Neustálý rozvoj membránové technologie
(a to nejen v oblasti čištění odpadních vod,
ale obecně) a její slibné trendy do budoucna
mohou být velmi dobře dokumentovány nejen na neustále rostoucím počtu výrobních
a dodavatelských firem této technologie, ale
i samotným zvyšujícím se počtem aplikací
této technologie. Rovněž množství odborných
a jiných publikací či speciálně zaměřených
konferencí a seminářů věnujících se této
problematice je dobrým indikátorem rostoucího zájmu a dokladem výše uvedených slov.
Navíc na základě kombinace zde uvedených
slov s neustále se zpřísňujícími legislativními
požadavky, s rostoucí cenou a potřebou vody
(aplikace MBR pro opětovné využití vyčištěné
vody), je předpoklad slibné budoucnosti membránové technologie zcela oprávněný.

Obr. 1. Schematické znázornění principu membránové technologie
v Benecku. Během semináře byli posluchači
komplexně informováni o problematice MBR:
počínaje seznámením se se základními principy až po prezentaci shrnující praktické zkušenosti s provozem reálného MBR. Prezentující
byli jak zástupci akademického sektoru, tak
zástupci komerčních společností. Prezentace
jednotlivých témat byla doplněna praktickou
exkurzí na ČOV Benecko-Štěpanická Lhota,

která po své rekonstrukci využívá membránovou technologii již více než 1 rok.
Zájemcům o informace z oblasti membránových procesů a technologií nabízí CZEMP
uspořádání semináře či odborné přednášky,
včetně zajištění prostor, projekční techniky,
pozvánek apod. V případě zájmu nás kontaktujte na info@czemp.cz. Další informace na
www.czemp.cz
Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace
Technická univerzita v Liberci
Česká membránová platforma
e-mail: lukas.dvorak@tul.cz
Bc. Jan Šmíd
Česká membránová platforma

Česká membránová platforma
V České republice sdružuje subjekty zabývající se membránovou technologií a membránovou problematikou v různých oblastech
jejího využití Česká membránová platforma
o. s. (CZEMP). V současné době sdružuje 12
subjektů z průmyslového sektoru a 8 subjektů
akademického sektoru. Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné
veřejnosti nebo vydávání odborných publikací
(odborné monografie Tlakové membránové
procesy a Membránové dělení plynů a par)
a studií. Významná je spolupráce se subjekty
využívajícími membránové procesy v oblasti
výzkumu, vývoje a aplikací s důrazem na inovace, transfer technologií a spolupráci mezi
průmyslovou a akademickou sférou. CZEMP
se aktivně podílí na pořádání nejrůznějších
seminářů a konferencí věnujících se různých
oblastem membránové technologie, např.
membránovým bioreaktorům, elektromembránovým procesům (mezinárodní konference
MELPRO) apod. Jako příklad úspěšně realizovaného semináře, který se věnoval právě
problematice membránových bioreaktorů,
byl seminář s názvem Membránové reaktory uspořádaný v rámci projektu ARoMem
(Akcelerace rozvoje membránových procesů
prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti), který se konal 20. listopadu 2013
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Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR
k projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe
Z hlediska současných poznatků věd o životě a Zemi, ale i poznatků společenských věd,
lze považovat projekt kanálu Dunaj–Odra–
Labe (D–O–L) za součást ukončené industriální historie Evropy. Neboť je vyjádřením
záměru jednoho z největších antropogenních
zásahů do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR a střední Evropy za
účelem vlastního prospěchu několika ekonomických agentů.
Vědecká pravdivost první věty stanoviska
v současné liberalizované české ekonomice
ovšem zatím nedokáže zabránit tomu, aby se
neopakovaly pokusy určitých vlivných skupin
napojených na politické rozhodování o veřejných zdrojích a nepokoušely se opakovaně
vytloukat renty z veřejných prostředků jejich
alokací na posuzování projektu, který oprávněné patří do historie průmyslové revoluce
v Evropě, který ale v současnosti nemá ani
ekonomické a sociální, ani ekologické zdůvodnění a opodstatnění. Jde o investičně velmi
náročný projekt, který v současné dematerializující se evropské ekonomice prokazatelně
nezaručuje ekonomickou návratnost a který by
zároveň svou realizací v české krajině vytvořil
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nevratné ekologické újmy na zbytcích relativně přirozených nivních biotopů české krajiny
jako „střechy Evropy“, jejichž ekosystémy
zadržují a uvolňují vodu do povodí tří moří.
Některá negativa z případné realizace
projektu:
Extrémní investiční náročnost projektu ve
výši stovek miliard Kč (200–400?) je mimo
reálné možnosti veřejných zdrojů zadlužené
a dluh zvyšující české ekonomiky. Projekt
přitom není preferován Evropskou unií a nenachází podporu ani u některých sousedních
zemí.
Z více důvodů nelze očekávat využití kanálu pro pravidelnou nákladní kontejnerovou
dopravu. Přeprava po kanále by navíc zhoršila
hospodářské výsledky v současnosti kapacitně značně nevytížené souběžné železniční
dopravy.
Zatímco nejznámější průplav Dunaj–Mohan–Rýn (D–M–R) o celkové délce 171 km,
uvedený do provozu v roce 1992, překonává
na vzestupné části od Bamberka na Mohanu
do vrcholové zdrže výškový rozdíl 175,2 m
11 plavebními komorami, na sestupné části
do Kelheimu na Dunaji výškový rozdíl 67,8 m

5 plavebními komorami (celkem 243 m),
u větve kanálu D-L v úseku Rokytnice-Pardubice o délce 154 km by musel být překonáván
vzestupný výškový rozdíl 180 m a sestupný
186 m (celkem 386 m), přitom s nesrovnatelně
nižší vodnatostí české krajiny v porovnání
s průplavem D–M–R.
Budování D–O–L by bylo spojeno s rozsáhlými zemními pracemi a tudíž rozkladem
organických látek a nutnou ztrátou vody
z dotčených půd a snížením jejich sorpční
schopnosti.
Na základě propočtů ekologické újmy na
přírodě a krajině ČR, které provedl s využitím metody hodnocení biotopů ČR (http://
fzp.ujep.cz/Projekty/VAV-610-5-01/HodnoceniBiotopuCR.pdf) doc. Machar z olomoucké
univerzity, se dospělo k závěru, že újma na
biotopech údolních niv ČR vlivem výstavby
kanálu D–O–L by činila 1,043 miliardy bodů
(Machar I., Urbanismus a územní rozvoj, XIII,
č. 4/2010, s. 20), což při aktuální hodnotě
bodu za rok 2013 (15,88 Kč/bod) představuje
ztrátu biotopové kapitálové hodnoty ve výši
16,5 mld. Kč. Z realizace projektu plynoucí
pokles biodiverzity a zejména úbytek nejohroženějších životodárných podpůrných
a regulačních služeb ekosystémů lze metodou
Energie–voda–vegetace (http://fzp.ujep.cz/projekty/HodnoceniFunkciASluzebEkosystemuCR.
pdf) odhadovat v řádu minimálně desítek
miliard Kč každoročních škod.
V Praze dne 26. 2. 2014
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda KŽP AV ČR
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Zachytávání plovoucího
znečištění na přelivech
odlehčovacích komor
a dešťových nádrží
PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz

Automaticky stírané česle GiWA®

Sklopné česle FluidScreen

Robustní konstrukce s velkými česlicovými poli
s rovnými nerezovými česlicemi. Zachytávání hrubého znečištění na přelivech odl. komor
a dešťových nádrží. Automatické otevírání česlí při
zanášení. Dodatečně upravitelný rozestup česlic
(standardně 25 mm). Variabilní uchycení do stropu
nebo do boků objektu. Jednoduché manuální čištění. Vhodné pro rekonstrukce objektů.

Strojně stírané česle s vodou poháněným stíracím mechanismem. Modulová konstrukce (nerez ocel a PVC) pro dlouhé přelivy odl. komor. Vertikálně osazené česlice
jsou čištěny ze shora dolů stíracím hřebenem. Standardní rozestup česlic 7 mm.
Shrabky jsou stírány z česlí dolů pod přeliv do přítokové kanalizace. Minimální údržba, lopatkové vodní kolo a pohyblivé díly jsou přístupné z odlehčovací stoky. Montáž
může být provedena při rekonstrukci objektu šachtovým vstupem.

Přeliv s nornou stěnou FluidDrop

Nerezový přeliv a norná stěna jsou vhodné k dodatečnému osazení na přelivy odl.
komor, do objektů s omezeným prostorem mezi přítokem a přelivem. Plovoucí
nečistoty zůstávají před nornou stěnou, která nezasahuje do přítokového potrubí. Hladký nerezový přeliv
se nezanáší. Upevnění konstrukce do přelivu
a stropu objektu. Nenáročné na obsluhu.

Zašleme referenční projekty rekonstrukcí
odlehčovacích komor na vyžádání.

PFT, s.r.o.
Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz
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23. – 26. 4. 2014
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Mezinárodní
veletrh
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podnikání a rozvoje
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■ www.bvv.cz/urbis-invest
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Mezinárodní
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pro tvorbu
a ochranu
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■ www.bvv.cz/envibrno

IFAT 2014 Mnichov
IFAT je největší světový odborný
veletrh pro odpadové hospodářství,
veletrh inovací a služeb v sektorech
voda, odpadní vody a recyklace.
Termín konání: 5.–9.května 2014,
mnichovské výstaviště
Nadcházejícího ročníku veletrhu se zúčastní rekordních
2900 vystavovatelů z 54 zemí a očekává se přes 120 000
návštěvníků z celého světa.
IFAT se dívá do budoucnosti: potenciály energie skryté
v odpadních látkách
Bezpečné odstranění odpadu, spolehlivé čištění vody – to dnes
již zdaleka nestačí. Čím dál více jsou odhalovány potenciály energie
ukryté v odpadech, odpadních vodách a výfukových plynech.
I v této oblasti představí vystavovatelé v květnu 2014 nejnovější
technologie a řešení.
Evropská unie má jasně vyznačený cíl, a to minimalizovat deponování odpadů. Evropa, stejně jako východní Asie, nejvíce poptává
řešení po Waste-to-Energy. Dle studie provedené společností Frost &
Sullivan dosáhl evropský trh v oblasti spaloven odpadů v roce 2012
obrat 4,22 mld. amerických dolarů, předpokládaný vzestup pro rok
2016 je 4,94 miliard.
Největší boom staveb spaloven odpadů v současné době zaznamenává Velká Británie a Polsko, které jsou tudíž považovány za nejatraktivnější trhy i pro příští rok.
U zemí jako Německo, Francie a Skandinávie můžeme dle expertů
očekávat určitou modernizaci již zastaralých zařízení.
Mimo Evropu se nejvíce prosazuje Čína, kde by dle odhadů mělo
být v průběhu dalších 5 let uvedeno do provozu okolo 125 zařízení
na likvidaci odpadů s kapacitou 40 miliónů tun ročně.
O tomto, jako i o dalších technologických novinkách, se dozvíte na
připravovaném veletrhu IFAT 14 v Mnichově. Veletrh přinese řadu
novinek z oboru, např. se budou prezentovat nové technologie na
zpracování odpadů a získávání energie z nich. Další novinky na veletrhu lze očekávat, jako např. autorecycling, kdy na venkovní výstavní
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ploše budou předváděny praktické ukázky. Dalším předmětem zájmu
budou dezinfekční systémy, které jsou celosvětově velmi žádané.
Bohatý odborný doprovodný program veletrhu, jako i snadné vyhledávání vystavovatelů dle abecedního nebo oborového seznamu,
najdete na www.ifat.de
A vystavovatelé z ČR? Na veletrh je přihlášeno 42 vystavovatelů
z ČR na výstavní ploše 1500 m2. Veletrhu se účastní celkem na 3000
vystavovatelů z 50 zemí na ploše 230 000 m2, z toho veletrh registruje
50 národních expozic! Veletrh je několik měsíců před svým začátkem
beznadějně vyprodaný.
Těžiště nabídky českých vystavovatelů je v oblasti ochrany vody,
odpadového hospodářství a komunální techniky.
Neváhejte a navštivte ve dnech 5.–9. května tento významný světový veletrh. Veškerý návštěvnický servis poptejte online na stránkách
www.expocs.cz
Ing. Jaroslav Vondruška
EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
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Hlávkova medaile udělena členu CzWA
Jako již tradičně proběhl v předvečer svátku studentů 17. 11. 2013
ceremoniál udělování Medailí Josefa Hlávky. Udělování těchto medailí
patří k poslání Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
(dále jen Nadání). V souladu s nadační listinou ze dne 29. 10. 1911
a platným statutem Nadání ze dne 14. 12. 1998 bylo stanoveno, že
posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy
českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb
a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání. Dále je posláním
Nadání podporovat zejména prostřednictvím Národohospodářského
ústavu Josefa Hlávky úsilí, které směřuje k tomu, aby šířením a získáváním odborných vědomostí a znalostí mohl český národ obstát
v ekonomické soutěži evropských národů. Nadání zásadně neposkytuje nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní účely či
poslání s nimi související. Finanční zdroje pro nadační činnost získává
nadace především ekonomickým využíváním svého nadačního jmění,
o jehož majetkovou podstatu musí proto v souladu se statutem náležitě
pečovat a zvelebovat jej. Zdrojem pro nadační činnost mohou být také
finanční dary, dědictví a jiné příspěvky dárců. Prostředky k plnění
svého poslání čerpá Nadání též z výnosů finančních prostředků získaných Nadáním z Nadačního investičního fondu (NIF).
Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol,
české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch
české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání
zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky
v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů.
Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě
Nadání podat:
• předseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého
učení technického a rektor Univerzity Karlovy, každý nejvýše jednoho kandidáta,
• rektoři pražských uměleckých škol – Akademie múzických umění,
Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové
– celkem nejvýše jednoho kandidáta,

Hlávkova medaile
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• rektoři dalších pražských vysokých škol – České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu klinické a experimentální medicíny – celkem
nejvýše jednoho kandidáta.
Každoročně tak může být uděleno až pět Medailí Josefa Hlávky. Medaile jsou v novodobé historii Nadání udělovány opět pravidelně od
r. 1996. Seznam oceněných uvádí Ročenka Nadání i webové stránky
na adrese: www.hlavkovanadace.cz
Za Vysokou školu chemicko-technologickou navrhl udělení medaile prof. Wannerovi rektor školy prof. Melzoch, mj. i na základě
doporučení výboru CzWA a Fakulty technologie ochrany prostředí
této vysoké školy. Návrh rektora byl posléze projednán Správní
radou Nadání, která rozhodla o udělení medaile pro rok 2013 prof.
Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc. Důvod pro navržení a udělení medaile
vysvětlil prorektor VŠCHT prof. Kratochvíl ve svém laudatiu: „O jeho
vysokých odborných a manažerských schopnostech svědčí dlouholeté
aktivní působení v předsednictvu nejprestižnějších mezinárodních
organizací zaměřených na vodu: European Water Association a Inter-

Nositelé ocenění za nejlepší diplomovou či disertační práci

Prof. Wanner přejímá ocenění
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national Water Association. Ve výzkumné práci se zabývá biologickým
čištěním odpadních vod. Je autorem řady anglicky psaných monografií, stovek odborných článků, řešitelem mezinárodních projektů,
jako hostující profesor působí na univerzitách v Austrálii, USA, Itálii,
Nizozemí a dalších zemích. Založil tradici vědeckých bienálních konferencí VODA. Je držitelem řady prestižních mezinárodních ocenění.

Na VŠCHT vyučuje ve všech studijních programech v jazyce českém
i anglickém. Vždy zdůrazňoval důležitost výchovy mladých odborníků
v doktorském studiu a mnoho z jeho bývalých studentů se úspěšně
uplatnilo ve výzkumu i praxi.“

Zpráva o semináři OS POV

mnoha příznivými faktory. Jedná se zejména o schopnost zpracovávat
vysoké koncentrace dusíku, o úsporu energie, o vysokou účinnost
a o to, že proces nepotřebuje organický substrát. Tyto vlastnosti umožňují, při kombinaci tohoto procesu s anaerobním čištěním, aplikovat
anaerobní technologii i tam, kde to bylo dříve vzhledem k poměru
organického znečištění a nutrientů nemožné nebo nevýhodné.
Příspěvek popisuje teorii procesu i jeho přenesení do praxe v plně
provozních aplikacích. Dále jsou uvedeny jednotlivé provozní varianty procesu, porovnány provozní parametry procesu s běžným
procesem nitrifikace-denitrifikace a uvedeny vhodné příklady použití.
K porovnání procesu s jinými postupy, např. nárostovými kulturami
na nosičích z hlediska zátěžových parametrů, chybí v současné době
dostatek relevantních údajů.
Vysoké požadavky na odstraňování nutrientů v odpadních vodách
jsou na provozovatele ČOV kladeny již delší dobu. Stále jsou proto
hledány způsoby, jak dosáhnout vysoké účinnosti odstranění dusíku
a fosforu při co nejmenších nákladech a zároveň udržení stabilního
a bezpečného provozu. Perspektivní metodou odstraňování dusíku
v odpadních vodách je proces ANAMMOX®. Jak název napovídá, jedná
se o anaerobní oxidaci amoniakálního dusíku. Tato metoda je poměrně
nová, předmětem výzkumné činnosti se stala v 90. letech 20. století
a stále je zejména ve fázi výzkumu a ověřování na laboratorních a poloprovozních modelech. Jakožto velice perspektivní metoda odstraňování
dusíku je středem zájmu mnoha vědeckých týmů a o procesu pojednává
mnoho prací. Provozní zkušenosti z reálného provozu jsou z roku 2002
z ČOV v Rotterdamu. Zkušenosti z provozu na ČOV v Rotterdamu vedly
k vývoji této technologie a dalším plně provozním aplikacím. Dnes
je již v provozu několik zařízení využívajícívh proces ANAMMOX®
a vzhledem k vynikajícím výsledkům lze očekávat jeho další rozšíření
a uplatnění v nově vznikajících, ale i stávajících ČOV.

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody byla organizátorem
semináře Moderní technologie čištění vod průmyslového charakteru a jejich vlivy na životní prostředí, který se konal 22. 10. 2013
na VŠCHT v Praze, v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí.
Semináře se zúčastnilo cca 32 přednášejících a diskutujících a byl
koncipován jako propagace OS POV mimo její členskou základnu.
Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na vybrané moderní technologie v oblasti čištění vybraných druhů průmyslových odpadních vod
a na příklady možného využití těchto technologií i v jiném odvětví,
konkrétně v problematice dekontaminace skládkových vod. Dále byl
seminář zaměřen na vlivy moderních technologií čištění průmyslových odpadních vod na životní prostředí v jeho komplexním rozsahu
a na vazby těchto technologií na příslušnou legislativu. Seminář byl
účastníky kladně hodnocený, zejména přínosná byla diskuse jak ke
každé přednášce, tak i závěrečná cca jednohodinová diskuse.
Po zahájení semináře byly prezentovány následující přednášky se
stručnou charakteristikou:

Čištění technologických odpadních vod s obsahem NEL
ze sklářského provozu (Ing. Jana Stejskalová,
ABESS s. r. o.)
Příspěvek seznámil účastníky s řešením projektu čištění
technologických odpadních vod s obsahem NEL ze sklářského
provozu aplikací biochemického čištění technologií Alpha Microx®.
Systém technologické chladicí vody (dále jen TCHV) byl v provozu
vybudován jako uzavřený okruh. TCHV odtéká z výroby gravitačně
do sběrného kanálu a přitéká přes objekty mechanického předčištění
a rozdělovací objekt do aktivačních nádrží.
Protože chladicí voda je znečištěna ropnými látkami (dále jen NEL)
a přebytečné chladicí vody je potřeba vypouštět do kanalizace, bylo
nutné řešit jejich čištění tak, aby znečištění nepřekračovalo kvalitativní limity stanovené kanalizačním řádem. Maximální průtok TCHV
je 80 m3/hod., koncentrace NEL max. 50 mg/l.
ČOV je součástí uzavřeného okruhu technologické chladicí vody
ve sklářském provozu, s vazbou na splaškovou kanalizaci, do které
jsou v případě potřeby přečerpávány přebytečné vyčištěné chladící
vody. Maximální povolený průtok vod vypouštěných do kanalizace
je Qmax. = 1,1 l/s a 80 m3/den. Splašková kanalizace z provozu je
svedena na městskou ČOV.

Řešení ČOV

Původní technologie čištění TCHV spočívala pouze ve vypouštění
vod přes odlučovač ropných látek. Na základě výsledků provozních
testů investor zvolil metodu biochemického čištění s mechanickým
předčištěním TCHV. Původní nádrž lapolu byla nově využita jako
aktivační nádrž I a dále byla vybudována aktivační nádrž II. V aktivačních nádržích probíhá biochemický rozklad ropných látek využitím
biotechnologie s biokatalyzačním roztokem Alpha Microx®. Technologie zahrnuje aktivační nádrže I a II s nosiči biomasy a mikrosítem
nahrazujícím separaci kalu v dosazováku.
Závěr: Lze konstatovat, že navržený a realizovaný způsob čištění
zaolejovaných chladicích vod vychází z ověřeného technologického
řešení, tzn. biologického čištění těchto vod s využitím biotechnologie
Alpha Microx®. Použitá technologie biochemického čištění s mechanickým předčištěním řeší s dostatečnou účinností čištění zadaného průtoku zaolejovaných chladicích vod na požadované hodnoty znečištění.
Jedná se o účinný a efektivní způsob čištění průmyslových odpadních vod s obsahem NEL, který ve srovnání s jinými metodami redukuje produkci kalů – nebezpečných odpadů a umožňuje dosahovat
hodnoty NEL ve vyčištěné vodě nižší než 1 mg/l.

– CzWA –

Popis procesu ANAMMOX (obr. 1, tab. 1)

Proces ANAMMOX® využívá bakterie, které dokážou oxidovat
amoniak za přítomnosti dusitanů. Dusitany jsou vytvářeny pouze
z poloviny vstupního amoniakálního dusíku.
Proces lze vyjádřit rovnicemi:
NH4+ + 1,5O2 → NO2- + 2H+ + H2O

[1]

NH4+ + NO2- → N2 + 2H2O

[2]

V tomto procesu je pouze polovina amoniakálního dusíku oxidována na dusitany a ty jsou se zbývající druhou polovinou amoniakálního
dusíku přeměňovány speciální skupinou bakterií na plynný dusík.
Biochemickou reakci dle rovnice [1] provádějí běžné nitritační bakterie. Jejich preference v systému je zajištěna udržováním provozních
podmínek, které je zvýhodňují oproti nitratačním bakteriím. Využívá
se rozdílné růstové rychlosti nitritačních a nitrifikačních bakterií. Za
teploty nad 20 °C je růstová rychlost nitritačních bakterií vyšší než
nitratačních bakterií. Proces dle obou rovnic může probíhat společně
v jednom reaktoru nebo oba stupně mohou probíhat samostatně
ve dvou reaktorech. Bakterie, které jsou schopny metabolismu dle

Technologie ANAMMOX v procesech čištění odpadních
vod (Ing. Josef Miňovský, CSc., Ing. Roman Wachtl,
HYDROTECH, s. r. o.)
V příspěvku bylo představeno odstraňování dusíku procesem
ANAMMOX®. Proces využívá zkráceného cyklu dusíku a vyznačuje se
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Obr. 1. Cyklus dusíku se zkráceným cyklem ANAMMOX®

vh 3/2014

Tab. 1. Základní provozní parametry reaktoru ANAMMOX®
Parametr

Hodnota

Vstupní koncentrace Namon

> 200 mg/l (prakticky až 5000 mg/l)

Organický podíl znečištění

relativně malý, CHSK/N < 0,5

Objemové zatížení Bv

1–2 kg N/ m3. d

Provozní teplota

25–38 °C

Provozní rozsah pH

7,0–8,0

Produkce kalu

0,05–0,1 kg/kg Nodstr.

Účinnost pro Ncelk

80–87 %

Účinnost pro Namon

95–99 %

rovnice [2], patří ke skupině bakterií Planctomycetes. Tyto bakterie
mají velmi malou růstovou rychlost a mají schopnost granulace.
Závěr: Proces ANAMMOX® představuje znovou účinnou metodou
odstraňování dusíku v odpadních vodách vyznačující se následujícími
provoznímu výhodami:
• Proces využívá zkrácený cyklus dusíku.
• Výhoda procesu spočívá ve vysoké účinnosti odstranění dusíku (až
90%), minimálních nákladech na energii, nulové potřebě substrátu,
minimalizaci emisí skleníkových plynů a malé produkci kalu.
• Proces má široké uplatnění v mnoha oblastech čištění odpadních
vod, umožňuje aplikaci anaerobního čištění i tam, kde to bylo dříve
vzhledem k poměru organického znečištění a nutrientů nemožné
nebo nevýhodné.
• Proces dává v kombinaci s anaerobním čištěním, případně dalšími
procesy možnost efektivního čištění odpadních vod s vysokým
obsahem dusíku.
• Vzhledem ke schopnosti granulovat, je možné v reaktoru udržet vysoký podíl biomasy a tím provozovat reaktor s vysokým zatížením.

Možnosti snižování zatížení aktivace ČOV N-NH4+
chemickým srážením (Ing. Miloš Kočárník,
EKOSYSTEM, s. r. o.)
Mnoho ČOV ať už komunálních nebo průmyslových řeší klíčovou
otázku odstraňování amonných iontů, resp. celkového dusíku, jejichž účinnosti odstraňování nedosahují předepsaných hodnot nebo
předepsaných emisních limitů na odtoku. To může být způsobeno
zvýšenými koncentracemi redukovaných forem dusíku na přítoku
přesahujícími projektované hodnoty a nedostatečnou nitrifikací. Jedna
z metod získávání dusíku (N) a fosforu (P) je srážení ve formě Struvitu
(hexahydrátu fosforečnanu hořečnato-amonného NH4MgPO4·6H2O)
ze splaškové odpadní vody, a tím snižování vstupních koncentrací
NH4+ + PO43- v odpadní vodě. Tato metoda nabízí inovativní řešení
ve vodohospodářském průmyslu. Jak je známo, metoda srážení Struvitu nejenomže váže nutrienty do nerozpustné formy, která se dále
jednoduše separuje, ale přidanou hodnotou této metody je využití
sraženiny Struvitu v zemědělství jako hnojiva.
Pokud by účinnost odstraňování amoniakálního dusíku byla alespoň
50%, mohla by být tato metoda chemického předsrážení využita pro
celkové odlehčení látkového zatížení na vstupu do biologické části, nebo
by mohla být aplikována během rekonstrukcí vícelinkového uspořádání
ČOV. V době rekonstrukce jedné linky může být druhá linka hydraulicky
přetížena se zachováním látkového zatížení N-NH4+. Vedle sledování
úbytku amonného ionu jsou testy zaměřeny na změnu ostatních ukazatelů, které se běžně stanovují v městských komunálních odpadních
vodách. Pro efektivní tvorbu Struvitu s minimálním procesním časem
a provozními náklady je nutné najít vhodné místo dávkování činidel
a podmínky chemické reakce. Odborné články uvádějí, že ideální pro
tvorbu sraženiny by měla být vysoká koncentrace rozpuštěných forem
P-PO43- a N-NH4+ a nízká koncentrace nerozpuštěných látek. Limitujícím
faktorem je poté obsah Mg2+ a pH. Řada autorů jako ideální rozsah pH
uvádí pH = 8–9 a stechiometrické množství reakčních komponent nebo
jejich mírný přebytek.
Srážecí reakce je vyjádřena rovnicí:

primárních usazováků. Cílem bylo ověřit účinnost srážení N-NH4+
v surových komunálních vodách v podmínkách primárních usazováků
bez úpravy pH. Byly provedeny dva druhy laboratorních batch testů:
jednak s vypočteným přídavkem srážecího činidla MgCl2·6H2O vůči minoritnímu polutantu (PO43-) obsaženému ve vzorku odpadní vody a dále
s vypočtenou dotací Na3PO4·12H2O a přídavkem srážecího činidla.
Závěr: Na základě provedených testů byla ověřena účinnost chemické předúpravy odstraňování amonných iontů ve formě Struvitu ve
splaškové odpadní vodě pro ČOV nad 100 000 EO, a to ve variantách
bez dotace a s dotací fosforečnanového iontu.
Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že pouhým přidáním hořečnatého iontu jako srážecího činidla nedochází k významnému snížení
koncentrace ani v jednom sledovaném parametru.
Naopak byl zjištěn zásadní vliv dotace fosforečnanového iontu na
průběh srážecí reakce, při které se dosahuje 60–70% snížení organického znečištění. Dochází k zvýšené tvorbě kalu, a to o 40 %. Dotace
fosforečnanů má také vliv na úbytek amonného iontu, a to cca o 15 %.
Značná část dotovaných fosforečnanů se spotřebovává vedlejšími
srážecími reakcemi, a proto srážení amonných iontů ve formě Struvitu není kvantitativní a nedosahuje se tak vyššího stupně odstranění
amonných iontů. Zbytková absolutní koncentrace P-PO43- zhruba
šestinásobně překračuje počáteční koncentraci v odpadní vodě, což
dále ovlivňuje biologický proces.
Z těchto důvodů se chemický způsob předúpravy odpadní vody
pro snížení amonných iontů v odpadní vodě v těchto podmínkách
nedoporučuje.

Problematika čištění skládkových vod z TKO – situace
na lokalitě Šalková u Banské Bystrice (Dr. Ing. Monika
Stavělová, AECOM CZ, s. r. o.)
Příspěvek má dvě části – v první jsou detailně charakterizovány
vlastnosti průsakové vody ze skládky TKO s ohledem na možnosti
jejich čištění. Ve druhé části je představena nově dodaná technologie. V příspěvku jsou uvedeny i výňatky z reklamace objednatele
poukazující na nefunkčnost jednotlivých stupňů, zejména na ucpání
membránového modulu.

Úvod

CzWA byla požádána zástupcem firmy Marius Pedersen SK o spolupráci při řešení situace kolem čistírny průsakových vod na lokalitě
Banská Bystrica – Šalková. Předmětem spolupráce byla charakterizace
průsakových vod ze skládky komunálního odpadu s ohledem na jejich
čištění. Průsakové vody mají být čištěny na nově zbudované čistírně
sestávající z chemického předčištění, biologického stupně zaměřeného
zejména na odbourávání dusíku a membránové separace. Dodavateli technologie se novou čistírnu nepodařilo uvést do zkušebního
provozu (ani jeden ze tři stupňů čištění), veškerou odpovědnost za
její zprovoznění odmítá s poukazem na nevhodnou kvalitu vstupní
vody. V současné době jsou skládkové vody odváženy k externí
likvidaci a zároveň se připravuje řešení celé situace soudní cestou
u Rozhodčího soudu v Praze.

Charakteristika průsakových vod

Průsaková voda ze zaplněných kazet skládky komunálního odpadu
se akumuluje v umělé laguně o objemu 3 200 m3. Srážkové vody jsou
zachytávány v jiné oddělené nádrži. Voda z laguny je hnědočerná bez
sedimentujících látek, bez zápachu, typicky huminového vzhledu.
Přehled nejdůležitějších parametrů hodnocené skládkové vody,
které mají vliv na návrh čistírenské technologie, je uveden v tabulce 2. Průsakovou vodu ze skládky je nezbytné před vypouštěním
Tab. 2. Souhrn klíčových parametrů skládkové vody pro návrh
technologie ČOV
2003–2013
Min
7,88

8,82

8,2

CHSKCr

mg/l

1166

4680

2936

NH4+ + PO43- + MgCl2∙ 6H2O = NH4MgPO4 + 2Cl- · 6H2O

BSK5

mg/l

Tento příspěvek shrnuje výsledky měření odstraňování amonných
iontů z předčištěné surové odpadní vody na strojně stíraných česlích
čistírny odpadních vod s kapacitou EO > 100 000. Vzorkovací místo
odpadní vody bylo zvoleno těsně za česlemi a před dávkovacím zařízením síranu železitého, které je umístěno v nátokovém kanálu do

BSK5/CHSKCr

pH

Max

2011–2013

Jednotka

vh 3/2014

Parametr

Průměr

77

566

262

0,06

0,23

0,09

Amonné ionty a amoniak

mg/l

415

2343

1379

Huminové látky

mg/l

n

n

366*

Rozpuštěné látky (105°C)

mg/l

4493

11510

8965
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Tab. 3. Požadovaná kvalita vyčištěné vody (Rozhodnutí č.
9300‑2869/47/2012/Mkš/740060103/Z5)

CHSKCr
BSK5
NL
NH4-N
Arzén
Chróm
Nikl
Olovo
Zinek
AOX

„p“ hodnota
400 [mg/l]
15 [mg/l]
0,0 [mg/l]
12 [mg/l]
0,076 [mg/l]
0,10 [mg/l]
0,16 [mg/l]
0,082 [mg/l]
0,12 [mg/l]
0,215 [mg/l]

„m“ hodnota
400
25
0,1
50
0,2
0,5
0,5
0,5
2
1

do recipientu vyčistit na kvalitu parametrů vyhovující příslušnému
Rozhodnutí – viz tab. 3.

Základní informace o technologii nově zbudované
(a nefunkční) čistírny skládkových vod – dle informací
v provozním řádu čistírny
1. Laguna
Laguna je vybavená ponorným míchadlem, které by mělo vyloučit
možnost tvorby sedimentů a akumulaci nerozpuštěných látek, aby
svými výluhy následně neovlivňovaly kvalitu vstupní vody pro technologii. Dále byl instalován do laguny mechanický aerátor na podporu
biologického čištění akumulované vody.
2. Mechanické předčištění
Mechanické předčištění zahrnuje koagulaci odpadní vody s aplikací
40% roztoku FeCl3 po optimalizaci pH na 5,5–7,7 hydroxidem sodným
a s intenzifikací polymerním anionaktivním flokulantem.
3. Biologické čištění
Chemicky předčištěná voda po sedimentaci v lamelovém usazováku odtéká do linky biologického čištění realizované jako proces
modifikované aktivace s následujícím řazením reaktorů: denitrifikace
I stupeň – nitrifikace I stupeň – denitrifikace II stupeň – nitrifikace II
stupeň. Separace kalu na konci biologické linky od vyčištěné vody je
realizovaná membránovým separačním modulem.
Pro podporu denitrifikace je dávkován externí organický substrát,
10% kyselina octová. Dostatek využitelného fosforu je zajišťován
přídavkem 2% roztoku hydrogenfosforečnanu sodného.
4. Membránová separace
Pro separaci aktivovaného kalu od vyčistěné vody byl instalovaný
jeden membránový modul se svazky dutých vláken z výroby firmy
Mitsubishi Rayon Engineering Co. Velikost pórů dutých vláken vyrobených na bázi PE nebo PVDF představuje 0,4 μm.
5. Dočištění
Posledním stupněm je oxidace roztokem peroxidu s následnou
ozonizací. Jako pojistný stupeň, s jehož využíváním se uvažuje jen
nárazově, je navržena sorpce na aktivním uhlí.
Závěr: V prezentaci byly charakterizovány chemické vlastnosti
průsakové vody ze skládky TKO, jejichž základními vlastnostmi je
vysoký podíl biologicky obtížně rozložitelných organických látek
(BSK5/CHSKCr je 0,1 a méně), vysoký obsah amoniakálního dusíku
a velké nároky na kvalitu čistírenské technologie. Dále byla představena nově instalovaná technologie na čištění těchto vod, kterou její
dodavatel nebyl schopen uvézt do provozu, necítí se být odpovědný za
její nefunkčnost a přistoupil na řešení problému soudní cestou. Cílem
prezentace je vyvolat diskusi o tomto konkrétním případu a pokusit
se nalézt v auditoriu semináře OS POV alternativní způsob řešení.

Odpadní vody ze slévárny a IPPC
(Ing. Jiří Klicpera, CSc.)
V technologii čištění či úpravy technologických vod se v ČR poměrně málokdy užívá technologie regenerace vod pomocí jedno- či
vícestupňové vakuové či správněji podtlakové destilace. V určitých
specifických případech je však taková technologie vhodná a použitelná i v území jinak relativně bohatém na vody. Byly vybrány dva
případy moderních aplikací.

Firma č. 1

V současné době se firma č. 1 zabývá poskytováním služeb v oblasti (před)povrchových a tepelných úprav kovů, a to pro strojírenské
a stavební firmy. Jedná se o tryskání, odlakování, balotinování a žíhání
kovů a ocelových konstrukcí, a to od roku 2005.
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Cílem předkládaného projektu je realizace nejlepších dostupných
technik ve smyslu BAT/BREF Referenčních dokumentů pro nově
instalovanou technologii alkalického odlakování.
Čištění odpadních vod je v dnešní době zásadní problém s ohledem
na požadavek minimalizace znečištění životního prostředí. Z těchto
důvodů jsou instalace vakuových destilací velmi přínosné a žádané
technologie, které v průmyslu i v jiných odvětvích řeší s velkou
účinností kvalitu čištění vody a její regeneraci ve výrobním procesu.
Jedná se o nejmodernější řešení – ideální ve vazbě k životnímu
prostředí a minimalizaci rizik.
Navržené řešení
Do plánované linky chemického odlakování je navržena instalace
zařízení pro vakuovou destilaci odpadních vod. Zařízení pracuje
na principu destilace za sníženého tlaku, kdy se snižuje tenze par,
a tím i hodnota bodu varu. Princip je často využíván v chemických
a farmaceutických výrobách s extrakcí látek citlivých na teplotu
nebo za použití dražších rozpouštědel. Ostatní složky obsažené ve
vodném roztoku se neodpařují. Výstupem z odparky je čistý destilát
– tj. destilovaná voda, která se znovu použije ve výrobním procesu,
a koncentrát (destilační zbytek, kal), v kterém jsou koncentrovány
veškeré rozpuštěné látky z původního roztoku.
Vodný roztok z této odlakovací technologie je dobře čistitelný technologií vakuové destilace, protože obvykle neobsahuje látky, které
by při destilaci přecházely do destilátu. Kal z filtrace se zneškodňuje
s destilačním zbytkem nejlépe ve spalovně nebezpečných odpadů,
kde lze ještě navíc uplatnit jeho alkalický charakter k vyvázání kyselých složek (např. halogenovodíků). Ukládání na skládku je méně
vhodnou technikou.
Vyhodnocení projektu
Nevýhodou procesu jsou výměníky, které mají tendenci se ucpávat,
a koroze zařízení. Proces narušují povrchově aktivní a pěnivé látky.
Při destilaci nebo odpařování vody mohou obecně podle technologie
ve výrobě odcházet také těkavé organické látky. Dosažitelná úroveň
recyklace je podle znečišťujících látek až 99%, ale měrná spotřeba
energií nebo provozní náklady nebyly během přípravy projektu dodavateli zadány.
Projekt přímo souvisí se zajištěním snižování emisí (manipulace,
shromažďování a likvidace kapalných i plynných emisí) a naplňuje
podmínky zařazení mezi nejlepší dostupné technologie (BAT), protože prakticky úplně zamezuje emisím do životního prostředí, což je
obecně nejvyšší požadavek ve všech technologiích. Navržené zařízení
splňuje nejvyšší požadavky na ekologickou bezpečnost a nehrozí vznik
ekologické havárie.
V současné době je uvedený projekt schválen a připraven k realizaci, proběhlo zde již výběrové řízení na dodavatele zařízení. Vlastní
realizace je kontrahována na jaro 2014.

Firma č. 2

Klíčovým produktem druhé společnosti jsou odlitky z tlakového lití
hliníku, které jsou určeny pro různé technické aplikace, v současnosti
především pro automobilový průmysl. Při výrobě ale vznikají mj.
odpadní vody obsahující ropné emulze z prostřiku a chlazení forem
tlakového lití.
Navržené řešení
Vodný roztok, resp. suspenze z této technologie je dobře čistitelný
podtlakovou destilací, protože obvykle neobsahuje látky, které by při destilaci přecházely do destilátu. Destilační zbytek se zneškodňuje nejlépe
ve spalovně nebezpečných odpadů, kde lze ještě navíc uplatnit jeho
alkalický charakter k vyvázání kyselých složek (např. halogenovodíků).
Ukládání na skládku je méně vhodnou technikou. Kapacita zařízení
je projektována na celkový denní objem přečištěných vod cca 10 m3.
Vakuové destilační zařízení (ČOV) umožňuje energeticky úspornou a hospodárnou regeneraci znečištěných odpadních vod. Teplo,
vznikající při kondenzaci, zůstává v systému a používá se k příhřevu
upravované kapaliny. Tento uzavřený systém, který se provozuje bez
ohřevu a chlazení, uspoří oproti obvyklým systémům, ve kterých probíhá odpařování přívodem energie a kondenzace přes externí chlazení,
až cca 80 % energie. Zařízení pracuje tedy při nízké teplotě, nízkém
tlaku a s minimálními emisními hodnotami.
Vyhodnocení projektu
Projekt Vakuová destilace odpadních vod lze z hlediska realizace
opatření pro aplikaci BAT souhrnně hodnotit jako investiční akci,
která přinese významné snížení průmyslového znečištění a redukci
produkovaných odpadů a nároků na přírodní zdroje.
Navržená technologie přináší komplexní snížení produkovaného
znečištění a současné využití zbytkového tepla z výroby pro vlastní
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potřeby netechnologických energií. Nepřímo pozitivním způsobem
ovlivňuje i kvalitu ovzduší snížením spotřeby energií ze spalovacího
zdroje. Je to nejlepší způsob dosažení aplikace současných nejlepších
technických poznatků za únosných ekonomických výdajů a maximálního technického účinku.
Závěr: Prezentovaná technologie je v souladu s požadavky
platných zákonů a jejich požadavky nejen naplňuje, ale i výrazně
překračuje. Technologie odpovídá požadavkům na vysoce náročné
a spolehlivé odstranění odpadních vod s obsahem kovů, ropných
a dalších látek, čímž naplňuje požadavky snižování vlivů na životní
prostředí s cílem minimalizovat komplexní dopady na okolí. Aplikace špičkového zařízení významným způsobem přispěje k dosažení
a udržení úrovně vyspělých států a ke snižování zatížení životního
prostředí zejména po technické stránce. To umožní investorovi současně snížit energetické nároky na čištění odpadních vod.
Navržené projekty jsou v souladu s informacemi referenčního dokumentu „Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů – Systémy
managementu v chemickém průmyslu“ – základní dokument, 2002
a referenčního dokumentu „O nejlepších dostupných technikách ve
výrobě neželezných kovů“, 2006. Opatření jsou v souladu s požadavky platných zákonů a splňují požadavky na aplikaci nejlepších
dostupných technik (BAT). Realizací projektu nevzniká nebezpečí
ekologické havárie, zařízení jsou z tohoto pohledu bezpečná.

Zkušenosti z provozování Biokatalyzátoru lentikats
v průmyslových odpadních vodách
(Mgr. Jan Mrákota, LentiKat’s a. s.)
Příspěvek shrnuje základní poznatky, výhody a limitace Biokatalyzátorů lentikats (BL), které byly aplikovány na různých typech
průmyslových vod. Za hlavní přínos technologií založených na imobilizované biomase lze považovat zvýšení množství biomasy v systému
a poskytnutí plochy (prostoru) pro růst těch mikroorganismů, které
mají tendenci být vyplavovány. Omezením je samotná specializace
biokatalyzátoru na konkrétní biochemickou konverzi, která zcela
nemůže nahradit komplexní enzymatickou hydrolýzu organického
znečištění v prostředí aktivovaného kalu.
Denitrifikační biokatalyzátor je dlouhodobě testován v různých typech průmyslových vod s deficitem nutrientů a ve vodách s extrémní
koncentrací dusičnanového znečištění. V příspěvku jsou prezentovány
výsledky poloprovozních a laboratorních testů na oplachových vodách z metalurgického průmyslu.
Imobilizovaný mikroorganismus je definovaný jako mikroorganismus, kterému je přirozeným nebo umělým způsobem zabráněno ve volném pohybu do blízkého okolí a všech dalších částí kapalného média.
Hlavním cílem imobilizace mikrobiálních buněk je především zvýšení koncentrace žádoucí biomasy v systému. To následně umožní
vyšší zatížení, sníží prostorovou náročnost a zároveň zvýší stabilitu
a účinnost biologických procesů čištění a úpravy vod. Imobilizované
buňky jsou zároveň snáze oddělitelné od vyčištěné vody, přičemž
současně dochází ke snížení produkce přebytečného kalu. Nepřímou výhodou použití imobilizovaných systémů je rovněž zvýšená
odolnost biomasy vůči toxickým a inhibičním vlivům ostatních
složek vody. Hlavními způsoby imobilizace buněk jsou adsorpce,
kovalentní vazba, kroslinkování, zapouzdření (enkapsulace) do
polymerních gelů a zachycení (entrapment). Nejvíce rozšířeným
způsobem imobilizace v technologii vody je pasivní imobilizace na
pevných nosičích ve formě biofilmu. Nevýhody přírodních imobilizačních procesů jsou eliminovány při použití BL, založených na
imobilizaci mikrobiálních buněk či enzymů do pórovitého nosiče
z polyvinylalkoholu (PVA).
Nitrifikační BL obsahuje vysokou koncentraci směsné kultury
Nitrosomonas europia, Nitrobacter winogradskyi a Nitrospira sp. Pro
denitrifikaci byly vyvinuty dva Biokatalyzátory s imobilizovanou
psychrofilní kulturou Pseudomonas fluorescens a mesofilní Paracoccus
denitrificans. Technologie byla ověřena v laboratorních i poloprovozních podmínkách na různých typech vod včetně průmyslových.
Cílem příspěvku bylo shrnutí poznatků o uplatnění BL při odstraňování dusičnanového znečištění z oplachových vod produkovaných
metalurgickým průmyslem.

Pilotní denitrifikace oplachových vod po moření hliníku
Při výrobě tažených tyčí a trubek je důležitou operací moření roztokem kyseliny dusičné, kdy dochází ke zdrsnění povrchu materiálu
s cílem dosáhnout lepší přilnavost oleje při tažení za studena. Při
moření materiálu se vyžaduje důkladné provedení oplachu, přičemž
vzniká následně odpadní voda znečištěná dusičnany. Hliník je od-
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straněn v koagulační stanici, přesto voda nárazově obsahuje vysoké
koncentrace hliníku i za koagulací (až 20 mg/l). Hodnoty BSK5 jsou
téměř nulové, CHSKcr je cca 20 mg/l.
Shrnutí poloprovozu
Pilotním testováním byla prokázána schopnost denitrifikačního biokatalyzátoru odstraňovat dusičnanové znečištění z vody vyznačující
se zvýšenou koncentrací hliníku. Voda ani unikající kal z koagulační
stanice nemají na biokatalyzátor inhibiční účinky.
Průměrná aktivita odstranění dusičnanové formy dusíku je 542 mg
N-NO3/kg BL.hod při teplotě 24 °C.
Odstávkami a diskontinuálním přítokem bylo prověřeno, že biokatalyzátor je schopen redukovat dusičnan již během následujícího dne
po ukončení odstávky. Nedochází tedy k několikadenním poklesům
výkonu způsobeným přerušením přítoku.
Pokud není dávkován uhlíkatý substrát potřebný na redukci veškerého vstupního množství dusičnanů, pak vzniká průměrně 13 %
dusitanové formy dusíku.

Odstraňování dusičnanů z oplachových vod po moření oceli

Proces moření ocelí je doprovázen operacemi oplachování, které
produkují velké množství odpadních vod, což jsou zředěné roztoky
obsahující stejné sloučeniny jako mořící lázně v několikanásobném
(až řádovém) zředění. Oplachovými vodami se do odpadních vod
dostává až 20 % chloridových a dusičnanových aniontů dodávaných
do procesu moření. Hlavním problémem odpadních oplachových vod
z moření jsou dusičnany.
Shrnutí poloprovozu
Z laboratorních testů vyplývá, že přísun nutrientů je klíčovou
podmínkou pro zachování metabolické aktivity biokatalyzátoru
v průmyslových a technologických vodách.
Samotný přídavek fosfátu je nedostačující a výrazný vliv na aktivitu
BL mají další prvky a ionty, z nichž důležitou roli má pravděpodobně
amoniakální iont.
Dalším krokem bude ověření stabilního provozu denitrifikace v pilotním měřítku a optimalizace odtokových parametrů vody po odreagování dusičnanů. Jedná se zejména o ukazatele CHSK, BSK5, Pcelk.
Energetický zisk z denitrifikační reakce je bakteriemi využit pro
tvorbu nové biomasy. To se projevuje pozorovatelným zákalem vody
po odreagování dusičnanového znečištění. V rámci dalšího vývoje
aplikace technologie s BL bude též řešena otázka finálního dočištění
vody koncovou filtrací nebo srážením nerozpuštěných látek a zbytkové CHSK pomocí vhodného srážecího činidla.

Vliv procesu EIA na komplexní řešení čištění
průmyslových odpadních vod
(Ing. Václav Hammer, EKOSYSTEM, s. r. o.)
Proces posuzování vlivů na životní prostředí významně ovlivňuje
technickou a legislativní přípravu a výstavbu ČOV jak městských tak
průmyslových o kapacitě nad 10 000 EO. Zákon o vodách (a jeho
prováděcí předpisy) je jedním z důležitých složkových zákonů,
které určují vlivy ČOV na životní prostředí. Úroveň těchto vlivů
vychází rovněž z uplatňování hledisek BAT a z kvality navazujících
legislativních předpisů, jejichž uplatnění je pro průmyslové ČOV
v některých případech odlišné od městských ČOV.
S vývojem legislativy ČR dochází k těsnějšímu propojení zásadních zákonů, ovlivňujících technickou a legislativní přípravu
s výstavbou i provozováním staveb průmyslového charakteru, tedy
i ČOV městských a průmyslových.
Jedná se především o tyto zákony a jejich prováděcí předpisy:
• Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (zákon č. 350/2012 Sb.), dále stavební zákon a jeho prováděcí
předpisy.
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění a složkové předpisy vztažené k ochraně životního
prostředí.
• Novela zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon č.
69/2013 Sb.) a související předpisy a dokumenty.
Propojení uvedených zákonů a jejich vztahy významně ovlivňují
přípravu a výstavbu staveb vodního hospodářství, zejména ČOV.
Dochází ke zvýšení časové náročnosti projektové přípravy i realizace
staveb, dokonce v určitých případech může dojít i k ohrožení nebo
až znemožnění realizace stavby. Neznalost výše uvedených zákonů
a jejich úlohy i vzájemných vazeb v přípravě a realizaci staveb je
v řadě případů příčinou zcela nereálných investičních plánů s následnými nepříjemnými dopady vlivem tvrdé reality.
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Vztah stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí

První etapou výstavby ČOV je obvykle územní řízení, pokud toto
není sloučeno se stavebním řízením podle § 94a stavebního zákona.
V tomto případě musí dokumentace společná pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení splňovat požadavky stavebního
zákona pro obě správní řízení.
V praxi u ČOV to znamená proces posuzování vlivů záměru na
životní prostředí (EIA) s dokumentací podle přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb. pro kategorii I (záměry vždy podléhající posouzení), bod 1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 000 EO,
ukončený stanoviskem příslušného úřadu, nebo zjišťovací řízení
s dokumentací podle přílohy č. 3 nebo 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
ukončené Závěrem zjišťovacího řízení, jako neopominutelných
dokumentů pro vydání územního rozhodnutí.
Pro ČOV je Zjišťovací řízení povinné podle přílohy 1, kategorie
II, bod 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do
100 000 EO.
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska posuzování vlivů na
životní prostředí podle dikce zákona č. 100/2001 Sb. není rozdíl
mezi městskými a průmyslovými ČOV, o nutnosti posouzení vlivů
na životní prostředí je v tomto případě rozhodující kapacita ČOV
přepočtená z produkce BSK5 na počet ekvivalentních obyvatel (EO).
Z hlediska novely stavebního zákona je původní znění § 91
Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení novelou
zákona významně rozšířeno.
Z praktických zkušeností s posuzováním vlivů na životní prostředí
u průmyslových ČOV lze uvést tyto z hlediska významnosti zásadní
vlivy:
1. Vlivy na povrchové vody
Tyto vlivy tvoří hlavní náplň projektových řešení všech ČOV a legislativa k nim vztažená může zásadním způsobem ovlivnit návrh
technologie ČOV. Diskuse, jak jednotlivé technologie průmyslových
ČOV a charakter produkovaných odpadních vod ovlivňují vodní
toky, je na samostatný tematický seminář.
2. Vlivy na hlukovou zátěž nejbližší obytné zástavby
Tyto vlivy se stávají významnými tam, kde ČOV je situována
v blízkosti obytné zástavby nebo je součástí synergie s jinými zdroji
hluku. U těchto vlivů je pozitivní, že jejich omezení na přijatelnou
úroveň (to znamená obvykle požadavky na nepřekračování hygie-

Ještě jednou ke konferenci VODA 2013
v Poděbradech
V úterý 17. září v předvečer konference VODA 2013 se v Poděbradech konal workshop s názvem „Analýza a požadavky trhu pro
hnojiva z fosforu získávaného z odpadních vod“. Workshop pořádala
firma ASIO s přispěním CzWA v rámci evropského výzkumného projektu P-REX (www.p-rex.eu) s názvem Sustainable management of
sewage sludge with a focus on recycling of phosphorus and power
efficiency (Udržitelný management čistírenského kalu se zaměřením
na recyklaci fosforu a enegetickou efektivnost). Cílem workshopu bylo
připravit půdu pro trh s recyklovanými hnojivy v Evropě.
Workshopu předcházela společenská večeře spojená s degustací
vína, která byla více než podařenou seznamovací předehrou pro
účastníky workshopu. Workshop navštívilo více než 50 odborníků
z několika evropských zemí a různých oblastí, které se zabývají
využitím fosforu (např. výroba hnojiv, jejich prodej a distribuce,
výzkumný sektor v oblasti zemědělství a čištění odpadních vod a recyklace fosforu z odpadů). Zúčastnil se i zástupce Evropské komise,
který se podílí na přípravě nové evropské legislativy týkající se hnojiv,
což zahrnuje i recyklaci fosforu. Hlavním cílem akce bylo podpořit
spolupráci mezi jednotlivými subjekty na trhu s fosforem a tím navýšit informovanost a vzájemnou spolupráci v procesu prosazování
produktů z recyklovaného fosforu.
Program byl rozdělen na dopolední přednáškovou část a odpolední
sekci sedmi „kulatých interaktivních stolů“. Přednášky byly zaměřeny
na představení projektu a jeho interakci do evropského měřítka, recyklační technologie a produkty (hnojiva) vyrobené z recyklovaného
fosforu, strukturu trhu ve vybraných evropských zemích (Německo,
Španělsko, Česká republika, Bulharsko a Švýcarsko) a legislativní
rámec pro dané země včetně jeho srovnání s evropskou legislativou.
Součástí workshopu byla i přednáška českého účastníka (FOSFA,
a. s.), který figuruje na významných uzlech fosforového řetězce, dále
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nických limitů hluku) je především záležitostí technického řešení
a vybavení technologie a stavebních objektů ČOV dostatečnými protihlukovými opatřeními. Je to tedy spíše otázka vložení potřebné výše
finančních prostředků do realizace uvedených opatření. Problém
nastává, jestliže jsou u obytné zástavby překračovány hygienické
limity hluku již před realizací záměru.
3. Vlivy na ovzduší
U staveb ČOV nepatří vlivy na ovzduší u znečišťujících látek
se stanovenými emisními a imisními limity mezi vlivy významné
s výjimkou vlivu spalování bioplynu z anaerobních technologií ČOV
v energetických zařízeních a emisí pachových látek.
Závěr: K provázanosti stavebního zákona, zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a zákona o integrované prevenci lze ze
zkušeností konstatovat, že poslední novela stavebního zákona činí
tyto vztahy ještě více složitými a nepřehlednými. U novel uvedených
zákonů lze opět poukázat na nedostatky ve vzájemných vazbách
včetně terminologií. Opakujícím se jevem zůstává časté lingvisticky
i odborně nepřesné a nejednoznačné vyjadřování v zákonech a jejich prováděcích předpisech, které pak v praxi působí problémy při
technické a legislativní přípravě staveb a při příslušných správních
řízeních. Toto se týká nejen zákona č. 100/2001 Sb., ale i složkových zákonů ochrany životního prostředí jako důležitých právních
předpisů pro projektování a provozování staveb. Ve vztahu k ČOV
se jedná především o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném
znění, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění.
Závěrem lze upozornit investory, aby kladli patřičný důraz na kvalitní přípravu posuzování vlivů staveb na životní prostředí. Týká se
to především zajištění dostatečných a úplných technických podkladů a zpracování kvalitní dokumentace EIA, patřičné osvěty záměru
u veřejnosti i poskytnutí dostatečného času pro uvedenou přípravu.
Rovněž je v případě změn s potenciálními vlivy na životní prostředí provedenými po procesu EIA nutno požádat příslušný úřad
o jejich schválení bez nutnosti dalšího procesu EIA či změn v již
provedeném procesu.
Ing. Václav Hammer
vedoucí odborné skupiny Průmyslové odpadní vody
e-mail: os-pov@czwa.cz

vizionářská přednáška prof. Wannera ohledně budoucnosti nakládání
s fosforem a příspěvek člena Evropské komise představující předpokládaný směr vývoje fosfátové politiky v rámci Evropské unie. Témata
interaktivních stolů se soustředila na požadavky koncových uživatelů
hnojiv, problematiku REACH, tržní bariéry pro vstup hnojiv z recyklovaného fosforu, představení úspěšných aplikací recyklačních technologií a požadavky na změnu legislativy v oblasti hnojiv. Interaktivní
stoly byly omezeny osmi účastníky a předsedal jim vždy zpravidla
nejvíce fundovaný odborník přítomný na workshopu. Diskuse byly
velice bouřlivé a měly blíže k brainstormingu, nicméně lze říci, že
tento model byl velice přínosný pro vytvoření efektivních závěrů
workshopu. Závěry z diskusí u interaktivních stolů byly shrnuty na
konci workshopu a budou zahrnuty do tržní studie o produktech
z recyklovaného fosforu.
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Na tento workshop v dalších letech řešení projektu naváže několik
drobných workshopů regionálního významu, které budou mít za
úkol především oslovit koncové uživatele hnojiv – tedy zemědělce
a zemědělská družstva, a seznámit je více s problematikou využití
recyklovaných forem fosforu na jejich půdy.
Z hlediska organizace workshopu nás potěšila přítomnost všech stěžejních osobností spojených s recyklací fosforu v Evropě a přítomnost
více než 50 odborníků z evropských zemí. Z České republiky nebyl
zájem nikterak výrazný. Tento fakt lze přičíst tomu, že u nás téma
není doposud vnímáno jako palčivý problém, který vyžaduje okamžité

Konference Vodárenská biologie 2014
v Praze
Ve dnech 5. až 6. února 2014, v prostorách hotelu DAP v Praze Dejvicích, se konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE
2014 (již 30. ročník). Odborné střetnutí pořádaly organizace: Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze, Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Česká limnologická společnost, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Československá asociace vodárenských expertů, Asociace pro
vodu ČR, Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.,
a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem FŽP. Mediálními partnery
konference byly EnviWeb s. r. o., Vodní hospodářství a Education, s. r. o.
Bylo předneseno celkem 38 odborných témat, včetně krátkých sdělení,
týkajících se vystavovaných posterů. Konference se zúčastnilo cca 200
účastníků včetně zástupců prezentujících firem a vystavovatelů.
Program konference byl rozdělen do několika tematických bloků,
které byly zaměřeny na legislativu, normy a metody; ekologický stav
vod; estrogeny, léčiva a cyanotoxiny; technologie a metody; nádrže
a rybníky; toxicitu. Prostor byl vymezen i pro moderovanou posterovou sekci, a to v závěru prvního dne konference.
Tematický blok zaměřený na legislativní předpisy uvedla Ing. Lenka
Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.), která v příspěvku Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody shrnula informace o revizích
norem, které byly zpracovány v roce 2013. Revize byly provedeny
u norem ČSN EN 890 pro roztok síranu železitého, ČSN EN 901 pro
chlornan sodný, ČSN EN 12386 pro síran měďnatý, ČSN EN 896 pro
hydroxid sodný, ČSN EN 1018 pro uhličitan vápenatý. Výstražné
a bezpečnostní označování chemických výrobků bylo uvedeno do
souladu s platnou legislativou [s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008].
Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha) informoval o revizi ČSN 75 7717
Kvalita vod – Stanovení planktonních sinic. Změny jsou především
v laboratorním postupu dezintegrace kolonií. Dále byly upřesněny
postupy pro zahušťování odstředěním a pro stanovení objemové biomasy. Do normy byly také přidány nové přílohy, které mají pomoci
při rozpoznávání vodních květů a při uvádění správných a platných
jmen taxonů (revize planktonních rodů Anabaena a Aphanizomenon).
Rovněž byl doplněn postup odběru vzorků v případech, kdy se na
lokalitě vyskytují nerovnoměrně rozmístěné kolonie nebo shluky sinic.
V současné době probíhá revize ČSN 75 7713 Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení abiosestonu. Ta se dotkne i problematického
postupu pro stanovení pokryvnosti. V příspěvku s názvem Některé
aspekty stanovení abiosestonu odhadem pokryvnosti zorného pole
zmiňuje Mgr. Petr Pumann problematiku nízké reprodukovatelnosti
výsledků.
Rozsáhlý tematický blok zaměřený na ekologický stav vod zahájil
zajímavým příspěvkem s názvem Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie
jezero – návrh RNDr. Jakub Borovec, Ph.D. (Biologické centrum AVČR,
v. v. i., Hydrobiologický ústav). Součástí metodiky je typologie vodních
útvarů, u nichž výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických
analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k eutrofizaci. Na základě
těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby
splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).
RNDr. Denisa Němejcová (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, v. v. i.) představila návrh metodiky hodnocení ekologického
potenciálu ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu.
S metodou hodnocení velmi úzce souvisí i metodika odběru, kdy
například velké nebroditelné řeky nelze vzorkovat stejným standardizovaným postupem jako broditelné toky. Pro tento typ toků navržena
úprava stávajícího postupu odběru vzorků.
Mgr. Libuše Opatřilová (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka, v. v. i.) v příspěvku Hodnocení ekologického stavu a potenci-
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řešení. Zkušenosti ze západní Evropy a i prezentované zkušenosti ze
zbytku vyspělého světa nicméně naznačují, že se daným problémem
v blízké nebo vzdálenější budoucnosti budeme muset důkladněji
zabývat. Velice zajímavou a pozitivní zkušeností pro nás byly dvoukolové interaktivní stoly, které daly prostor vyjádřit se všem účastníkům
workshopu v jimi preferovaných sférách zájmu a srovnávat svoje
názory a zkušenosti se špičkami v oboru.
Ing. Marek Holba, PhD.
e-mail: holba@asio.cz

álu tekoucích vod v české republice uvedla přehled hlavních principů
metod pro hodnocení na základě makrozoobentosu, fytobentosu,
makrofyt, fytoplanktonu a ryb. Stručně byla zmíněna problematika
hodnocení fyzikálně-chemických, chemických a hydromorfologických parametrů vodních toků, které jsou podpůrnými složkami pro
hodnocení ekologického stavu.
RNDr. Mišíková Elexová, Ph.D. (Výskumný ústav vodného hospodárstva) navázala na problematiku ekologického hodnocení vod a aktuálně informovovala o situaci vytváření klasifikačních systémů pro
hodnocení hydromorfologicky ovlivněných vodních útvarů Slovenska.
RNDr. Makovinská, CSc. (Výskumný ústav vodného hospodárstva)
připojila zajímavosti z projektu zaměřeného na vytváření podpůrného
systému pro rozhodování při redukci rizika znečišťování řeky Bosny.
Ing. Zuzana Hladíková (VŠCHT ÚTVP Praha) v referátu Srážkové
vody na území Krkonošského národního parku vyhodnotila pětileté
sledování kvality srážkových vod 6 odběrových míst na transektu
Luční hora – Strážné. Parametry, které se po čtrnácti dnech sledují,
jsou vybrané kationty a anionty, pH, konduktivita. Akumulovaný
objem srážek slouží pro přepočet hodnoty ukazatelů na průměrné
plošné hmotnostní zatížení v daném místě.
Kolektiv prof. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc., a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. (Botanický ústav AVČR, v. v. i.) uvedl blok zaměřený na
estrogeny, léčiva a cyanotoxiny. Estrogeny v povrchových vodách,
respektive látky s estrogenní aktivitou nejsou pouze antikoncepční přípravky, jak je mnohdy zjednodušováno, ale jedná se širokou skupinu
látek, jako například toxické kovy, pesticidy, farmaka, PCB, estrogenní
aktivitu vykazují rovněž přírodně syntetizované látky (fytoestrogeny
produkované rostlinami, mykoestrogeny produkované houbami,
nebo fykoestrogeny produkované řasami a sinicemi). Estrogeny lze
detekovat ve vodách, sedimentech a vodních organismech pomocí
instrumentálních analytických metod (LC-MS/MS), pomocí ELISA
a biotestů. Na odstraňování látek s estrogenním účinkem se zaměřují
moderní technologie čištění odpadních vod, ke kterým patří tzv. green
technology (feráty).
Příspěvek Ing. Ivy Prokešové (VŠCH ÚTVP Praha) je přehledem
výsledků aerobní biologické rozložitelnosti vybraných léčivých
a kontrastních látek ve vodném prostředí. Konkrétně se tato práce týká
látek, kterými je antiepileptikum valproát sodný, tři jódové kontrastní
látky Iomeron 400, Omnipaque 350 a Telebrix 35 a dvě přídatné látky
trometamol a Na2CaEDTA.
Biologické rozložitelnosti vybraných sladivých látek byl věnován
příspěvek Ing. Lukáše Fuky (VŠCHT ÚTVP Praha).
O možnosti využití optimalizovaných a kalibrovaných pasivních
vzorkovačů (na bázi POCIS) pro sledování microcystinů (MC) ve
třech vybraných vodárenských nádržích a přilehlých úpravnách vod
informoval RNDr. Pavel Babica, Ph.D. (Botanický ústav AVČR, v. v. i.).
Mgr. Daniel Jančula, Ph.D. (Botanický ústav AVČR v. v. i.) v příspěvku Saxitoxin – neurotoxin produkovaný sinicemi v povrchových
vodách české republiky uvedl první případ detekce velmi toxického
cyanotoxinu na našem území. Saxitoxin, který byl objeven na 2 lokalitách s výskytem sinic rodů Dolichospermum a Aphanizomenon, je
1 000x toxičtější než známý nervový plyn sarin.
V tematickém bloku, věnovaném technologiím a metodám, zaznělo
mnoho zajímavých témat z vodárenské i čistírenské oblasti. MVDr.
Přemysl Mikula, Ph.D. (Botanický ústav AVČR, v. v. i.) seznámil se
základními principy průtokově-cytometrické analýzy, popsal její
přednosti a nedostatky ve srovnání s konvenčně používanými kultivačními technikami.
Optimalizaci postupu analýzy FISH pro identifikaci a kvantifikaci
bakterií v aktivovaném kalu ve svém příspěvku prezentovala Ing.
Lucie Chovancová (VŠCHT ÚTVP Praha).
Kolektiv RNDr. Dany Baudišové, Ph.D. (VÚV T.G.M. v. v. i.) představil postup prací v rámci sledování asimilovatelného organického
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uhlíku (AOC) ve čtyřech úpravnách vody o různé velikosti, různých
zdrojích surové vody a s různými technologiemi úpravy. Dosavadní
výsledky poukazují na vliv technologického procesu na změny koncentrace AOC, například ozonizace obsah AOC zvyšuje, písková filtrace a GAU filtry naopak snižují. Významná závislost mezi koncentrací
AOC a dalších chemickými, fyzikálními a mikrobiologickými ukazateli
nebyla zatím zaznamenána.
Nanotechnologie našla uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, ale také v oblasti každodenního využití. Nanočástice mají větší
bioeliminační potenciál v porovnání s běžně známými antimikrobiálními preparáty. Stále existuje mnoho spekulací ohledně toxického
působení nanočástic na řasy, přestože již proběhlo mnoho testů
v oblasti jejich toxicity. Kolektiv Ing. Pavlíny Adámkové a doc. RNDr.
Jany Říhové Ambrožové, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha) prezentoval
výsledky z projektu DF11P01OVV012 programu NAKI. V příspěvcích
byla srovnána účinnost antimikrobiálních preparátů v iontové a nanoformě stříbra a mědi a dále pak i možnost využití nanočástic pro
prodloužení provozu filtračních náplní vzduchových filtrů.
V moderované posterové sekci zaznělo mnoho různorodých témat, jejichž názvy spolu s autory jsou uvedeny v následujícím textu.
Ing. Jaroslava Kořínková, Dr. (Univerzita Pardubice) – Odbourávání
průmyslových barviv v odpadních vodách pomocí fotochemické
degradace s oxidem titaničitým. Ing. Dana Fidlerová (Výskumný ústav
vodného hospodárstva) – Ekologické hodnotenie vybraných vodných
nádrží Slovenska prostredníctvom bentických rozsievok. RNDr. Mária
Plachá, Ph.D. (Výskumný ústav vodného hospodárstva) – Prístup
k hodnoteniu ekologického potenciálu vybraných vodných nádrží
Slovenska na základe fytoplanktónu. Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
(Mendelova univerzita v Brně) – Revize OP podzemního zdroje pitné
vody Vranovice. Doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (Výzkumný
ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.) – Využití databáze SALAMANDER pro analýzy biologických aspektů vlivu sucha na drobné vodní
toky. Zuzana Strolená (VŠCHT ÚTVP Praha) – Možnosti detekce mikrobiálních společenstev ve vodárenských provozech. Ing. Vladimíra
Škopová a kolektiv (VŠCHT ÚTVP Praha) – Podpora mikrobiálního
růstu na materiálech při úpravě vody. Bc. Marie Vojtíšková (VŠCHT
ÚTVP Praha) – Není kyselina jako kyselina aneb Problematika volby kyseliny při stanovení dusičnanů s 2,6-dimethylphenolem. Bc.
Sandra Ondrčková a kolektiv (VŠCHT ÚTVP Praha) – Problematika
mikrobiální koroze archeologických materiálů a možnosti jejího
studia. RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v. v. i.) – Role mikroorganismů v procesu ohrožení
kulturních památek.
Druhý den konference byl tematicky věnovaný nádržím a rybníkům.
Kolektiv RNDr. Viery Nagyové, Ph.D. (Úrad verejného zdravotníctva
SR) informoval o problematice vodních květů s dominancí sinice
Woronichinia naegeliana na vodárenských nádržích a přírodních
koupalištích na Slovensku.
O tom, zda je rod Microcystis ve vodárenských nádržích Vír a Mostiště na ústupu či nikoliv referoval Mgr. Rodan Geriš (Povodí Moravy
s.p.). Jmenované nádrže patří k nejdůležitějším zdrojům pitné vody
v povodí Moravy. Příznivá situace v posledních čtyřech letech u Víru
a v posledních pěti u Mostiště umožnila úpravnám vody odebírat
vodu bez buněk i toxinů sinic tvořících vodní květ. Bohužel se
nepodařilo přímo odhalit jasnou příčinu výrazného zlepšení, hydrobiologové z Povodí se v budoucnu zaměří na studium klimatických
trendů v oblasti, charakter epilimnia v průběhu stratifikace ve spojení
s následným výskytem nebo absencí planktonních sinic a hlavně
intenzitou jejich rozvoje.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy s.p.) velmi poutavě
prezentoval článek zaměřený na cerkáriovou dermatitidu, se kterou
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se v koupacích vodách budeme setkávat stále častěji. V práci jsou shrnuty základní informace o ptačích motolicích a cerkáriové dermatitidě
a podrobně rozebírají případ Velkého boleveckého rybníka v Plzni, kde
byla otázka cerkárií řešena v létě 2013. Z práce jednoznačně vyplývá
potřeba věnovat se problematice cerkáriové dermatitidy jak na poli
základního výzkumu, tak v oblasti managementu koupacích vod.
Článek autorského kolektivu Ing. Michala Doška z firmy ASIO
s názvem Snížení eutrofizace a znečištění vodních toků díky separaci
vod u zdroje a využití nutrientů popisuje možnosti recyklace nutrientů
z odpadních vod. Pokud se podaří recyklovat nutrienty z odpadních
vod pocházejících od obyvatel, sníží se částečně spotřeba fosilních
zdrojů a také klesne zatížení vodních toků a jejich eutrofizace. Na tento problém lze aplikovat inovátorský přístup k čištění odpadních vod,
jedná se o management nutrientů, snížení spotřeby energie a zlepšení
odtokových parametrů čištěné vody.
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy s.p.) v příspěvku Zdroje
fosforu v povodí vodárenské nádrže Žlutice představil výsledky získané
podrobným monitoringem povodí vodárenské nádrže Žlutice v povodí
Střely na Karlovarsku. Byla zjištěna těsná pozitivní závislost specifického látkového odnosu fosforu na hustotě osídlení.
Tematický blok zakončil příspěvkem s názvem Jakou roli mohou hrát
rybníky v zemědělské krajině Ing. Jan Potužák, Ph.D. (Povodí Vltavy,
s.p.). Příspěvek shrnuje výsledky, které byly získané v rámci dvouletého živinového bilančního monitoringu rybníka Horusický. Tento
monitoring byl zaměřen zvláště na bilanci fosforu a nerozpuštěných
látek. Díky relativně vysokému obsahu fosforu se nabízí možnost,
využít odtěžený rybniční sediment pro zúrodnění polí. Tomu však
často brání jejich kontaminace. Z výsledků monitoringu dusíkatých
pesticidů v Bukovském potoce nad a pod rybníkem Horusický je patrné, že rybniční prostření může některé tyto látky účinně zadržovat.
Na závěr konference zazněl příspěvek RNDr. Ivety Drastichové
(Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky), který se zabýval
porovnáním vhodnosti zkušebních organismů Vibrio fischeri, Thamnocephalus platyurus a Desmodesmus subspicatus na sledování přítomnosti chemických látek vznikajících v pitné vodě po její dezinfekci.
Při přípravě článku autorka vycházela ze sborníku Vodárenská
biologie 2014, 5.–6. února 2014, Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová Jana (Edit.), str. 230, ISBN 978-80-86832-78-4, © Vodní zdroje
EKOMONITOR spol. s r. o. Zájemce o bližší informace ke konané akci
odkazujeme na internetovou adresu http://www.ekomonitor.cz/seminare/2014-02-05-vodarenska-biologie-2014#hlavni, kde je možné
shlédnout program, fotogalerii, přehled témat dodaných a otištěných
ve sborníku (prodejný i po konání akce, možno objednat na adrese
firmy Ekomonitor). Pro přístup k souborům prezentací jednotlivých
přednášek je nutné zadat heslo, které je vytištěné v tiráži sborníku.
Podstatné pro konanou akci je i fakt toho, že organizátoři vždy žádají,
v souladu s vyhl. MZd. ČR č. 321/2008 Sb. (kterou se mění vyhl. č.
423/2004 Sb.) o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky
Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor
mikrobiologický.
Důležité sdělení! Zveme Vás na 31. ročník konference Vodárenská
biologie 2015, který se bude konat v prostorách hotelu DAP v Praze
Dejvicích v lednu/únoru 2015.
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT
Ústav technologie vody a prostředí
Technická 3
166 28 Praha 6,
tel.: 220 445 123
e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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Fórum ochrany přírody
Rád bych čtenářům Vodního hospodářství představil před nedávnem vzniklou iniciativu – Fórum ochrany přírody (FOP). Ačkoliv se
čeští limnologové obvykle v ochraně přírody příliš neangažují, jak
eutrofizace či acidifikace, tak především vodní stavby a úpravy toků se
jí tu menší, tu větší měrou dotýkají. Kromě lokálních až regionálních
diskusí ohledně stavu rybníků, úbytku vodních ptáků, přemnožení
kormoránů či šíření nepůvodních a invazních druhů, stávají se v poslední době neuralgickým bodem ochrany přírody některé projekty
na revitalizace toků, mokřadů a obnovu rybníků. Kam moje profesní
paměť sahá, k důranému veřejnému angažmá ve věci ochrany přírody
se českoslovenští limnologové zatím odhodlali snad dvakrát – při
výstavbě VD Nové Mlýny a VD Gabčíkovo – a vzhledem k tehdejší
politické konstelaci moc úspěšní nebyli. Po změně politických poměrů
se chvíli zdálo, že všechno jde svou cestou, limnologové se zaujetím
sledovali zotavování šumavských jezer po poklesu imisí síry a dusíku
či eutrofizaci přehrad, „čistili“ Labe a další řeky, v novém tisíciletí se
vrhli do víru implementace Rámcové směrnice o vodách.
Problémy ochrany přírody jaksi zviditelnilo důkladné „odideologizování“ resortu životního prostředí v minulém volebním období.
Je nesporné, že reorganizace a personální čistky na MŽP, v AOPK
ČR i jinde vedly k odchodu řady zkušených odborníků, zejména
na ochranu přírody a ekologickou výchovu. Situace zdaleka nebyla
dobrá ani předtím – např. vyhlašování evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí (Natura 2000) leckde vedlo k regionálnímu napětí (asi
nejvíce se situace vyhrotila v BR Dolní Morava – odmítnutí plánované
CHKO Soutok, letnění Nesytu a jiné regionálně medializované kauzy),
stejně jako nedůsledná a nejednoznačná politika MŽP i Správy NP
a CHKO Šumava vedla ke zpolitizování odborných problémů ochrany
přírody na Šumavě, kterých se nakonec „zmocnili“ místní a regionální
politici. Čím hlouběji jsem v posledních letech (často i nechtěně) do
podobných kauz pronikal, tím víc mi docházelo, jak se na řadě problémů spolupodepsal tu necitlivý přístup orgánů ochrany přírody,
onde nedostatečné vysvětlení jejich postupu veřejnosti, a především
nekoncepčnost, lavírování mezi často protichůdnými stanovisky,
leckdy odborně nepodloženými. Mnozí jsme cítili, že ochrana přírody
je jaksi v krizi, a někteří se rozhodli, že by to chtělo nějaké fórum...
A tak založili občanské sdružení FOP, oslovili kdekoho a v březnu
2012 svolali na ČZU do Suchdola první Fórum ochrany přírody, které
„se povedlo“ . Celý proces formování FOP je popsán na internetových
stránkách (www.forumochranyprirody.cz), kde zájemci najdou i zásady jeho činnosti, výstupy jednotlivých setkání i spoustu dalších
užitečných informací a aktivit. FOP se schází dvakrát ročně, zásadně
v sobotu (aby nikdo neměl problém s účastí), po Praze převzala štafetu Olomouc a České Budějovice, příští setkání bude 5. dubna 2014
v Brně. Zásadní devizou FOP je proces formování zdola, kdy každý
přináší své osobní názory a zkušenosti, o nichž jsou ostatní připraveni
přemýšlet. Agresivita se nenosí – zásady diskuse jsou prosté: každý
účastník představuje pouze svůj osobní názor, nikoliv pozici svého za-

městnavatele nebo jiné skupiny; vyloučeny jsou osobní výpady; Fórum
se nevymezuje vůči jiné skupině osob či institucím; Fórum je otevřené
a nepředjímá závěry; obecná kritika („všechno je špatně“) na Fórum nepatří. FOP vyplnilo evidentní „mezeru na trhu“ tím, že je opravdovým
fórem: praktických ochranářů, jak z nevládek či soukromých firem, tak
ze státní správy (od tzv. trojkových obcí přes krajské úřady po AOPK
či správy NP a CHKO), pedagogů (od středisek ekologické výchovy
po univerzity) i renomovaných badatelů (vč. teoretických ekologů).
Kromě několika organizátorů jsem asi jedním z mála účastníků
všech dosavadních setkání, takže mohu srovnávat. Celodenní jednání
jsou docela intenzívní, předem bývají vybrány 2–3 tematické okruhy,
k nimž jsou na úvod plenární přednášky a panely, pak se problémy
diskutují v pracovních skupinách, a na závěr se v plénu prezentují
shrnutí z jednotlivých skupin, jejichž výstupy se potom dopracují, korespondenčně odsouhlasí a zveřejní (záznamy z jednotlivých setkání
FOP i závěry si můžete dohledat a prostudovat na výše uvedených
stránkách). Za významný přínos považuji zmapování silných a slabých stránek (tzv. SWOT analýzu) české ochrany přírody, inventuru
veškeré legislativy ovlivňující biodiverzitu (kdo by např. čekal konfliktní ustanovení v zákoně o požární ochraně?), hledání vize budoucího stavu přírody a krajiny, promýšlení práce s veřejností a vylepšení
vnímání ochrany přírody. Přes relativně malé zapojení limnologů se
na program FOP dostala i ochrana stojatých a tekoucích vod. Pro mne
bylo dost překvapivé zjištění, jak malé povědomí má ochranářská
veřejnost (vč. renomovaných ekologů) o Rámcové směrnici o vodách –
přitom její meliorační (v původním latinském významu) potenciál pro
ochranu vodních útvarů i biodiverzitu je podle mne značný, a státní
ochranou přírody málo využívaný. Ostatně podobně nedoceněný je
i význam Evropské úmluvy o krajině!
Postupné rozšiřování ochranářského fóra je určitě pozitivní a znamená příliv nové krve i nových názorů, ovšem personální obměna
účastníků byla určitou slabinou následných setkání FOP. Nově přišedší se zřídka obeznámili s průběhem, tématy a závěry předchozích
fór, takže občas nastolovali „minulá“ témata a stesky, jež rozmělňovaly
nabitý program – vysvětlováním a uváděním do kontextu se ztrácel
cenný čas.
Díky úsilí organizátorů se podařilo rozběhnout internetové stránky,
na nichž lze již teď najít spoustu užitečných odkazů a informací, zkušeností z praxe, právních výkladů, relevantní ochranářské a ekologické
literatury, metodik apod. FOP také v minulém roce zorganizovalo sérii
zajímavých webinářů – jejich záznamy si můžete najít v archivu na
webu a v klidu si je pouštět za dlouhých zimních večerů.
Domnívám se, že kultivace odborné diskuse, věcná a daty podložená
argumentace, jasná a obhajitelná strategie ochrany přírody, ale i asertivní odhalování skrytých zájmů nejrůznějších investorů a žadatelů
o dotace je přesně to, co resort životního prostředí a celý český veřejný
prostor potřebují jako sůl.
A pokud vás FOP zaujalo, přijeďte se na jaře do Brna podívat. Vaše
názory určitě nebudou oslyšeny.
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
e-mail: jaroslav.vrba@prf.jcu.cz

