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Inspirativní
Musím se s vámi podělit o jednu radost. Ta radost se jmenuje Budiž
voda. Jde o knihu od Setha M. Siegela, která právě u nás vychází. Zajímavé bylo i diskusní dopoledne, které s autorem proběhlo na Povodí
Vltavy. Ač nevodohospodář, rozhodl se napsat tuto knihu jako vzdání
pocty izraelskému umu, vytrvalosti a píle. Jde o zemi, která byla jako
okolní země před válkou spíše bezvodou pouští. Nyní je Izrael soběstačný v zásobování vodou a dokonce vodu dodává i do okolních
zemí, které mu nejsou většinou moc přátelsky nakloněny. Izraelský
úspěch vynikne obzvlášť, když porovnáte krajinu u nich a u sousedů.
Během diskuse zaznělo i to, že děti se učí ve školních a předškolních
zařízeních o tom, jak šetřit vodu, už od čtyř let. Nikoho z Izraelců
nenapadne nechat téci vodu z kohoutku třeba během mytí zubů. V Izraeli existuje „vodní úřad“, který zaměstnává jen odborníky na vodu
z různých specializací a je zcela odpolitizován, nemusí tedy myslet
jen v horizontu volebního období. To mu umožnuje plánovat, tedy
přesněji řečeno futuristicky uvažovat o tom, kam se bude hospodaření s vodou ubírat do roku 2050. Samozřejmostí je i to, že k zálivce
se už léta používá vyčištěná odpadní voda; u nás je to dlouholetým
jablkem sváru. Podnikatelé přicházející s vodařskými inovacemi
jsou motivováni různými granty, které jim pokryjí až 80 % prvotních
investic. Mohl bych pokračovat hodně dlouho. Opravdu inspirující
kniha a diskuse. Recenzi knihy uveřejníme příště. Nyní jsem se o ní
zmínil, abychom se na konci roku inspirovali, byli schopni překonávat
různá tabu, nebáli se nového.
To přeji nám všem do nového roku.
Ing. Václav Stránský

Jsme specialisté na vodu
Již od roku 1963
Watera CzeCh je součástí mezinárodní skupiny
s vlastními výrobními kapaCitami. svým zákazníkům nabízíme víCe než 50 let zkušeností
a knoW-hoW v oblasti úpravy vody.
Společnost Watera nabízí pokročilou filtrační technologii využívanou
pro selektivní odstraňování a absorpci suspendovaných pevných částic,
anorganických znečišťujících látek jako jsou železo, mangan, arzen, nikl,
rtuť a jiné, dále pro odstraňování kalnosti, zápachu, pachuti, volného chlóru
a jeho derivátů a trihalometanů. Selektivní filtrace ve formě jednoduché
nebo multimediální filtrace je často aplikována jako technologická úprava
vody, která předchází aplikaci jiných navazujících technologií, jako je
například odsolování reverzní osmózou. Konstrukce je v souladu s DIN
standardy.

Celková denní kapacita filtračních zařízení, které doposud Watera
nainstalovala, přesahuje 350 000 m3.
Watera czech spol. s r.o.
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Vodárenství a povrchové vody

Young Water Professional CZ - v rámci působnosti CzWA nedávno vznikla a již aktivně působí i skupina
přibližně dvaceti mladých odborníků do 35 let.
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Zamoří české vody
mechovka ze zámoří?
Zuzana Balounová, Josef Rajchard, Martin Musil

Abstrakt

Článek stručně představuje nepůvodní organismus šířící se v našich
vodách – bochnatku americkou (Pectinatella magnifica). Jeho výskyt je soustředěn především na nádrže vzniklé těžbou štěrkopísku,
přehradní nádrže a nepříliš eutrofní rybníky. Bochnatka americká
patří do kmene mechovci (Bryozoa). Původní je v Severní Americe,
šíří se však v řadě zemí světa. Vlastní živočichové (zooidi) jsou
téměř mikroskopických rozměrů, žijí však v koloniích, produkují
matrix, která vytváří útvary až desítky kilogramů těžké. Bochnatka
je filtrátor, její potravou je nanoplankton. K životu potřebuje teplotu
vody min. 20 °C, lze ji tedy v našich podmínkách nalézt v období
červen–září. Nepříznivé období přečkává ve formě statoblastů,
cca 1 mm velkých tělísek, opatřených háčkovitými útvary. Pomocí
statoblastů, které se přichytí na peří ptáků či technická zařízení
a předměty přenášené z lokality na lokalitu, se také šíří. Jako nepůvodní organismus a pro své některé biologické vlastnosti je žádoucí,
její výskyt a šíření trvale sledovat.
Klíčová slova
Pectinatella magnifica – kolonie – zooidi – matrix – statoblasty

Úvod

je znám výskyt v Rumunsku a v Malé Asii. Z opačného konce světa
je uváděn výskyt v Koreji a Japonsku (souhrnně [3]). V Čechách byla
tato mechovka pozorována poprvé v roce 1922 v Labi a zde se zřejmě
sporadicky objevuje dosud [9]. V roce 2003 byla zaznamenána ve
velkém množství v pískovně Cep v jižních Čechách a dále se velice
rychle rozšiřovala do dalších lokalit, především zatopených pískoven
a rekreačních rybníků Třeboňska [1] a do sousední oblasti Rakouska.
Intenzivní šíření, mající charakter invaze, bylo zaznamenáno tedy až
po r. 2000, a to nejen v ČR, ale i v dalších oblastech Evropy i Asie.

Bochnatka se představuje
Vlastní jedinec bochnatky – výše zmíněný zooid – je cca 1 mm velký
živočich, zdánlivě se podobající polypům korálů. Žije v nápadných
koloniích, které čítají desítky až statisíce jedinců. Zooidi žijí na povrchu rosolovité hmoty (matrix), kterou po celou dobu svého života
produkují. Jsou sdruženi v asi desetičlenných skupinách na okrajích
tzv. rozet, což jsou růžicovité až hvězdicovité vypouklé struktury o velikosti 5–30 mm. Ve středu rozet jsou většinou statoblasty [11], útvary
sloužící nepohlavnímu rozmnožování, o nichž bude pojednáno níže.
Zooidi se živí filtrováním nanoplanktonu. Zachytávají jej pomocí
pohyblivých chapadel (tentakulí), která jsou uspořádána do podkovovitého lofoforu. Ricciardi a Lewis [10] uvádějí, že hlavní složkou
potravy je fytoplankton, zooplankton jen částečně. Teprve při pozorování v akváriu pochopíme zařazení bochnatky do kmene mechovky
(Bryozoa): ve vodě každý zooid vysune chapadélka, kterými vhání
do svých úst vodu s drobnou kořistí (nanoplanktonem). Celý povrch
kolonie proto vypadá jako vlnící se mech. Tímto „biologickým filtrem
s nepřetržitým provozem“ projde obrovské množství vody, aby zooidi
získali dostatečné množství potravy.

Život v koloniích

Jak napovídá české druhové jméno, původní oblastí výskytu bochnatky americké je Severní Amerika, konkrétně východní pobřeží
USA. Dnes je však i v Severní Americe rozšířena na rozsáhlejším
území. První údaj o nálezu druhu mimo Severní Ameriku byl z řeky
Bille blízko Hamburku v roce 1883 [13]. Do Evropy se dostala zřejmě
s lodní dopravou. Následovalo tažení západní Evropou povodími
velkých řek – Labe, Rýna, na východě Odry. V průběhu 20. století
byla objevena na řadě míst ve Francii a také v Nizozemí. Kromě toho

Celý vnitřek kolonie vyplňuje matrix, tedy rosolovitá hmota produkovaná zooidy. Je to čirá, průsvitná bílkovina, jejíž sušina tvoří méně než
0,5 %. Uvnitř starších kolonií bývají často okrsky zbarvené zeleně, což
způsobují řasy a sinice, nebo červeně, což způsobují bakterie (obr. 2).
Všechny tyto mikroorganismy osídlují hmotu matrix druhotně. Někteří živočichové se v matrix, zejména pokud je porušená, ukrývají. Jsou
to především korýši (Crustacea) a plži (Gastropoda). Ploštěnky rodu
Turbellaria dokonce kladou vajíčka přímo do matrix [11]. Dovnitř do
velkých kolonií bochnatky někdy vniknou malé rybky a nenaleznou
cestu ven. Ty pak v rosolovitém gelu uhynou z nedostatku kyslíku.
Mechovka může být potravou ploštěnek, plžů a některých larev pakomárů [2], případně jim poskytovat vhodné prostředí a úkryt.
Matrix uchycuje kolonii na pevném podkladu, například na větvích,
kořenech, stoncích rostlin, ale často i na kamenech nebo na různých
zařízeních pod vodou (česla elektráren, těžební zařízení, mola apod.).
Při setkání s jinou kolonií (která roste z jiného zooidu poblíž) spolu obě
kolonie srůstají a vytvářejí jednolitý souvislý útvar, který pak obaluje
např. kmen stromu, dno lodičky či stavbu ve vodě. Nárosty kolonií
mohou způsobovat problémy na zmíněných technických zařízeních.
V příznivých podmínkách (dostatek, ale ne přebytek živin, dlouho
trvající vysoká teplota vody) dosahují kolonie obřích rozměrů (jedna

Obr. 1. Typická kolonie bochnatky americké (Pectinatella magnifica)
na ponořené větvi (všechna fota: J. Rajchard)

Obr. 2. Kolonie bochnatky americké mohou dorůst značných rozměrů

Vodohospodáři, rybáři, ale také rekreanti se v posledních letech stále
častěji setkávají v našich vodách se záhadnými rosolovitými, ale
docela pevnými útvary s většinou hnědou mozaikovitou kresbou na
povrchu, které mohou připomínat bochník, meloun, míč apod. Tento
útvar po vytažení z vody nemusí běžnému pozorovateli připomínat
živého tvora. Ovšem ve skutečnosti je zmíněná kresba tvořena velkým
množstvím vlastních jedinců téměř mikroskopické velikosti – tzv.
zooidů, kteří žijí na povrchu rosolovité hmoty (matrix) a jsou navzájem
srostlí (podobně jako koráli). Pokud jste na něco takového narazili,
našli jste kolonii bochnatky americké (Pectinatella magnifica) (obr. 1).

Bochnatka se šíří
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Obr. 3. Mikrofotografie statoblastu (bližší popis v textu)
kolonie až několik desítek kg, viz obr. 3. Největší kolonie bochnatky
byla v České republice nalezena v nádrži Hněvkovice a vážila přes
70 kilogramů [1]. Počet a velikost kolonií na jednom místě mohou být
značné. Při sledování biomasy bylo nalezeno v extrémním případě až
přes 500 kg na 10 m délky pobřeží.
Doba, kdy se kolonie objeví, stejně tak jako doba, kdy se rozpadne
a uvolní zbytek statoblastů, závisí především na teplotě vody [11].
Kolonie se objevují na začátku léta, zhruba od poloviny června nebo
až začátkem července. Vysoké teploty vedou k rychlému nárůstu
kolonií [1]. Kolonie se rozpadají většinou v první polovině září po odumření zooidů. Kolonie bochnatky se přednostně vyskytují ve vodách
o určitém rozmezí hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů.
Těmto ekologickým preferencím kolonií bochnatky se bude podrobněji
věnovat samostatný článek.

Rozmnožování
Bochnatka je hermafrodit a rozmnožuje se jak pohlavně, tak nepohlavně. Pohlavní rozmnožování probíhá od června do září [5]. Běžnější
je však rozmnožování nepohlavní pomocí statoblastů (obr. 4). Tyto
drobné útvary vzhledu a velikosti makového zrnka jsou předmětem
výzkumu již déle než sto let (např. [4, 6]). Statoblasty jsou zooidem
vypouštěny téměř po celý život. Když teplota vody stoupne nad 20 °C,
jsou statoblasty schopné puknout a vylíhne se z nich první kohorta
zooidů. Další kohorty zooidů z nich vznikají pučením. Mimoto statoblasty slouží k přetrvání druhu na lokalitě v případě nepříznivých
podmínek (v podmínkách střední Evropy přezimují pouze ve formě
tohoto klidového stádia) a také k šíření na další lokality. Pro obě tyto
funkce jsou dobře vybaveny. Jsou opatřeny pletivem naplněným
vzduchem, které slouží jako „plovací kruh“ a udržuje tak statoblasty
na hladině. Pomocí mikroskopických kotvovitých výrůstků s háčky,
které jsou uspořádány do kruhu na jejich povrchu, se mohou přichytit
např. na peří vodních ptáků či srst savců, ale také na rybářské náčiní,
textil, obuv (mohou přilnout i k tak hladkému povrchu, jako je PET
láhev!), a snadno se tak přenáší i na větší vzdálenosti. Statoblasty tvoří
shluky, které drží pohromadě slizovitá hmota, pocházející z matrix
původní kolonie. Často potom nová kolonie vzniká z několika společně přenesených statoblastů. Statoblasty jsou schopny přežít zimu
a při vhodných podmínkách se z nich vylíhnou zooidi [7]. Většina
statoblastů zůstává životaschopná i po dlouhém období vysušení nebo
vystavení teplotám pod bod mrazu [12].

Bochnatka předmětem výzkumu
Bochnatka americká je zejména při jejím masovém výskytu živočich
velmi nápadný, resp. nápadné jsou jeho velké kolonie. Mnohé z jejího
života dosud není objasněno. Navíc se jedná o organismus u nás nepůvodní, s dosud neznámým vlivem na autochtonní vodní společenstva
a místy vykazující výskyt invazního charakteru. K tomu je třeba přičíst
možné problémy technického rázu při nárůstu objemných kolonií na
různých zařízeních. Pectinatella magnifica je tedy bezesporu zajímavým novým obyvatelem našich vod a výzkum její biologie a ekologie
má i praktický význam. Výzkumu se proto věnují již od roku 2003
pracovníci Jihočeské univerzity. Výzkum je koncipován velmi široce
od podrobného monitoringu výskytu kolonií a analýz vody a plankton-
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Obr. 4. Gelovitá matrix bývá uvnitř různě zbarvena přítomností řas,
sinic a bakterií
ních společenstev z lokalit výskytu přes studium chemického složení
matrix a potenciální produkce bioaktivních látek až po kultivační
pokusy zaměřené na studium životního cyklu.
Protože příbuzné druhy mořských mechovek vylučují bioaktivní
látky, zjišťovali jsme mimo jiné, zda také bochnatka americká případně
vylučuje do vody nějaké látky, které by mohly ovlivnit jiné organismy
či obecně biologické procesy v nádrži. Předběžné výsledky ukazují, že
tomu tak pravděpodobně není. Ryby v dosud provedených akvarijních
pokusech s bochnatkou totiž nejevily žádné známky intoxikace, i když
byl v akváriu takový objem bochnatky (v poměru k objemu vody),
který v přírodě nemůže nastat.
Jednoznačnou odpověď na otázku v nadpisu, zda bochnatka zamoří
naše vody, nicméně zatím neznáme. Na jedné straně má její výskyt
lokálně charakter skutečné invaze, některé výsledky řadu let probíhajícího výzkumu však naznačují, že po masové invazi může v dalších
letech následovat výrazný pokles početnosti kolonií i jejich hmotnosti.
Zda je to jev trvalý, nebo zda dochází k hromadnému výskytu třeba
v určitých cyklech, ukáže výzkum až v dalších letech. V tom může
našemu týmu pomoci i veřejnost. Proto budou autoři vděčni za každou
informaci o nálezu bochnatky americké, kterou pošlete na e-mailovou
adresu baloun@zf.jcu.cz.
Poděkování: Článek vznikl s podporou projektů GAČR P503/12/0337
a GAJU č. 081/2016/z.
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Aplikace
molekulárně-genetických
metod pro studium procesů
biodegradace chlorovaných
uhlovodíků v podzemních
vodách
Iva Dolinová, Roman Špánek, Alena Ševců, Lukáš Dvořák

Abstrakt

Chlorované uhlovodíky (ClU) patří mezi nejčastější kontaminanty životního prostředí. Posun od mechanických způsobů jako je
odtěžení či chemických (oxidativní i reduktivní) forem čištění
směrem ke kombinovaným, tj. chemicko-biologickým nebo čistě
biologickým postupům vytvořil prostor pro uplatnění molekulární
genetiky i v této oblasti. Pomocí molekulárně-genetických metod
je možné jak detailně monitorovat průběh mikrobiální degradace,
tak predikovat její vývoj a podle toho nastavovat vhodné parametry
sanačního procesu.
V předkládaném článku jsou shrnuty jednotlivé metody a vysvětleny možnosti jejich použití, výhody i limitace. Dále jsou uvedeny
případové studie, ve kterých jsou hodnoceny konkrétní lokality
a situace z pohledu molekulární genetiky. Použití uvedených metod
však není omezeno pouze na kontaminované lokality či podzemní
vody, ale tyto metody lze efektivně aplikovat na kterékoli procesy
čištění vod, respektive na všechny vzorky, kde jsou přítomny mikro
organismy.
Klíčová slova
chlorované uhlovodíky – biologická dekontaminace – podzemní
voda – real-time PCR – sekvenace druhé generace – molekulárně-genetické analýzy
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Will Bryozoa from overseas infest Czech water? (Balounova,
Z.; Rajchard, J.; Musil, M.)

Abstract

This article briefly introduces a non-native organism spreading in
our waters – Pectinatella magnifica. It occurs mainly in flooded
sand quarries, water reservoirs, and not very eutrophic ponds.
Pectinatella magnifica belongs to the tribe Bryozoa. It is native
to North America, but spreads in many countries of world. These
simple animals (zooids) are of almost microscopic dimensions,
they live in large colonies and produce a matrix which creates
units that can weigh tens of kilograms. Pectinatella is a filtering
organism, its food is nanoplankton. It requires temperatures above
20 ° C, so it can be found in our environment in the period from
June to September. It survives the rest of the year in the form of
statoblasts, about 1 mm large hook-bearing bodies. By means of
statoblasts which attach with their hooks e.g. to feathers of birds
or technical facilities and objects carried from site to site it also
spreads. Being a non-native organism, and for some of its biological properties, it is desirable that its occurrence and spreading is
constantly monitored.
Key words
Pectinatella magnifica– colony – zooids–matrix – statoblasts

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2017. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

1. Úvod
Chlorované uhlovodíky (ClU) patří mezi nejrozšířenější kontaminanty
životního prostředí. V 2. polovině minulého století byl vyráběn především perchloretylen (PCE), který byl hojně používán k chemickému čištění oděvů či jako rozpouštědlo a průmyslové odmašťovadlo.
Vlivem nedbalého nakládání s těmito látkami došlo k jejich únikům
a rozsáhlým kontaminacím životního prostředí, tedy i podzemních
vod, kde se ClU staly jedním z nejčastějších kontaminantů.
Pro odstraňování ClU je možné využít jak biologických, tak chemických metod či jejich vzájemných kombinací, které se v současnosti jeví
jako nejefektivnější. Kombinace biologických a chemických metod se
začaly hojněji využívat až v 90. letech minulého století. Rozvoj metod
molekulární genetiky, a to zejména pokročilých sekvenačních metod,
navíc umožnil rozsáhlé studium mechanismů biologické degradace
ClU. Prostřednictvím metod molekulární genetiky lze monitorovat
jak průběh vlastní biodegradační reakce, tak i predikovat její vývoj,
čímž může být celý sanační zásah efektivně řízen a optimalizován.

1.1. Biodegradace chlorovaných uhlovodíků
Kromě původní kontaminace způsobené perchloretylenem (PCE)
a trichloretylenem (TCE) je na kontaminovaných lokalitách v podzemních vodách přítomna také tzv. „sekundární“ kontaminace. Ta
je způsobena přirozeně vznikajícími meziprodukty rozkladu PCE
a TCE, tj. dichloretylenem (cis-DCE) a vinylchloridem (VC), které
jsou navíc toxičtější než původní kontaminanty [1, 2]. Biodegradace
PCE a TCE za anaerobních podmínek probíhá přes méně chlorované uhlovodíky cis-, trans-, 1,2- a 1,1- dichloretyleny a dále přes
vinylchlorid až na etylen.
Do biodegradace je zapojeno široké spektrum bakterií s různými
dehalogenačními schopnostmi. Přítomnost a aktivita těchto bakteriálních konsorcií je determinována vlastnostmi daného prostředí.
Schopnost bakterií degradovat ClU není omezena pouze na anaerobní prostředí, ale může probíhat také v aerobních podmínkách [3].
V anaerobním prostředí je však biodegradace (anaerobní respirace)
mnohem častější, přičemž ClU jsou využity jako akceptory elektronů. Při aerobních podmínkách jsou ClU naopak využity jako donory
elektronů. Za aerobních i anaerobních podmínek může také docházet
ke kometabolickému rozkladu kontaminantů, přičemž pro správný
průběh rozkladu je nutná přítomnost dalšího organického substrátu,
např. derivátu kyseliny octové, etanu, etenu, fenolu či toluenu [1, 4, 5].
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Přirozená i podporovaná biodegradace ClU v podzemních vodách, využívající přirozeně se vyskytující (autochtonní) bakteriální
konsorcia, je levnější a zároveň šetrnější k životnímu prostředí, než
sanace založená na reakci exogenního chemického činidla s daným
kontaminantem. Biodegradační procesy, a to až na úrovni jednotlivých buněčných pochodů, jsou potom detailně analyzovány pomocí
molekulárně-genetických metod.

1.2. Anaerobní biodegradace
Reduktivní dehalogenace je hlavním degradačním pochodem v an
aerobním prostředí [6]. Kromě anaerobních podmínek je nutná
přítomnost donoru elektronů – vodíku, který vzniká fermentací organických látek. Jako akceptor elektronů slouží přítomné ClU, přičemž
energie uvolněná při dehalogenační reakci je využita pro růst bakterií.
Rychlost reduktivní dehalogenace je ovlivněna jak biogeochemickými
procesy, tak i množstvím dostupného vodíku [7]. Akumulace toxických meziproduktů, konkrétně cis-DCE a VC, může být způsobena jak
částečnou dechlorací, tak sníženou rychlostí dechlorace, eventuálně
jejich vzájemnou kombinací [3]. Jediným doposud známým mikroorganismem, který je schopný degradovat PCE až na etan/eten pomocí
anaerobní reduktivní dehalogenace, je bakteriální rod Dehalococcoides
[8]. Dále bylo popsáno množství druhů, které degradují vždy pouze
určitý ClU, například Desulfitobacterium spp., Dehalobacter spp.
a Sulfurospirillum multivorans [9].

principu a modifikaci je postavena většina dalších molekulárně-genetických analýz. Na obr. 1a je uveden princip této metody. V prvním
kroku dojde k denaturaci molekul DNA pomocí vysoké teploty. Druhý
krok slouží k navázání specifických primerů, což jsou krátké sekvence
DNA, které se specificky váží na konkrétní místa genomu. Teplota,
při které probíhá druhý krok, se odvíjí od jejich sekvence. V třetím
kroku dochází k syntéze vlastního vlákna, a tedy ke vzniku nové kopie testované DNA. Výše popsané kroky se cyklicky opakují tak, aby
došlo k dostatečnému namnožení testované sekvence a bylo možné
signál vizualizovat (obr. 1b). Doba jednotlivých kroků je závislá na
použitých chemických činidlech, proto údaje uvedené na obrázku jsou
pouze orientační. Konečným krokem zviditelnění signálu je v tomto
případě gelová elektroforéza, jejíž výsledek je uveden na obr. 1c. Podle
přítomnosti signálu v gelu lze reakci jednoduše vyhodnotit – bakterie
nebo specifický enzym je, či není přítomen.

a)

1.3. Aerobní biodegradace
Další možnou cestou dekontaminace ClU je jejich aerobní biodegradace. Během ní jsou ClU využity jako donor elektronů, přičemž
dostatečné jsou i velmi nízké koncentrace kyslíku [10]. Aerobní
biodegradace ClU je popsána pro TCE , cis-DCE [1] a VC [11]. Bakteriálních druhů schopných aerobní degradace VC je v porovnání s anaerobní biodegradací mnohem více. Jedná se např. o Mycobacterium
sp. [12], Nocardioides sp. [13], Ochrobactrum sp. [14], Pseudomonas
aeruginosa [15] či Ralstonia sp [16]. Při aerobní biodegradaci se
uplatňují především enzymy mono- a dioxygenázy. Aerobní biodegradace však není v praxi příliš často využívána, jelikož v jejím
průběhu může docházet k nežádoucímu těkání jednotlivých ClU do
okolního prostředí.

1.4. Kometabolická biodegradace
Kometabolická cesta biodegradace ClU probíhá jak za aerobních, tak
za anaerobních podmínek. Při tomto procesu biodegradace jsou ClU
degradovány „náhodně“. Tzn., že do metabolických drah příslušných
bakterií, např. metanogenních nebo síru a železo redukujících, vstupují ClU společně s jinými substráty, aniž by je bakterie degradovaly
s jakýmkoliv ziskem energie či uhlíku [17]. Tyto bakterie využívají jako
primární substrát jiné látky než ClU (např. toluen, katechol, metan,
etanol a jiné). Z tohoto důvodu jsou ClU při kometabolickém rozkladu
degradovány enzymy s jinou substrátovou specifitou. Pokud poklesne koncentrace primárního substrátu pod určitou hladinu, dojde
k zastavení celého kometabolického procesu [18]. Enzymy zapojené
do kometabolické biodegradace jsou převážně mono- a dioxygenázy,
konkrétně například katechol 1,2-dioxygenáza, toluen dioxygenáza
a metan monooxygenáza [19]. Kometabolické biodegradace ClU
se může účastnit mnoho bakteriálních druhů, např. Pseudomonas
sp. [20], Comamonas testosteroni [21], Mycobacterium vaccae [22],
Rhodococcus sp. [23] a další.

2. Metodická část – přehled nejběžnějších
molekulárně-genetických metod

b)

c)

V současné době jsou velmi intenzivně sledovány změny ve složení
autochtonní mikroflóry podílející se na biodegradaci nejrůznějších
kontaminantů z podzemních vod. V případě ClU se jedná především
o proces reduktivní dehalogenace za anaerobních podmínek [24].
S rozvojem molekulárně-genetických metod dochází k hlubšímu
poznání nejen mikrobiálních společenstev, ale i enzymů zapojených
do jednotlivých biodegradačních drah. Detekci změny hladin konkrétních bakteriálních druhů či specifických biodegradačních enzymů lze
využít nejen při analýzách kontaminovaných vod, ale i například při
testování aktivity mikroorganismů aktivovaného kalu apod.

2.1. Polymerázová řetězová reakce
Základní molekulárně-genetickou metodou, která umožňuje získat
přehled o procesech probíhajících na kontaminované lokalitě, je
polymerázová řetězová reakce (PCR). Jedná se o metodu, na jejímž
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Obr. 1. a, b) Princip polymerázové řetězové reakce [25]; c) výsledek
PCR reakce na gelové elektroforéze
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2.2. Real-time PCR analýza
Jedná se o pokročilou formu PCR založené
na detekci fluorescenčního signálu. Ten je
vyzářen buď pomocí sond, nebo fluorescenční
barvy (např. SYBR Green). Princip vyzáření
fluorescenčního signálu je patrný z obr. 2a, b.
Měření fluorescenčního signálu po skončení
každého cyklu PCR reakce. Intenzita fluorescence následně slouží k výpočtu relativní
nebo absolutní kvantity (obr. 2c). Relativní
kvantifikace umožňuje zjišťování trendů, tedy
růst nebo pokles signálu vůči původnímu stavu. Při absolutní kvantifikaci dochází k přesnému určení počtu kopií, proto lze hodnotit
jak trendy, tak jednotlivé vzorky navzájem.
V případě biodegradace ClU (aerobní i anaerobní cestou) lze pomocí real-time PCR
sledovat jak pokles či nárůst signálu pro geny
enzymů predikujících aktivně probíhající
biodegradační proces (např. pceA, vcrA, bvcA,
monooxygenázy, hydrolázy), tak i jednotlivé
bakteriální rody podílející se aktivně na biodegradaci ClU (např. Dehalococcoides spp.,
Dehalobacter spp., Pseudomonas spp.).

2.3 Sangerovo sekvenování
Sangerovo sekvenování je verifikačním nástrojem sloužícím ke kontrole např. specifičnosti zvolených primerů nebo k přesnému taxonomickému zařazení čistých bakteriálních
kultur získaných kultivačními metodami.
Metodika je založená opět na principu PCR
reakce a využívá možnosti fluorescenčního
značení dideoxynukleotidů (ddNTP), za
kterými již není možné pokračovat v syntéze
nově vznikajícího řetězce DNA (obr. 3). Konec
každé nově vzniklé molekuly je označen fluorescenční značkou. Signál každé molekuly je
snímán pomocí CCD kamery pracující s propojeným nábojem (Charge-Coupled Device)
a dále převáděn na sekvenci (obr. 3). Detekce
těchto značených ddNTP umožňuje čtení
sekvencí sledovaného genu báze po bázi.

2.4. Next Generation Sequencing
(NGS) analýza
NGS analýza je relativně nový přístup molekulární genetiky, který nachází uplatnění
v širokém spektru analýz. V případě environmentálních vzorků lze NGS metodou detailně
analyzovat směsné vzorky bakteriálních Obr. 2. a, b) Princip real-time PCR detekce; c) výsledek amplifikace cílového úseku [26]
komunit. Tato metoda, jako jediná, analyzuje
složení komplexní bakteriální komunity bez
nutnosti klonování sledovaných úseků DNA do vektorů a následné
kultivace v buňce. Analyzovány a porovnávány mohou být například
bakteriální komunity z různých hloubek, z různých kontaminovaných
lokalit či jiných vzorků. Jediným omezením NGS metody je vstupní
koncentrace izolované DNA, která musí být vyšší než 2 ng·µl-1. Pokud
je koncentrace izolované DNA nižší, mohou být získané výsledky
odlišné od reálného stavu.
Metoda NGS též umožňuje sekvenovat celé bakteriální genomy,
a to jak v případě směsných vzorků (metagenom), tak i komplexní
genomy izolátů bakteriálních kmenů. Touto metodou lze například
zjistit degradační potenciál bakteriální komunity či konkrétního
bakteriálního kmene.
V neposlední řadě je možné sledovat profily aktivně přepisovaných
genů pro enzymy, které provádí konkrétní činnosti, nebo aktivně se
množících bakteriálních kmenů pomocí sekvenace mRNA. Analýza
umožňuje sledovat např. rozdíly v expresi enzymů v jednotlivých
hloubkách kontaminované podzemní vody či zeminy nebo sledovat
rozdíly mezi aerobními/anaerobními podmínkami.
Jednou z možných metod NGS sekvenování, která byla použita
i v této případové studii, je detekce změny hodnot pH pomocí přístroje
Ion Torrent (Life Technologies, USA). Při detekci signálu se využívá
principu amplifikace, kdy je při každém napojení báze uvolněn proton
Obr. 3. Princip Sangerova sekvenování [27]
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vodíku. Uvolněné protony vodíku změní hodnotu pH, která je následně detekována. Jedná se o systém, který při detekci nepotřebuje žádné
světelné signály a může tak použít nejkvalitnější a nemodifikované
enzymy. Princip sekvenační reakce je uveden na obr. 4.

3. Případové studie pro jednotlivé
molekulárně-genetické metody

relativní kvantita Desulfitobacterium spp. vykázala opačný trend
a hladiny tohoto markeru se postupně zvyšovaly s maximem po 44
dnech. Po 74 dnech od aplikace substrátu došlo sice k poklesu, ovšem
i tak byla hladina tohoto markeru přibližně více jak 10násobně vyšší
než původní hodnota. Aplikace glycerolové fáze (substrátu) měla tedy

V této kapitole jsou představeny jednotlivé molekulárně-genetické
metody vhodné pro analýzy biodegradace ClU, včetně konkrétních
výsledků.

3.1. PCR detekce vybraných markerů
Dvě různé lokality kontaminované ClU byly hodnoceny pomocí
vybraných markerů a metody PCR. V tabulce 1 je uveden výsledek
monitoringu bakterií schopných dehalogenace (Dehalococcoides spp.,
Dehalobacter spp., Sulfurospirillium spp.) a specifických genů pro
expresi enzymů, které se účastní degradace VC (vcrA, bvcA). Jediná
kvantifikace, kterou PCR analýza umožňuje je +/-, tedy přítomen/
nepřítomen.
Lokalita 1 vykázala po zásaku syrovátky (organický substrát) pozitivní trend ve vývoji specifického bakteriálního osídlení, přičemž při
posledním odběru byla detekována přítomnost všech sledovaných
markerů, a tedy úspěšně probíhající proces biodegradace. Proto lze
konstatovat, že aplikace syrovátky měla pozitivní vliv na vývoj biodegradačních procesů. Lokalita 2 vykazovala dlouhodobou stabilitu
výskytu specifických biodegradérů a probíhající biodegradaci. Z výsledků PCR reakce nelze zhodnotit, zda měla aplikace syrovátky další
podpůrný vliv na specifickou mikroflóru.
Výhodou PCR reakce je její finanční nenáročnost, která tuto metodu řadí mezi nejlevnější molekulárně-genetické analýzy. V případě
požadavku na výsledek charakteru „+/-“, respektive „přítomen/
nepřítomen“ je tato metoda zcela dostačující.

3.2. Real-time PCR detekce vybraných markerů
Real-time PCR reakce umožňuje přesnou kvantifikaci vývoje jednotlivých sledovaných markerů. Sanační zásahy lze proto monitorovat
a vyhodnocovat jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém
horizontu.
Obr. 5 ilustruje vliv aplikace glycerolové fáze (substrátu) v čase „0“
na specifickou bakteriální mikroflóru v sanačním vrtu s přítomností
ClU. Po aplikaci substrátu do vrtu došlo k nárůstu relativní četnosti
u všech sledovaných markerů. Jak je patrné z tohoto obrázku, již
jeden den po aplikaci byl pozorován vzestup hladin obou sledovaných specifických enzymů pro degradaci VC, tj. vcrA i bvcA. Třetí
den od aplikace došlo také k nárůstu relativní četnosti markeru pro
Dehalococcoides spp. Bylo tedy identifikováno zvýšení všech markerů
spojených s biodegradací ClU. Od třetího dne, kdy jednotlivé markery
dosáhly nejvyšších hodnot relativní kvantity, byl dále pozorován jejich
pokles, a to na hodnoty přibližně stejné jako před aplikací. Naopak

Obr. 5. Vliv aplikace substrátu (glycerolové fáze) na vývoj relativní
kvantifikace vybraných molekulárně-genetických markerů reflektujících biodegradační procesy
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Obr. 4. Princip NGS sekvenace na přístroji Ion Torrent [28]
Tabulka 1. Ilustrační výsledky PCR reakce ze dvou lokalit kontaminovaných ClU. Sanační zásah (aplikace syrovátky) byl proveden po
prvním a druhém odběru. Vysvětlivky: - marker nepřítomen, + marker přítomen, +/- marker přítomen na hranici detekce
Lokalita 1
Dehalobacter
Sulfurospirillium
Dehalococcoides
vcrA
bvcA
Lokalita 2
Dehalobacter
Sulfurospirillium
Dehalococcoides
vcrA
bvcA

1. odběr
+
+
+
+/-

2. odběr
+/+
+
+

3. odběr
+/+
+

4. odběr
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Obr. 6. Výsledky NGS sekvenování na úrovni kmene; porovnání
složení bakteriální komunity přítomné ve vzorku podzemní vody
a nanovlákenného nosiče a vzorků vody mezi 1. a 2. odběrem (před
a po aplikaci syrovátky)
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a)

b)

Obr. 7. Porovnání dat získaných pomocí NGS sekvenování na úrovni: a) kmene, b) čeledi s frekvencí zastoupení nad 5 %
pozitivní vliv na vývoj dehalogenační mikroflóry ve vrtu a přispěla
k rychlejší biodegradaci ClU.

3.3. NGS analýza autochtonní mikroflóry
Cílem NGS analýzy bylo v tomto případě porovnat diverzitu bakterií
v podzemní vodě kontaminované ClU s diverzitou bakterií narostlých
na nanovlákenných nosičích umístěných ve stejné vodě. Dále byly
analyzovány změny ve složení bakteriální komunity na této lokalitě
mezi dvěma odběry, kdy byla do vrtu aplikována syrovátka jako substrát pro podporu biodegradačních procesů. NGS analýza tedy měla
za cíl reflektovat případné změny ve složení autochtonní mikroflóry
ovlivněné touto aplikací.
Z výsledků analýz uvedených na obr. 6 je patrné, že bakteriální
diverzita se na úrovni kmene, v případě prvního odběru, podobala
diverzitě bakterií detekované na nanovlákenném nosiči. Rozdíly
mezi 1. a 2. odběrem, tedy před a po aplikaci syrovátky, byly však již
znatelné (obr. 6).
Majoritní výskyt ve vzorku podzemní vody vykázala čeleď Methylophilaceae, zatímco na nanovlákenném nosiči byla tato čeleď
zastoupena je velmi raritně. Ostatní skupiny se víceméně shodovaly
a jednotlivé rozdíly byly způsobené především vlastnostmi sekvenování, než skutečnými rozdíly v diverzitě. Byl však pozorován významný
posun ve složení bakteriální komunity mezi 1. a 2. odběrem. Došlo
k potlačení kmene Proteobacteria a naopak k proliferaci kmene Firmicutes. Tato skupina je přímo spojována s degradací ClU a zároveň je
přítomna v syrovátce. Rozdílné složení mezi oběma odběry je patrné
i na úrovni čeledí (obr. 7b). Byly pozorovány tři majoritní čeledi již
dříve publikované v souvislosti s výskytem na lokalitách kontaminovaných chlorovanými etyleny (Ruminococcaceae, Moraxellaceae
a Lachnospiracea). Změna může být vysvětlena aplikací malého
množství syrovátky (0,2 m3) do tohoto vrtu, navíc s nízkou rychlostí
proudění podzemní vody. Bakterie kmene Firmicutes jsou v syrovátce
významně zastoupeny, tudíž ovlivnily i 2. odběr, respektive následné
výsledky NGS analýzy.
Souhrnně lze konstatovat, že NGS analýzy poskytují komplexní
obraz o dané lokalitě z hlediska mikrobiálního osídlení. Většina detekovaných čeledí byla již dříve popsána v souvislosti s výskytem na
kontaminované lokalitě nebo i přímo s biodegradací ClU.

4. Závěr
V předloženém článku byly shrnuty dostupné metody molekulární
genetiky a představeny jejich hlavní benefity a limitace. Jednotlivé
možnosti použití daných molekulárně-genetických metod byly
doloženy konkrétními případovými studiemi, respektive výsledky
získanými při monitoringu reálných kontaminovaných lokalit. Nejprve byla představena základní metoda molekulární genetiky, tj. PCR
reakce, která umožňuje prostou detekci jednotlivých sledovaných
markerů. Dále byla popsána pokročilejší metoda real-time PCR. Ta již
umožňuje kvantifikaci získané informace a dovoluje proto vyvozovat
případné trendy ve vývojích. NGS analýza, jako nejpokročilejší metoda
molekulární genetiky, umožňuje proniknout až do samé podstaty jednotlivých dějů či detailního složení bakteriální mikroflóry přítomné
ve sledovaném vzorku.
Všechny metody popisované v tomto příspěvku lze využít pro
studium libovolných biologických vzorků, tedy např. při monitorin-
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gu mikrobiálních pochodů probíhajících nejen v kontaminovaných
podzemních vodách či půdách, ale také při detailním sledování
a hodnocení procesů na čistírnách odpadních vod.
Poděkování: Tento příspěvek vznikl za finanční podpory Grantové
agentury České republiky, v rámci projektu No. 14-32432S a v rámci
projektu LM2015073 NanoEnviCz, podpořeného MŠMT.
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Numerické matematické
modelovanie objektov
stokových sietí
Štefan Stanko, Ivona Škultétyová, Jaroslav Hrudka,
Michal Holubec, Kristína Galbová

Súhrn

Príspevok sa venuje nástrojom numerického modelovania využitím
Computational Fluid Dynamics (v skratke CFD) v rámci ich možného využitia pre návrh a posúdenie objektov kanalizácií a objektov
v rámci čistiarne odpadových vôd (ČOV). Príspevok ponúka spôsob,
akým je možné vyššie uvedené objekty modelovať a čo je potrebné
dodržať v rámci správneho využitia modelových postupov CFD
modelovania. Z príspevku je jasné, že modelovanie fluidných dejov
sa netýka len samotnej odpadovej vody, ale aj iných tzv. tečúcich
substancií a preto v rámci modelovania hydraulických dejov v rámci
stokového systému je potrebné použiť správne modelové postupy.
Bez bližšej znalosti použitých softwarov na modelovanie by sme
mohli proces modelovania použiť nesprávnym spôsobom.
Kľúčové slová
odpadová voda – CFD – stoková sieť – numerické modelovanie
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Abstract

Chlorinated hydrocarbons are the most common pollutant present
in environment. Recently, mechanical processes as excavation or
chemical (oxidative and reductive) treatment were applied to remove
this contaminant. Nowadays, biological or combined (chemicalbiological) treatment is typically used; therefore, molecular genetic
methods can be effectively applied for monitoring or prediction of
natural biodegradation processes. In this article, molecular genetic
methods, their application possibilities, advantages and limitations
are summarized. Moreover, case studies reporting on application
of molecular genetic methods during remediation of chlorinated
ethenes at actual sites are presented.
Use of these methods is not limited only for contaminated sites,
but they can be applied for evaluation of all biological samples, for
instance evaluation of wastewater treatment processes.
Key words
chlorinated hydrocarbons – biological decontamination – groundwater – real-time PCR – next generation sequencing – molecular-genetic
analysis
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2017. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Úvod
Znalosti o prúdení kvapalín sú z hľadiska optimalizácie funkcie
zariadenia zásadné. Konštrukcia a vývoj nových zariadení je veľmi
zdĺhavá a nákladná záležitosť. Optimalizácia je zväčša uskutočňovaná
s ohľadom na cenu, technologické možnosti výroby a na parametre zariadenia. V súčasnosti sú moderné numerické metódy neoddeliteľnou
súčasťou efektívneho návrhu, a to ako pre výpočet deformácií pomocou metódy konečných prvkov, tak aj pre modelovanie prúdových polí
pomocou metódy konečných objemov. Jedným z možných programov
pre simulovanie týchto objektov je aj software ANSYS, ktorý je súčasťou laboratória CEIPO, ktoré bolo spolufinancované zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Centrum excelentnosti
protipovodňovej ochrany územia, ITMS 26240120004). Je umiestnené
na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Software
ANSYS obsahuje široké možnosti fyzikálneho modelovania potrebné
k modelovaniu prúdenia, turbulencie, prenosu tepla a rôznych reakcií.
V rámci projektu APVV-0372-12, riešeného na Katedre zdravotného
a environmentálneho inžinierstva, práve numerické modelovanie
s využitím výpočtovej techniky slúži na simulovanie procesov prebiehajúcich v objektoch stokových sietí.

Dynamické modelovanie
Modelovanie fyzikálnych javov je úzko spojené s modelovaním určitej
formy pohybu matematickými prostriedkami. Pohyb tekutín súvisí s riešením rôznorodých problémov, ktoré sú dané fyzikálnymi modelmi [1]:
• 1d – 3d modelovanie pohybu tekutín
• Stacionárne, nestacionárne a prechodné prúdenie.
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•
•
•
•
•

Stlačiteľné a nestlačiteľné prúdenie.
Laminárne a turbulentné prúdenie.
Prenos tepla, prirodzená a zmiešaná konvekcia.
Prenos chemických látok a chemických reakcií.
Viacfázové prúdenie, prúdenie s voľnou hladinou, prúdenie s poľnými časticami, bublinami, prípadne kvapkami.
• Prúdenie pórovitým prostredím a iné.
Matematický model spočíva v definícii a determinovaní vyššie
uvedených problémov. Vzhľadom na to, že sa jedná o deje rovinné,
dvojrozmerné, osovo symetrické alebo trojrozmerné a časovo závislé,
sú popísané sústavou parciálnych diferenciálnych rovníc, ktoré je
potrebné rozšíriť numerickými metódami.
Veľmi dôležité je zostrojenie správneho výpočtového modelu, ktorý
obsahuje matematické, fyzikálne a technické princípy. Pre tieto modely je nutné určiť všetky vstupné údaje softwaru, ktoré sú potrebné
pre model. Vo všetkých fázach vytvárania týchto modelov je potrebná
opätovná kontrola vstupných údajov. V týchto modeloch musia byť
rozčlenené všetky informácie o geometrii (dvojrozmerné alebo trojrozmerné útvary), údaje o pôsobení vonkajších síl, fyzikálne údaje
(informácie o prúdiacom médiu) [2].
Dynamické modelovanie je postavené na určujúcich rovniciach
prúdenia, ktoré vychádzajú z troch základných princípov: zachovanie
hmotnosti, zachovanie hybnosti a zachovanie energie (obr. 1). Software ANSYS je práve jedným z vhodných numerických modelov, kde sú
tieto princípy implementované a výsledky dosiahnuté jeho použitím
sú veľmi dobre korelované k reálnym podmienkam [3].

Interpolačné postupy
ANSYS Fluent ukladá zložky rýchlosti a skalárnej veličiny v geometrických stredoch konečných objemov, ktoré sú definované sieťou.
Z dôvodu výpočtového procesu je potrebné tieto hodnoty určiť na
hraniciach konečných objemov. Tieto hodnoty sú získané interpoláciou, a je možné vybrať z 3 typov interpolačných postupov (zoradené
od najnepresnejšej):
• Mocninová interpolácia.
• Kvadratická interpolácia (quick).
• Integrácia druhého rádu (druhej diferencie).
Pri veľkých zmenách tlaku a prietoku je vhodné rozpočítať úlohu
s najmenším radom presnosti a až po niekoľkých iteráciách je vhodné
využiť presnejšie iterácie.
Tieto princípy sa vyjadrujú formou rovnice kontinuity, pohybových
rovníc a rovnice energie. Formulujú sa ako systém parciálnych diferenciálnych rovníc (Navier–Stokesove rovnice).

Navier–Stokesova rovnica
Dosadením Newtonovho zákona viskozity do pohybovej rovnice
sa dostávame k základom CFD modelovania, a to k takzvanej Navier–Stokesovej rovnici, ktorá opisuje laminárne prúdenie viskóznej
kvapaliny [4].
(1)
t
– čas [s],
– Krocknerova delta funkcia [-],
δij
fb
– objemová sila na jednotku hmotnosti [-],
m
– dynamická viskozita [Pa.s],
ρ
– merná hmotnosť [kg.m3].
Prvý zlomok na ľavej strane reprezentuje rýchlosť zmeny hybnosti,
druhý zlomok reprezentuje rýchlosť straty hybnosti prostredníctvom
toku cez povrch kontrolného objemu. Prvý výraz na pravej strane
rovnice vyjadruje sily tlakového gradientu pôsobiace na kontrolný
objem, druhý výraz vyjadruje normálové a tangenciálne napätia
pôsobiace na povrchu kontrolného objemu a tretí výraz vyjadruje
objemové sily pôsobiace na kontrolný objem. Všetky výrazy sú vyjadrené na objemovú jednotku. Transport rozpustených a nadnášaných
látok v kvapaline sa zohľadňuje implementovaním konvekčno–difúznej rovnice [4]:

kde

(2)
kde

Di

je laminárny rozptyl fázy i.

Modelovanie prúdenia v blízkosti stien (stenová funkcia)
Modelovanie prúdenia pri stene ovplyvňuje presnosť numerického
riešenia v celej oblasti. V blízkosti stien sa riešené premenné rýchlo
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Obr. 1. Riešenie algoritmov v programe FLUENT ANSYS
menia, výrazne sa tu uplatňuje prenos hybnosti a skalárnych veličín.
Turbulencia je tesne pri stenách potlačovaná, avšak vo vonkajšej časti
medznej vrstvy dochádza k výraznej produkcii turbulentnej kinetickej energie v dôsledku Reynoldsových napätí a gradientu stredných
rýchlostí. Experimenty ukázali, že oblasti pri stenách (medzné vrstvy)
môžu byť rozdelené na viacero častí. Bezprostredne pri stene sa nachádza viskózna (laminárna) pod vrstva, prúdenie je tu skoro laminárne
a molekulárna viskozita má dominantný vplyv na prenos hybnosti,
tepla a hmotnosti. Vonkajšia časť medznej vrstvy sa označuje ako
plno turbulentná vrstva. Dominantným procesom je tu turbulencia.
Medzi laminárnou pod vrstvou a plno turbulentnou vrstvou sa vyskytuje prechodná vrstva, kde sa rovnakou mierou uplatňujú účinky
molekulárnej viskozity a aj turbulencie.
Prúdenie v blízkosti steny sa modeluje dvoma spôsobmi [5]:
• Použitím stenovej funkcie (wall function) pomocou ktorej sa preklenie oblasť laminárnej pod vrstvy a prechodovej pod vrstvy, kde
sa uplatňuje molekulárna a aj turbulentná viskozita (oblasť medzi
stenou a oblasťou plne vyvinutého turbulentného prúdenia).
• Modelovanie prúdenia pri stene (near wall modeling) vrátane viskóznej pod vrstvy v súvislosti s jemnosťou siete.
Štandardné stenové funkcie umožňujú dostatočné presné riešenie
pri veľkých Reynoldsových číslach. Nerovnovážna stenová funkcia
rozširuje možnosť aplikácie stenovej funkcie na prípady, keď je prúdenie vystavené účinkom tlakového gradientu a nerovnováhe.
Tento prístup nie je vhodný, pokiaľ sa prúdenie líši od ideálnych
predpokladov, na ktorých je metóda stenovej funkcie založená. Jedná
sa napríklad o:
• Prúdenie s nízkym Reynoldsovým číslom, veľký vplyv steny (napríklad prúdenie úzkou štrbinou, prúdenie veľmi viskóznych tekutín,
prúdenie s malou rýchlosťou).
• Silný tlakový gradient vedúci k odtrhnutiu medznej vrstvy.
• Významné pôsobenie objemových síl (odstredivé sily, prúdenie
v blízkoti rotujúceho disku, Archimedove sily).
• Trojrozmerné prúdenie v blízkosti stien (Ekmanova špirála, silno
zakrivená medzná vrstva).
Pokiaľ charakter prúdenia odpovedá niektorému z hore uvedených
prípadov a pokiaľ je nutné tieto javy zahrnúť do riešenia, potom je
nutné pristúpiť k podrobnému modelovaniu stenového prúdenia
(near wall modeling).

Modelovanie šírenia tepla
Teplo ako forma energie môže byť prenášané 3 základnými spôsobmi:
• Kondukciou (vedením)
• Konvekciou (prúdením)
• Radiáciou (sálaním)
Jedným zo základných pojmov z oblasti šírenia tepla je teplotné
pole. Jedná sa o druh pola, ktoré udáva rozloženie teplôt v určitom
časovom okamžiku vo všetkých bodoch sledovaného okamžiku. Ďalšie
pojmy v základnej terminológii vedenia tepla sú:
Teplotný gradient: predstavuje vektorovú veličinu, ktorá udáva
zmenu teploty v smere normály k izotermickému povrchu.
Tepelný tok Q: prestavuje množstvo tepelnej energie prenesenej
za jednotku času.
Hustota tepelného toku q: vyjadruje tepelný tok na jednotku
plochy.
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Kondukcia
Kondukcia vzniká v dôsledku pohybu štruktúrnych častíc hmoty
(molekúl). V čistej forme existuje iba pri látkach pevného skupenstva.
V tekutinách existuje iba za predpokladu, že je vplyv pohybu tekutiny na prenos tepla zanedbateľný. Vo všetkých ostatných prípadoch
prispieva k prenosu tepla aj konvekcia spolu s radiáciou.

Konvekcia
Šírenie tepla konvekciou je na rozdiel od kondukcie spojené s pohybom tekutín okolo alebo pozdĺž steny, ktorou teplo prechádza. V praxi
neexistuje v čistej podobe. Vo vnútri prúdiacej tekutiny, rovnako ako
na rozhraní tekutiny a pevnej steny je šírenie tepla vždy doprevádzané kondukciou. Výpočet prenosu tepla je oproti výpočtu kondukcie
sťažený o potrebu zakomponovať do výpočtu okrem rovníc z oblasti
šírenia tepla ešte aj rovnice z oblasti hydrodynamiky.
Pokiaľ je tekutina zohrievaná a jej hustota sa mení v závislosti na
teplote, môže v dôsledku rozdielov hustôt a pôsobením tiažového zrýchlenia dôjsť k prúdeniu, ktoré sa označuje ako zmiešaná (prirodzená) konvekcia. Význam vztlakových síl pri zmiešanej konvekcii sa posudzuje
pomocou pomeru Grashofova a druhej mocniny Reynoldsovho čísla:
(3)
– vztlakové sily významne ovplyvňujú prúdenie v oblasti
– vztlakové sily sa zanedbávajú

Prenos tepla v tekutinách
Hore uvedené princípy kondukcie a konvekcie sa v reálnych problémoch vyskytujú súčasne a riešia sa komplexne. Matematicky model
prenosu tepla tým pádom vychádza zo zákona zachovania hmoty,
zákona zachovania hybnosti a rovnice energie. Rovnica energie je
formálne podobná predchádzajúcim rovniciam a za prepokladu turbulentného prúdenia je definovaná takto:
(4)

kde
λeff = λ+λt,
λ
λt

je celková energia, ktorá je súčtom vnútornej
a kinetickej energie.
je súčiniteľ molekulovej teplotnej vodivosti,
je súčiniteľ turbulentnej teplotnej vodivosti.

Viacfázové modely prúdenia
Viacfázové modely prúdenia všeobecne
Veľké množstvo aplikácií v prírode ako aj v priemyslových technológiách sa týka kombinácii rôznych fáz. Pod pojmom fáza sa rozumie :
• Plyn
• Kvapalina
• Tuhá látka
V multifázovom prúdení je fáza definovaná ako identifikovateľná
trieda materiálu, ktorý má čiastočnú inertnú odozvu na interakciu
s prúdením a potenciálom poľa, v ktorom sa vyskytuje. Napríklad
pevné častice rôznych veľkostí rovnakého materiálu, môžu byť považované za rôzne fázy, pretože každé zoskupenie častíc s rovnakou
veľkosťou majú podobné dynamické vlastnosti v prúdovom poli. Do
viacfázového prúdenia zahrňujeme riešenia nasledujúcich problémov
[6]: kavitácia, aerácia, vlnenie vodnej hladiny, extrakcia, emulizifikácia, separácia, homogenizácia, premiešavanie, hydraulická doprava,
sedimentácia, flotácia, cyklóny, pneumatická doprava, sila, spaľovanie, odparovanie a iné.
V praxi je možné pracovať s rôznymi variantmi viacfázového systému. Tieto varianty sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Plyn – kvapalina alebo kvapalina – kvapalina
• Prúdenie bublín plynu alebo veľkých kvapiek kvapaliny v spojitom
prostredí.
• Prúdenie kvapiek v spojitej fáze plynu.
• Pomalé prúdenie veľkých bublín.
• Prúdenie s voľnou hladinou, s jasne definovanou hladinou.
Plyn – pevná látka
• Prúdenie pevných častíc v plyne.
• Pneumatická doprava.
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• Fluidizačné pole.
Kvapalina – pevná častica
• Prúdenie kalu.
• Sedimentácia.
Trojfázové prúdenie
• Kombinácia hore uvedených variantov.
Poznáme dva základné postupy modelovania viacfázového prúdenia:
• Euler – Lagranerov prístup riešenia
Tekutá fáza je uvažovaná ako kontinuum a je riešená Navier – Stokesovými rovnicami, zatiaľ čo dispergovaná časť (častice) je riešená
stopovaním veľkého počtu častíc, bublín alebo kvapiek v prúdovom
poli. Táto dispergovaná fáza môže meniť moment, hmotu a energiu
na spojitú fázu. Základným predpokladom je, že v tomto modeli
sa dispegovaná fáza stáva malým objemovým zlomkom, avšak pre
hmotnosť, respektíve hmotnostný prietok to nemusí platiť (Qm,častíc
≥ Qm,tekutiny). Trajektórie častíc alebo kvapiek sú počítané individuálne v preddefinovaných intervaloch behom výpočtu spojitej fázy.
Toto umožňuje modelovať prúdenie častíc v sprejoch, sušičkách,
spaľovanie kvapalných palív a častice ovplyvňované prúdením.
Tento prístup riešenia je vhodný pre modelovanie zmesí kvapalina
– kvapalina, fluidizačného poľa a ďalších aplikácií, kde objemový
zlomok druhej fázy nie je zanedbateľný.
• Euler – Eulerov prístup riešenia
Rôzne fázy sú matematicky riešené ako vzájomne sa prestupujúce
kontinua. Pretože objem jednej fázy nie je prekrytý objemom druhej
fázy, je zavedený pojem objemového zlomku fázy. Tieto objemové
zlomky sa predpokladajú ako spojité funkcie v čase a priestore a ich
súčet je rovný 1. Rovnice sú zadefinované pre každú fázu.

Viacfázové matematické modely
Umožňujú modelovanie väčšieho počtu oddelených, ale vzájomne sa ovplyvňujúcich fáz. Fázy môžu byť kvapalné, plynné a pevné
v rôznych kombináciach. V súčasnosti rozpoznávame 3 základné
multifázové modely:
• VOF MODEL
Je vhodný pre vrstvené prúdenie a prúdenie s voľnou hladinou.
Týmto modelom sa môže riešiť prúdenie dvoch alebo viacero nezmiešateľných kvapalín pomocou pohybovej rovnice a sledovaním
objemového zlomku každej kvapaliny v oblasti. Typické aplikácie
zahrňujú predpoveď odtrhnutia prúdu, pohyb veľkých bublín v kvapaline, pohyb kvapaliny za hrádzou a ustálené alebo neustálené
sledovanie akýchkoľvek rozhraní kvapalina – plyn.
• MODEL ZMESI (mixture model)
Je zjednodušený viacfázový model, ktorý sa dá použiť k modelovaniu viacfázového toku, kde sa jednotlivé fázy posúvajú rôznou
rýchlosťou. Predpokladá sa ale lokálna rovnováha na krátkej
priestorovej časti. Väzba medzi časťami musí byť silná. Toho sa
môže tiež využiť k modelovaniu homogénneho viacfázového prúdenia s veľmi silnou väzbou a fázami pohybujúcimi sa rovnakou
rýchlosťou. Model zmesi môže modelovať n-fázu (tekutina alebo
častica) riešením pohybovej rovnice, rovnice kontinuity, rovnice
energie pre zmesi, rovnice objemového zlomku pre druhu fázu
(dispergovanú) a algebrického výrazu pre relatívné rýchlosti.
Typická aplikácia zahrňuje sedimentáciu, cyklónové separátory,
častice s nízkym zaťažením a bublinkové prúdenie, kde objemový
zlomok plynu je nízky.
• EULEROV MODEL
Dovoľuje modelovanie viacnásobných oddelených interaktívnych
fáz. Fázy môžu byť tekutina, plyn a pevné látky v nejakej kombinácii.
Pri Eulerovom multifázovom modeli je počet ďalších fáz limitovaný
iba požiadavkami na pamäť a konvergenciu riešenia. To znamená,
že je možné modelovať ľubovoľný počet ďalších fáz, pokiaľ je k dispozícii dostatočná pamäť počítača.

Záver
Počítačové simulácie v aplikácii pre zdravotné inžinierstvo a pre
objekty stokových sietí sú z hľadiska využitia v praxi veľmi významné
a tomuto procesu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Objekty na
stokových sieťach sú v súčasnosti projektované pomocou empirických vzorcov a odporúčaní z analýzy fyzikálnych modelov [7]. Tieto
sa môžu verifikovať pomocou matematických modelov za účelom
zlepšenia návrhového procesu v projekcii, prevádzkových pomerov
alebo aj za účelom zlepšenia environmentálneho vplyvu na recipient
počas povodní. [8]
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Numerical mathematical modelling of sewer system structures (Stanko, S.; Skultetyova, I.; Hrudka, J.; Holubec, M.;
Galbova, K.)

Abstract

The paper presents the numerical modelling tools using Computational Fluid Dynamics (CFD) and, at a glance, their possible use
for the design and assessment of structures in the sewer system
and within the wastewater treatment plant (WWTP). It provides
the manner in which it is possible to model the above objects
and what is necessary for compliance with the administrative
procedures while using CFD modeling. The paper makes it clear
that the modelling of fluid events does not only concern itself with
wastewater but also with other such substances, and therefore the
hydraulic modeling of events within the sewer system is necessary
to use the correct model procedures. Without closer knowledge of
the software used for modeling, we could use the process of modeling in the wrong way.
Key words
waste water – CFD – sewer system – numerical modelling
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2017. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Rekonstrukce vodovodu: nově, moderně, ekonomicky
Václav Stránský

Před třiceti, padesáti lety se vystavělo
mnoho dálkových vodovodů. Bylo to období,
kdy se hledělo především na kvantitu, niko-

liv kvalitu prací. Proto přišel čas rozsáhlých
rekonstrukcí. Na pořadu dne je i otázka, jak
postupovat? Použít výkopovou, či bezvýkopo-

Obr. 1. Schéma startovací a cílové jámy

Obr. 2. Příprava na protlak

Obr. 4. Začátek protlaku
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vou technologii obnovy vodovodního vedení?
Při volbě postupu se musí brát v potaz nejen
otázky technické, ale i ekonomické a majetkoprávní. Položit nové vedení pomocí výkopu je
technicky jednoduché, ale je potřeba si uvědomit, že mnoho času zabere jednání s majiteli
dotčených pozemků. Příprava potřebných dokumentů je časově i finančně velice náročná.
Toto dilema řešily Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., při rekonstrukci části Skupinového vodovodu, který je veden v délce
45,4 km z VDJ Kopanina v Praze-Zličíně do
VDJ Šibeničák u Hořovic. Jedná se o ocelové
potrubí v dimenzích 400–600 mm. Uveden
byl do provozu postupně v letech 1975–1980.
V letošním roce sanovali část Zdice–Praskolesy v délce přibližně 1,2 kilometru. Lokalita
je zřejmá z obrázku 1. Zvolili bezvýkopovou
technologii. Důvodů je více. Kromě již výše
řečeného postup zvolili i proto, že VaK Beroun čeká rekonstrukce i ve městech, kde na
několika desítkách metrů může být i několik
vlastníků. V těchto případech podle ředitele
VaK Beroun Jiřího Paula jsou výhody bezvýkopových technologií z hlediska logistiky,
ekonomiky a organizace práce zcela zřejmé:
dohadování se s tolika vlastníky by bylo složitější než rozetnout gordický uzel.
Stávající ocelový řad DN 530/10 mm je
sanován „technologií s přilnutím“. Tento
postup zabrání tomu, aby mezi původním
a novým potrubím vzniklo mezikruží, jež by
komplikovalo případné nalezení poruchy na
potrubí. Zvolená metoda zajistí zachování
stávající kapacity potrubí. Výhodou je i to, že
stávající, byť už pro běžný provoz nepoužitelné potrubí tvoří další částečnou ochranu.
Technologie sanace s přilnutím, tzv. DynTec,
spočívá v protažení nového potrubí z polyetylenu stejného průměru přes redukční čelist
stávajícím potrubím.
Před zatahováním potrubí je vždy nutné
nejprve zajistit monitoring potrubí a ověřit stávající průběh potrubí. Následuje čištění vnitřního povrchu potrubí, opětovný monitoring
potrubí a protažení zkušebního kalibračního

Obr. 3. Připravené potrubí

Obr. 5. Stavba a provizorní převaděč
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kusu sanovaným úsekem. Potrubí je spojováno
na povrchu (obr. 2 a 3) a poté upevněno na
tažnou hlavu (obr. 4).
Následuje samotné zatažení potrubí v úseku, propojení a osazení armatur. V místech
montážních jam dojde k propojení potrubí
pomocí PE potrubí a elektrospojek. V armaturních šachtách se spojuje pomocí litinových kusů. Před zprovozněním potrubí musí
proběhnout dezinfekce, proplach a tlaková
zkouška.
Během sanace jednotlivých úseků je nutné
zajistit zásobování pitnou vodou spotřebišť

ležících za sanovaným úsekem. Zásobování
pitnou vodou je proto zajišťováno provizorním
vodovodem z PE100 dn 160 SDR 17. To je
patrné na obrázku 5. Vzhledem k významně
zmenšenému profilu potrubí je nutné v opravovaném úseku vodu převádět čerpadly o výkonu 25 l/s v sestavě 1+1 s možností souběhu.
Na závěr prohlídky pan ředitel Paul připomněl, že tento úsek stavby stál přibližně 15
milionů korun, ale je si jist, že jsou to účelně
a potřebně vynaložené prostředky. Vyzdvihl
i fakt, že na bezproblémové sanaci vodovodního potrubí má svůj velký podíl i projektant,

Monitorovací systém vodohospodářského dispečinku –
současné požadavky
Karel Březina

Provoz vodních děl řídí a koordinuje pracoviště vodohospodářského dispečinku. Pro jeho
efektivní fungování je důležité mít k dispozici
informace o aktuální situaci v mnoha lokalitách na rozsáhlém území. Ke sběru, zobrazení
a publikaci těchto informací slouží monitorovací systém dispečinku.

Úvod
Státní podniky Povodí jako organizace s právem hospodařit k vodním nádržím ve
vlastnictví státu provozují pracoviště vodohospodářského dispečinku. Hlavní pracovní
náplní těchto organizačních složek je řízení
vodohospodářských procesů na vodních
dílech a koordinace provozu vodních děl na
celé říční síti tak, aby byly plněny požadavky,
kladené na vodohospodářskou infrastrukturu.
Řízení provozu vodních děl představuje posloupnost tří základních úkonů: zhodnocení
aktuální hydrologické a provozní situace,
rozhodnutí o manipulacích na vodních dílech, předání informací subjektům, které
změna odtoku nebo úrovně vzduté hladiny
ovlivní.
Činnost vodohospodářského dispečera začíná seznámením se s aktuální situací, jejím
posledním i předpokládaným vývojem a se
stavem vodních děl, která řídí. Tedy potřebuje
znát aktuální přítok do jednotlivých vodních
děl, jeho historii a prognózu, dále disponibilní
zařízení pro převod vody a také požadavky
a omezení, která jsou na provoz vodního díla
aktuálně kladena.
Hydrologickou situaci systematicky sleduje
Český hydrometeorologický ústav a provoz
vodních děl se vždy řídil podle údajů z měřící
sítě této instituce. V době, kdy vodní stavy
v měrných profilech zaznamenávali pozorovatelé, kdy nebylo technicky možné zaznamenané údaje přenášet okamžitě, získávaly
se informace, nezbytné pro řízení vodních
děl, při pravidelných relacích. Tedy fonickou
komunikací s ČHMÚ, s obsluhami vodních
děl a poříčních dozorství. Rozvoj informačních a komunikačních technologií přinesl
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nové možnosti, zejména automatizovaný sběr
dat z měrných profilů a vodních děl. Velké
množství průběžně posílaných dat paralelně
z mnoha lokalit si vyžádalo vznik a rozvoj
monitorovacích systémů.

Technologie
Základní struktura systému je jednoduchá, jde
o dva prvky: zařízení v místě měření a sběrné
centrum.
Je-li místem měření měrný profil na vodním
toku, jde zpravidla o telemetrickou jednotku,
která v pravidelných intervalech zaznamenává
hodnoty měřených veličin, tedy vodní stav,
teplotu vody, teplotu vzduchu, případně úhrn
srážek. Tyto údaje posílá do sběrného centra
prostřednictvím sítě mobilních operátorů,
případně jiným způsobem. Pokud je měřícím
místem vodní dílo, vybavené vlastním systémem monitoringu a ovládání, je tento systém
zpravidla upraven tak, aby provozní data generoval a umožňoval jejich přenos do sběrného
centra. Státní podniky Povodí provozují rovněž
automatizované srážkoměrné stanice, které
jsou umístěny v krajině (mimo vodní toky).
Měřících míst je na povodí Vltavy (v rámci
společné měřící sítě s ČHMÚ) okolo pěti set.
Použití automatizovaných telemetrických
jednotek je výhodné z několika důvodů. Jednak jsou to jejich relativně malé nároky na
spotřebu elektřiny (pokud není součástí měřících senzorů vyhřívaný srážkoměr), a tedy
je možno je provozovat i v místech, kde není
k dispozici připojení na elektrickou rozvodnou síť. Dále je to skutečnost, že stanice snímají měřené veličiny a ukládají je do paměti,
takže pokud se rozpadne spojení se sběrným
centrem, data se neztratí – stanice je pošle, jakmile je spojení opět navázáno. Jednou z výhod
jsou rovněž malé nároky na údržbu, pokud je
stanice ve stabilních podmínkách, stačí často
pouze několik zásahů na místě během roku.
Rovněž je třeba uvést, že telemetrické stanice
umožňují při výpadku internetu komunikaci
vytáčeným spojením (CSD) a konfiguraci přes
SMS. Tato funkcionalita se využívá také pro
odesílání alarmových SMS při dosažení 1.

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.,
a zhotovitel, ZEPRIS s.r.o.
Redakce pana ředitele požádala, aby zvážil
zhotovení odborně fundovanějšího článku,
než je toto reportážní seznámení se zajímavým postupem, nejen o této stavbě, který
čtenářům Vodního hospodářství umožní
detailnější seznámení se s možnostmi současných postupů při obnově vodohospodářských zařízení.
Ing. Václav Stránský

stupně povodňové aktivity a dosažení limitu
pro vyhlášení 2. či 3. SPA.
Pod sběrným centrem si lze představit
servery a síťové prvky v technologických prostorách sídel státních podniků. Jde o značně
specializované systémy, vyvinuté na míru
podle specifik měřící sítě každého státního
podniku Povodí.
Nelze opomenout přebírání, vlastně výměnu dat s jinými subjekty, které realizují měření
na vodních tocích. Dominantní je výměna dat
s ČHMÚ, koneckonců pro měření vodních
stavů a průtoků se používá slovní spojení
společná měřící síť ČHMÚ a státních podniků
Povodí, ovšem obdobná měření provádí na
tocích a vodních dílech i subjekty samosprávy
nebo organizace jimi zřízené.

Funkce systému
Ačkoli struktura systému je jednoduchá, systém samotný jednoduchý není. Je to proto, že
technologie na měřících místech je značně heterogenní. Vybavování telemetrickými jednotkami probíhalo postupně, a tak jsou v provozu
různá vývojová stádia těchto zařízení, neboť
výměna probíhá až po úplném opotřebení.
Krom toho jsou od různých výrobců. Je-li pro
přenos dat využita síť mobilního operátora,
lze v každé lokalitě využít jen toho, který
místo pokrývá signálem umožňujícím přenosy
v rámci sítě GPRS, EDGE, 3G apod. Stejně
tak systémy monitoringu a ovládání vodních
děl jsou od různých výrobců a tedy generují
data v různých formátech, rozsahu a četnosti.
A výměna dat s jinými subjekty má rovněž pro
každý z nich odlišné parametry.
Data, která dorazí, jsou po zpracování
uložena do databáze. Ta je vlastně archivem
naměřených dat, ale zároveň také prostředkem, který umožňuje z naměřených dat
automatizovaně odvozovat různé agregované
hodnoty, důležité pro řízení vodních děl. Jde
především o různé průměry (denní, měsíční,
roční) a sumy (například srážkové úhrny).
Zcela samostatnou problematikou je odvození průtoku z vodního stavu. Na limnigrafech
je jako měřící senzor tlaková sonda, která je
ponořená do vody. Podle tlaku vody se určuje výška vodního sloupce a tak je určován
vodní stav. Ke každému profilu je sestavena
konzumpční křivka, která pro každý centimetr vodního stavu určuje hodnotu průtoku.
Konzumpční křivky na profilech ČHMÚ sestavuje a garantuje tato organizace, přičemž je
průběžně aktualizuje. Pozměněným křivkám
pak může stanovit platnost i retroaktivně,
a pak je třeba k naměřeným hodnotám s přiřazeným průtokem podle původní křivky
přiřadit průtoky znovu. To následně mění
i agregovaná data.
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Změření, zaznamenání, přenos a uložení
do databáze není jediným účelem provozu
systému. O data mají zájem subjekty státní
správy, samosprávy a rovněž veřejnost, tedy
data jsou prostřednictvím aplikace Stavy
a průtoky zveřejňována na portálu VODA,
který provozuje Ministerstvo zemědělství ČR.
Publikace aktuálních hydrologických dat hraje
při povodních pro ohrožené lokality klíčovou
úlohu, a tak je velmi důležité, aby systém
fungoval spolehlivě a byl stabilní.
Systém tak slouží ke sběru dat, jejich uchování a publikaci. Jeho hlavní podpora pro
dispečerské řízení však spočívá ve vizualizaci
aktuální situace. Má se na mysli zobrazení
posledních naměřených dat v mapách, s možností rychlé prezentace posledního vývoje
(hydrogramu z posledních několika dní). Dále
musí systém umožňovat export historických
dat a krom toho i možnost vytvořit určité sestavy dat, které je účelné exportovat pravidelně.
Data naměřená jinými zařízeními a systémy
nejsou vždy korektně odeslána, nemusí tak být
přenesena a i v systému samotném může dojít
k chybnému nastavení výpočtů. Proto je třeba
data kontrolovat, chybějící datové položky
doplňovat a opravovat zjevné nesmysly. Stejně
tak porovnávat data ze stanic v navazujících
lokalitách a hledat příčiny nesouladu. Tento
proces se nazývá validace dat a systém jej
musí umožňovat, resp. usnadňovat.
Všechny funkce, které se nabízí k automatizaci, staví uživatele spolu s vývojáři před
obtížné otázky. Například chybějící datové
položky. Pokud v datové řadě položky chybějí,
mají se agregovaná data – průměry – počítat
bez nich? Nebo má výpočet čekat do doby, než
je položka doplněna a vstupy jsou kompletní?
Obě cesty mají své výhody i nevýhody.
Vzhledem k množství měřících míst je
nemožné, aby byla identifikace překročení

limitních hodnot měřených veličin zajištěna
vizuálním dohledem a předání informací
o této skutečnosti bylo iniciováno personálem dispečinku. Například zprávy o dosažení
limitů SPA musí být odesílány automaticky.
Systém tak plní funkci automatizovaného
dohledu nad hlásnými profily a zajišťuje
bezprostřední předání informací o nastalém
riziku nebo probíhající povodni.

Požadavky na provoz
Ačkoli systém chápeme jako jeden celek,
který slouží ke sběru, uchování a publikaci
dat o situaci na daném povodí, jde o složitý
technologický organismus skládající se z velkého počtu samostatně pracujících zařízení,
která spolu vzájemně komunikují, a spíše
komunity serverů ve sběrném centru. Systém
vyžaduje průběžnou podporu především po
stránce věcné, tedy je třeba dávat do souladu
nastavení parametrů každé měřené veličiny
a skutečnosti v daném měřícím místě. Dále je
třeba systém udržovat po stránce technické,
neboť použitý aplikační software je průběžně aktualizován, hardware se opotřebovává
a mění se i parametry interní sítě. A pak je
třeba starat se o naměřená data, doplňovat je
a opravovat, aby mohla být následně využita
při analýzách a řešení inženýrských úloh.
Kvůli stabilitě a kontinuitě je systém třeba
zálohovat nebo zvolit redundantní architekturu, tedy provoz dvou rovnocenných systémů
paralelně, kdy při výpadku primárního přebírá
funkci sekundární. Stejně tak je žádoucí mít
k dispozici záložní zdroj elektrické energie pro
případ jejího výpadku. Rovněž je třeba provozovat spolehlivé připojení na internet, které
sice není součástí systému, ale je podstatným
předpokladem jeho fungování.
Nutnost průběžné změny nastavení parametrů pro jednotlivá měřící místa vyžaduje

Profesor Wanner – IWA Distinguished Fellow
Dne 15. září 2016 podepsal prezident IWA
(International Water Association) profesor
Helmut Kroiss z Rakouska certifikát, který
osvědčuje zvolení profesora Ing. Jiřího Wannera, DrSc. z Ústavu technologie vody a prostředí
VŠCHT Praha mezi tzv. IWA Distinguished
Fellows. IWA je největší celosvětově působící
organizací zabývající se všemi aspekty zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich
čištěním a recyklací. IWA soustřeďuje individuální, národní i korporativní členy z většiny
zemí všech kontinentů. V certifikátu prezident
IWA uvádí, že zvolení profesora Wannera do
této kategorie členství je projevem uznání
mimořádných úspěchů v profesi a v práci pro
sdružení. Zvolení mezi Distinguished Fellows
jedním z nejvyšších ocenění individuálních
členů. V příslušném článku stanov se uvádí:
„Distinguished Fellows jsou špičkoví vodní profesionálové, uznávaní pro své jedinečné příspěvky k pokroku vodní vědy a technologie, vodního
hospodářství a k podpoře poslání a cílů IWA“.
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Skupina Distinguished Fellows slouží rovněž
jako konzultanti Rady ředitelů při důležitých
rozhodnutích o dalším směřování asociace.
Profesor Wanner je jedním z 30 Distinguished
Fellows z celého světa a první z regionu střední
a východní Evropy. Volba radou ředitelů IWA
proběhla na základě doporučení příslušného
výboru IWA, kterému předsedají profesor
David Garman z University of Wisconsin, Milwaukee a Dr. Julian Sandino, vice-prezident
CH2M HILL z Kansas City, Missouri. Nominaci
profesora Wannera podala Asociace pro vodu
ČR (CzWA), nominaci dále podpořili tři stávající Distinguished Fellows, a sice Dr. James
Barnard z USA, prof. Gustaf Olsson ze Švédska
a prof. Wilderer z Německa.
Profesor Wanner začal pracovat v IWA
(tehdy působící jako IAWPRC) v roce 1986
jako sekretář Československého národního
komitétu. Od roku 1994 zastupuje Českou
republiku v nejvyšším orgánu asociace, tzv.
Governing Assembly. V roce 1988 založil sku-

uživatelské nástroje, které jsou dostatečně
robustní a srozumitelné, aby je mohli využívat
ti, kteří se zároveň starají o telemetrické stanice v terénu. Tak může optimálně probíhat
překlad skutečnosti do matematických operací
v systému.

Závěr
Monitorovací systém vodohospodářského
dispečinku je důležitým prvkem jak pro
dlouhodobé sledování hydrosféry v naší zemi,
tak pro zmírňování následků povodní. Jejich
funkce již přesahují jejich původní účel, jímž
byla podpora dispečerského řízení vodních
děl a jejich soustav. Státní podniky Povodí
do těchto systémů a rozvoje měřící sítě dlouhodobě investují, optimalizují jejich provoz
a zavádějí nové technologie. V budoucnosti se
možná bude měnit softwarová a hardwarová
infrastruktura a snad i architektura těchto
systémů, ale základní požadavek, tedy shromáždit aktuální data z mnoha měřících míst
do jedné mapy, nepochybně přetrvá.
Jaký bude další směr rozvoje monitorovacích systémů, zda to bude propojení s povodňovými plány a doplnění alarmových zpráv
a popis zabezpečovacích činností při povodni,
nebo to bude propojení se srážkoodtokovými
či bilančními modely a automatická prezentace možných scénářů vývoje hladiny v nádržích, to ukáže čas. V každém případě, nebytný
předpoklad jakéhokoli dalšího rozvoje, tedy
spolehlivý sběr dat, je pro systémy všech státních podniků Povodí již standardem.
Ing. Karel Březina
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5 – Smíchov
e-mail: Karel.Brezina@pvl.cz

pinu specialistů pro populační dynamiku aktivovaného kalu, kterou vedl až do roku 1997.
V publikacích z té doby rozpracoval principy
populační dynamiky a propagoval nové metody identifikace významných mikroorganismů aktivovaného kalu s použitím genových
sond. V roce 1991 se stal členem vedení další
skupiny specialistů, a sice pro navrhování,
provoz a ekonomiku velkých čistíren odpadních vod. Působil také jako člen přípravných
výborů konferencí této skupiny konaných ve
čtyřletých intervalech, přičemž v letech 1991,
2003 a2015 uspořádal tyto konference v Praze. V období 1999-2007 byl sekretářem této
odborné skupiny a v letech 2003 – 2015 jí vedl
jako její předseda. V roce 2013 spolupředsedal
s profesorem Jenkinsem z Kalifornie mimořádné konferenci IWA ke sto letům aktivačního
procesu konané v Essenu. V posledních letech
se profesor Wanner věnuje kromě vlastního
čištění odpadních vod i problematice jejich
opětovného využívání jako jedné z možných
odpovědí na postupující sucho.
Za svou práci v oblasti aktivačního procesu
obdržel profesor Wanner od IWA i další ocenění, a sice cenu Arderna a Locketta (pojmenovanou po vynálezcích aktivačního procesu)
v r. 2009 a v r. 2010 Cenu za vynikající služby
pro rozvoj oboru a IWA. V roce 2011 postoupil
do kategorie IWA Fellows.
Převzato z www.vscht.cz
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Servis v podmínkách ČOV
Není potřeba zdůrazňovat čtenářům časopisu Vodní hospodářství,
že servisní práce na čistírnách odpadních vod nejsou zrovna přitažlivé. Je to sice práce u vody, kde poletují rackové, ale k mořskému
pobřeží to má hodně daleko.
Známý televizní pořad převzatý ze zahraničí „Dirty job“, jehož
některé díly byly také natáčeny v České republice, představoval velmi zvláštní a především nevábné prostředí z různých oblastí lidské
činnosti. Nebylo tedy náhodou, že v jednom příběhu bylo i natáčení
z pražské čistírny odpadních vod, kde pracovníci obsluhy mj. „sundávali“ chuchvalce shrabků ze spodní části česlí. V tomto případě se

sice nejednalo o výrobek firmy FONTANA R, s.r.o., ale to nic nemění
na tom, že servisovat výrobky na ČOV není vůbec jednoduché. Už
samotné prostředí odpadních kanálů, kde si libují především potkani, kteří zde nachází ledacos k jídlu; vlhké prostředí, páchnoucí
a rozkládající se odpady všeho druhu, velmi ztěžují servisní práce. To
však nejsou jediné potíže. V zimním období při mrazivých teplotách,
případně za deště, sněžení nebo mrholení rozhodně nejsou podmínky
pro práci o nic lehčí. Toto, troufám si napsat, patologické prostředí
ohrožuje pochopitelně zdraví pracovníků servisu. Výpary s obsahem
sirovodíku, metanu a dalších plynů atakují dýchací cesty. Bakterie
a viry mohou způsobit nejrůznější infekční onemocnění, jako je např.
žloutenka typu A a B. Proto jsou pracovníci servisu z preventivních
důvodů očkováni a jejich zdravotní stav je pravidelně kontrolován
firemním lékařem.
Servisní práce v zahraničí pak vyžadují cestování na velké vzdálenosti, a to buď firemními vozidly do vzdálenosti cca 2000 km, nebo
letecky, kdy veškeré díly a potřebné nářadí jsou v předstihu dopravovány lodí nebo letadlem. V těchto případech se musí pracovníci
servisu vypořádat nejen s extrémními klimatickými podmínkami, ale
i s tím, že např. spolupracují s lidmi, kteří mají odlišný přístup k práci,
nebo se jim dokonce pracovat vůbec nechce.
Popsaná obtížnost servisních prací na ČOV je značná. Pro provozovatele je ale servisní služba nezbytná, a to zejména s ohledem
na nepřerušovaný provoz. Proto je ze strany firmy Fontána této
činnosti věnována velká pozornost. Existuje několik způsobů údržby, které lze zahrnout do pojmu servis. Především je to stálá zásoba
náhradních dílů pro dodávané stroje, které si může provozovatel
objednat a obratem je obdrží. Drobné údržbářské práce si pak provádí sám. Stále častějším způsobem zajišťování servisu jsou předem
plánované pravidelné prohlídky a na ně navazující údržba a opravy.
Tuto činnost má řada provozovatelů, zejména u velkých čistíren,
zajištěnu smluvně. Zkušenosti ukázaly, že tato forma, při které může
provozovatel předem naplánovat předpokládané náklady, se plně
osvědčila. Výrobní firma Fontána, která se tímto způsobem stará
o své výrobky i řadu let po jejich dodávce, je zárukou spolehlivosti pro všechny odběratele. Proto zabezpečuje servis i v zahraničí.
S blížícím se koncem roku, kdy bilancujeme předešlé období a také si
přejeme zdraví, klid a pohodu, bych rád těmito řádky poděkoval všem
pracovníkům servisu, a to nejen z naší firmy. Popřál bych jim, aby
vydrželi a svojí činností přispěli ke zlepšení funkce čistíren odpadních
vod do té míry, že alespoň po dobu vánočních svátků budou doma se
svými blízkými.
Krásné svátky
Ing. Miloš Pokorný
jednatel firmy
FONTANA R, s.r.o.
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Pod garancí Ministerstva zemědělství
a Ministerstva životního prostředí
vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR
ve spolupráci se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR

SOUTĚŽ „VodohospodÁŘská stavba roku 2016“
A.V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.
V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé
této podkategorii maximálně dvě stavby.
B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby
nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky,
u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby nebo
u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2016.
C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení
přínosů staveb z hlediska jejich
– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických
parametrů,
– účinků pro ochranu životního prostředí,
– funkčnosti a spolehlivosti provozu,
– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti
ochrany životního prostředí a úspory energií,
– estetických a sociálních účinků.
D.Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností,
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku
do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská
stavba roku 2016“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s.,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, současně s dokladem o za-
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placení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu
510125040217/0100.
E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:
• 30 000,– Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech
nad 50 mil. Kč)
• 10 000,– Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech
pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1. Popis stavby na 2 až 4 stránky, který se orientuje na její priority
z hledisek uvedených v odstavci C v písemné i elektronické
podobě na CD;
2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy
(kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad
nezakázal užívání stavby ve smyslu § 120 stavebního zákona);
3. 3 až 5 fotografií stavby v elektronické podobě na CD ve formátu
JPG;
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.
G.Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného
zašlete do 13. února 2017
Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH
ČR, z.s. a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší
informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát
SVH, tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.
Mediálními partnery soutěže jsou časopisy SOVAK a Vodní hospodářství.
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Řídicí systémy SATEC, s.r.o.,
na vodních dílech
Novodobé řídicí systémy na vodních dílech začaly vznikat v devadesátých letech s rostoucí dostupností programovatelných automatů
a PC. Jednalo se zejména o řídicí systémy na plavebních komorách
a monitorovací systémy pro technicko-bezpečnostní dohled na hrázích. Koncepce řídicích systémů byla zpočátku různorodá, zejména
proto, že bylo nutno respektovat stávající elektrické vybavení objektů.
Skutečný zlom pak nastal po povodních v roce 2002. Povodně prakticky zničily stávající elektrické vybavení na plavebních objektech mezi
Prahou a Mělníkem. Při obnově objektů pak bylo možno realizovat
elektrické vybavení i řídicí systémy v souladu s normami a zvyklostmi
běžnými v průmyslových řídicích systémech.

důvodů z vyšší sítě vstoupit. Komunikace mezi druhou a třetí vrstvou
je řešena sítí LAN.
Obsluha má možnost ovládání technologie na všech třech úrovních.
Na úrovni základního elektrického vybavení je to „Servisní ovládání“.
Na této úrovni může obsluha tlačítky na panelu, umístěném v blízkosti
konkrétního zařízení, ovládat např. jednotlivé pohony. Tato úroveň
slouží výhradně pro servisní účely, nastavení snímačů krajních poloh,
při opravách, případně při řešení havarijních situací.
Druhou úroveň pak představuje „Místní ovládání“. Místní ovládání se realizuje pomocí malých grafických LCD panelů, zapojených
do příslušného programovatelného automatu. Panely jsou umístěné v blízkosti příslušného technologického zařízení, např. u vrat
plavební komory nebo ve strojovně uzávěru u hráze. Tato úroveň
ovládání je určena pro ovládání v případech, kdy je potřebné, aby
obsluha byla přímo u příslušného zařízení, např. při proplavování
nestandardních plavidel apod. Panel místního ovládání umožňuje
zobrazení stavu technologie a ovládání v plném rozsahu, včetně
automatických cyklů.
Ovládání z operátorského počítače (OPC) ve velínu je základním
způsobem ovládání. Obsluha má k disposici veškeré informace
o řízeném objektu formou vizualizace se zobrazením naměřených
hodnot na obrazovce počítače, tabulek a grafů charakterizujících vývoj
měřených hodnot v delším období apod. Na plavebních komorách
jsou v OPC archivovány záznamy o všech proplaveních vč. záznamu o tom, kdo proplavení provedl. V monitorovacích a ovládacích
systémech na hrázích je pak signalizováno překročení stanovených
hodnot u vybraných měření a především je sledován a zaznamenáván
dlouhodobý vývoj vybraných veličin, a dále jsou zpracovávána hlášení pro příslušné nadřízené orgány. Překročení vybraných hodnot je
navíc hlášeno vybraným osobám automatickým zasíláním SMS zpráv.
OPC dále zajišťuje diagnostiku řídicího systému a v mezích možností
i diagnostiku technologie. Diagnostika je prováděna na základě kontroly mezních hodnot hlášených snímači na technologii a sledováním
nepřípustných kombinací indikovaných hodnot.

Řídicí systémy nové generace
Nová koncepce přinesla především zvýšení spolehlivosti a servisu
řídicích systémů. K tomu přispělo důsledné rozdělení systémů do tří
vrstev. První vrstvu tvoří základní elektrické vybavení s nezbytnými
bezpečnostními blokádami. Druhou vrstvu tvoří programovatelné
automaty (PLC), zajišťující monitorování stavu technologie a jednotlivých bloků technologie, ovládání jednotlivých prvků a automatické
provádění některých činností. Svůj programovatelný automat má
např. jez, plavební komora, malá vodní elektrárna apod. Třetí vrstvu
tvoří operátorský PC ve velínu (OPC). Ten umožňuje obsluhu objektu
v plném rozsahu, navíc eviduje prováděné operace, zajišťuje diagnostiku závad v elektrickém vybavení i technologii a také sběr informací
pro vodohospodářský dispečink, případně zpracování dalších dat.
Komunikace směrem výše je výhradně jednosměrná, tj. OPC může
předávat informace, např. pro vodohospodářský dispečink, dalšímu
počítači, zapojenému do vyšší sítě, nelze však do něj z bezpečnostních
Základní obrazovka ovládacího PC přehrady Hracholusky
Řídicí systémy této koncepce byly realizovány na významných
vodních dílech ve správě Povodí Vltavy v období od roku 1996 do
současnosti. Nejstarší objekty jsou průběžně modernizovány. Systémy jsou postaveny převážně na technických prostředcích Schneider
Electric. Systémové práce a software, které tvoří významnou složku
systémů, provedla společnost SATEC, s.r.o.
Jaroslav Jelínek

Základní obrazovka ovládacího PC plavební komory Štvanice
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SATEC, s.r.o.
Nerudova 439
537 01 Chrudim
www.satec.cz
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O úvodníku z čísla 9/2016, novele vodního zákona
a taky trochu o matematice
Jiří Sedláček

Velmi pozorně čtu úvodníky pana Ing. Václava Stránského a zatím vždy jsem se od něj
dozvěděl něco nového a většinou jsem s ním
i plně souhlasil. Úvodník z čísla 9/2016 mne
však donutil k tomu, že si dovoluji veřejně
nesouhlasit. Vlastně se již více než rok chystám něco napsat k novele vodního zákona
a NV 61/2003 Sb., a to na základě diskusí,
vedených na stránkách Vodního hospodářství snad od čísla 6/2015. Již zde se nějak
vytratila matematika, pominu-li ostatní. Ale
zpět k úvodníku. Pan Stránský se zde zmiňuje
o tom, že nárůst ceny vody o 2,- Kč na kubík
vody není zásadní nárůst. Zde jsme u matematiky. Pokud si dobře pamatuji, tak v důvodové
zprávě k novele vodního zákona byla od MŽP
pro mne jediná konkrétní informace: že přínos
pro státní rozpočet bude cca 2 miliardy Kč.
Pokud si dobře pamatuji, tak občanů České
republiky je cca 10 milionů. Prostým podělením se tedy dostaneme na zvýšení nákladů
za vodu na 1 občana na úrovni 200 Kč/rok.
A to jen do státního rozpočtu. Provozovatel
si bude chtít rovněž trochu líznout. Pokud
vezmeme skutečnost, že spotřeba vody je v ČR
cca 30 m3/osobu/rok (směrná čísla udávají 35,
ale těch v „mých“ lokalitách nedosahujeme),
tak prostým vydělením jsem na hodnotě navýšení minimálně 6,- Kč na kubík. Všichni,
kteří udávají navýšení o 2,- Kč na kubík, tedy
neumí počítat, anebo jen lžou?
Zaklínadlem navýšení byla snaha o ochranu podzemních vod. To je ale další proklamace, kterou mají zaplatit obyvatelé. Ale pro
ochranu podzemních vod to nic nepřinese
(ani nemůže). Příklad: Již před x lety byla PVK
a.s. odstavena z provozu vodárna v Podolí.
Bylo by asi dobré, kdyby PVK zveřejnily, jaké
zde byly náklady na výrobu 1 m3 pitné vody
proti výrobě vody ve vodárně v Káraném (podzemní vody). Tento rozdíl nákladů by opět
platili obyvatelé, pokud by došlo k náhradě
pitné vody z povrchových zdrojů za vody
podzemní. Ještě jedna poznámka k ochraně
podzemních vod. V rámci ochrany před
suchem a poklesem hladiny podzemní vody
se začal skloňovat výraz „umělá infiltrace“.
Pokud vím, tak největší umělou infiltraci
postavili naši předkové v minulém století
v okolí Káraného právě pro doplňování podzemních vod čerpaných z vodárny Káraný
pro potřebu pražské aglomerace. A opět jedna
otázka. Proč již několik let jsou tyto nádrže
prázdné? Jak chce MŽP donutit zahraničního
provozovatele, aby snížením svých zisků se
postaral o řádný chod těchto infiltrací, a tím
o doplňování podzemních vod?
Ještě k odstavení vodárny v Podolí. Určitě
bude namítáno, že kapacita Želivky je dostatečná, že je omezeno i čerpání z Káraného,
a proto se nemusí infiltrace využívat apod.
Toto může obstát pouze, pokud budeme ho-
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vořit o Praze. Víte ale o tom, že cca 15 km za
Prahou jsou obrovské problémy s dodávkami
vody, protože není přivaděč, není kapacita,
není tlak vody apod. Co pak zbývá? Navrtat
spodní vodu, zatímco ta povrchová bez užitku teče a odtéká. Nebo si snad někdo myslí,
že obec o 600 obyvatelích je schopna dostat
dotace na několikakilometrový přivaděč? Kde
je tady role státu, kraje a kde je Ministerstvo
životního prostředí? Ví vůbec, jak vypadá
nejbližší okolí Prahy?

Ještě pár slov k novele NV
61/2003 Sb.
Pokud dobře počítám, tak od zavedení pojmu
BAT se novelizovalo několikráte. Výsledkem
je NV 401/2015 Sb. účinné od 1. 1. 2016. Zamyslel se někdo nad tím, jaké zásadní změny
toto NV přináší? Dle mého jen to, že tabulka
s hodnotami BAT, která byla v NV 23/2011
označena jako příloha 7, tabulka č. 1 se v NV
401/2015 Sb. stala jen přílohou 7. Pět let práce
ministerstva. Blahopřeji. Zato v diskusích se
horovalo za rozsáhlé změny BATů, nejlépe
za jejich likvidaci, v zákoně skokové desetinásobné snížení hranice zpoplatnění u Pcelk
apod. Bez ohledu na cokoliv. Nejsem příznivec skokových řešení, pro mne mají nádech
nekoncepčnosti, nakonec některé podniky
Povodí se dodnes nesmířily s tím, že limity
BAT byly zavedeny (mino jiné jako ochrana
před zvůlí úřadů), a nadále je odmítají respektovat. Dobrá, pokud tedy je fosfor tak strašný
problém (já nechci říci, že není), chci všechny upozornit, že fosfor nevzniká na čistírně
odpadních vod, ale že je tam přinášen jako
součást metabolitů a je především obsažen
v pracích prášcích a potravinách. Chceme-li
snížit množství fosforu v tocích, měli bychom
tedy začít v místech, kde se fosfor dostává
do oběhu, tedy u pracích prášků a potravin.
To ale rozhodně nemají řešit vodaři. Jistě si
pamatujete na problémy s tzv. křehčeným
drůbežím masem, kde v 1 kg hmoty bylo ¼ l
roztoku fosforečnanu (prodává se klidně dál).
Vekoprádelny mají výjimku a mohou i nadále
používat prací prášky s fosforem, bezoplachové odrezovače jsou čistá kyselina fosforečná,
fosfátové soli se používají při výrobě tavených
sýrů – pamatuji snahu nahradit fosfáty při
tavení sýrů částečně citrany, ale citran je
dražší a výsledný výrobek byl horší. Tedy za
toto vše má nést odpovědnost provozovatel
čistírny? Není to náhodou problém větší, který
je nutno řešit na vyšší úrovni, něž je úroveň
provozovatele ČOV?
Pokud bude požadavek na skokové snížení
fosforu, tak nárůst spotřeby síranu železitého
bude na dvou až 2–2,5násobek současné
spotřeby. Zabýval se vůbec někdo tím, zda
toto množství bude vůbec reálné v Kemiře
vyrobit?

Vraťme se ale k principu. Co bránilo tomu,
aby při každé novele došlo k posunu sloupečků s hodnotami BAT pro celkový fosfor vždy
o jednu velikostní kategorii výše a s prognózou, že při další novele za cca 3–4 roky se
bude posun opakovat? Každý by pak měl cca
3 roky na přizpůsobení se. Zpracovat návrh na
úpravu technologie a dát prostředky do plánu
na další rok, ev. zajistit dotaci, stavět. Na to
jsou 3 roky tak akorát. Byli bychom dnes již
výrazně dál a bez zbytečných nervů. Pak bychom i něco udělali pro čistotu vody a nejen
pro naplnění státního rozpočtu.

A ještě k plošným zdrojům
Moc děkuji za článek pánů Kvítka a Krátkého na straně 19, VH 9/2016. Doporučuji přečíst
nejlépe několikrát a porovnat s tlakem na
provozovatele ČOV. Kolik že je těch plošných
zdrojů, respektive zatížení z nich? 50 nebo
70 %? Opravdu děkuji.
Pokud uveřejněná tisková zpráva MŽP ze
dne 23. 8. 2016 je výzvou pana ministra Brabce k navázání nové diskuse na tato témata,
budu jedině rád. Pokud vím, tak něco jako
odbornou veřejnost dosud MŽP k diskusi nepozvalo a meziresortní řízení je jen lobistickou
platformou podniků Povodí. Pokud budou následovat diskuse, doporučoval bych i zaměřit
se na výběr diskutujících. Myslím si, že zástupci nadnárodních provozovatelů se určitě
nebudou prát za „blaho“ českých občanů. Jen
na dokreslení: již v NV 61/2003 Sb. je pod
tabulkou 1 vysvětlivka 1 o zařazení čistírny
odpadních vod do velikostní kategorie. Tento
postup zařazení, pokud se bere z matematického hlediska, je pro Českou republiku nepoužitelný. Jak se tento postup bude aplikovat, jsem
se ptal již na 1. semináři k NV na Novotného
lávce (paní prom. práv. Nietscheová si bude
jistě pamatovat). Jak tento odstavec aplikovat,
jsem se dodnes nedozvěděl. Když jsem tento
problém nadnesl na jednom jednání technologů, protože jeden z přednášejících se měl
jednání o novele zúčastnit, byl jsem vyzván,
abych to vymyslel jinak. Vymyslel jsem
a předal. Dodnes ale nevím, jak to dopadlo,
nikdo nepovažoval za nutné mne informovat.
Je to ale teprve cca 8 let. Můj neakceptovaný
návod tam leží dodnes. A ten člověk tam sedí
dodnes taky.
Proč mě to tak zajímá? Odpovídám za provozování 16 ČOV, dvou úpraven a 4 rozvodů
vody. Jako autorizovaný inženýr navrhuji
rekonstrukce ČOV, podílím se na projektech
nových, občas si i něco navrhnu, namaluji
a projektuji sám nebo s kamarády, dělám stavební dozory a kontroly projektů.
Rád bych si s panem ministrem, popřípadě
s kýmkoliv kompetentním z MŽP popovídal
o nesmyslných podmínkách dotací ze SFŽP, nastavení podmínek pro jejich přidělování apod.
Osobně to vidím jako horor. Nebo to nechám
na příští článek, pokud bude reálné, že vyjde.
Pokud by se vše bralo do detailů, tak vlastně
po dostavení ČOV bych měl hned vyhlásit
stavební uzávěru, protože naplnění kapacity je
požadováno již ve zkušebním provozu. Blbost.
Ing. Jiří Sedláček (hroch)
a PRASE – pracující senior
Pod Hájem 717
278 01 Kralupy nad Vltavou
602 288 923
sedlacek.hroch@seznam.cz
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Poznámka redakce: Těší mě, že čtenáři
sledují mé úvodníky. Těší mě, i když se mnou
nesouhlasí. Ba naopak! Pokud by se mnou jen
souhlasili, pak by něco bylo špatně. Když jsem
psal o tom, že dvě koruny nejsou tak zásadním zdražením, tak jsem i dodával, že si ale
uvědomuji, že pro některé obyvatele to může
být problém, protože stokrát nic umořilo osla…
Dávají se nemravné sociální dávky na bydlení
v ubytovnách, a tak si myslím, že i tento instrument by se mohl pro některé obyvatele zavést
v souvislosti s poplatky za vodu – určitě by to
bylo ekonomicky, ekologicky i sociálně čistší,

než používání zaklínadla: sociálně únosná
cena vody.
I já bych rád znal odpověď na otázku, kterou
si autor klade: „Co bránilo tomu, aby při každé
novele došlo k posunu sloupečků s hodnotami
BAT...“, ale doplnil bych ji i otázkou, co bránilo,
aby se průběžně zdvihaly i všechny finanční
instrumenty regulující nakládání s vodami,
od poplatků za odběr surové vody, poplatků
za vypouštění odpadní vody až po vodné
a stočné. Obávám se, že v tomto punktu jsou
v tom podniky Povodí i MŽP nevinně. A pokud
se s cenou nebude hýbat dnes, bude se o to více

Kvůli ochraně podzemní vody a snížení znečištění
vodních toků voda nezdraží?
Oldřich Vlasák

V čísle 9/2016 jsme otiskli tiskovou zprávu MŽP ČR „Kvůli ochraně podzemní vody a snížení
znečištění vodních toků voda nezdraží!“. Ředitel SOVAKu nám poskytl k článku polemické
stanovisko, které rádi v rámci diskuse otiskujeme.
V poslední době jsme byli svědky vášnivých diskusí, které se rozpoutaly kolem novely vodního zákona předložené Ministerstvem
životního prostředí a to zejména v části
poplatků za odběr podzemní vody, je ovšem
chybou vidět tento dopad jako jediný, neboť
původní novela totiž počítala i se zásadním
zvýšením zátěže stočného v poplatcích za
vypouštění vod odpadních a spotřebitelé by
tak byli v roce 2023 navíc zatíženi 3,3 miliardami korun. Tato novela byla nakonec
předkladatelem dne 23. 8. 2016 stažena
z jednání vlády. Dne 5. 10. 2016 pak vláda
schválila upravenou novelu vodního zákona, která reaguje na proces implementace
evropského práva a zpřesňuje současný stav
zákona. Pojďme si tedy připomenout, jaké
změny tolik probíraná původní poplatková
novela vodního zákona vlastně nachystala.

Změna výše poplatků za odběr
podzemních vod
Snahou předkladatele bylo do roku 2022
navýšit poplatky za odběr podzemních vod
o 300 % z 2 Kč/m3 původně na 8 Kč/m3 a po
úpravě z meziresortního připomínkového
řízení na 6 Kč/m3. Jako hlavní motivaci tohoto
kroku předkladatel uváděl snahu více využívat povrchové zdroje pro výrobu vody pitné
a zabránit údajnému nadměrnému využívání
vod podzemních.
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že členění odběrů podzemních a povrchových vod
v České republice je dáno především místními
podmínkami, vodnatostí toků v regionech,
vybudovanými kapacitami úpraven a vodárenských nádrží a také snahou zajistit obyvatelstvu
co nejlepší kvalitu těchto vod. Řada měst
a obcí jednoduše nemá možnost jakýmkoliv
způsobem ovlivnit svůj zdroj pitné vody. Počet obyvatel zásobovaných výhradně vodou
z podzemního zdroje přesahuje 4 miliony [1].
Tato skutečnost dokládá, že pro značnou část
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obyvatel, a to zejména v malých aglomeracích,
nelze zajistit zásobování pitnou vodou jiným
způsobem než z podzemního zdroje vod.
V absolutní většině těchto případů je zajištění
jiného zdroje nereálné a ekonomicky neobhajitelné. Z těchto důvodů se v České republice
dlouhodobě pohybuje poměr mezi pitnou vodou vyrobenou z povrchových vod a podzemních vod cca 1 : 1. Tento poměr je dlouhodobý
a i přes různé výkyvy ve prospěch povrchových
či podzemních vod v průběhu uplynulých let
relativně neměnný. Například v roce 2015, kdy
Česká republika čelila následkům sucha, došlo
po mnoha letech k nárůstu výroby pitné vody,
oproti roku 2014 o 4,2 %. Nárůst výroby pitné
vody z vody povrchové činil 6,7 %, zatímco
nárůst z vody podzemní pouze 1,8 %.
Ministerstvo životního prostředí ve svých
vyjádřeních rovněž soustavně bagatelizovalo
dopad zvýšení poplatku za odběr podzemních
vod na výši plateb za vodné. Dopad na konečného spotřebitele by nebylo prosté zvýšení
poplatku, ale konečné promítnutí v ceně za
vodné a stočné, které je díky technologické
spotřebě vody při úpravě, ztrátám v distribuci,
zisku a DPH o více jak 70 % vyšší, tedy nárůst
poplatku o 4 Kč za m3 je fakticky nárůstem
ceny o 7 Kč za m3! Navíc novela navrhovala
snížení limitu zpoplatnění menších odběrů,
které by pro malá sídla znamenalo nárůst
rovnou o 6 Kč za m3 (fakticky 10 Kč za m3). Při
použití čísel Ministerstva životního prostředí
je celkové navýšení pro oblasti zásobované
podzemní vodou 248 Kč za osobu a rok.
Jako další důvod pro zvyšování poplatků za
odběr podzemních vod byla snaha předkladatele srovnat její výši s platbami za odběr vod
povrchových. Vyrovnání výše plateb lze vnímat jako krok správným směrem, nejprve je
ale nutné vzít v potaz rozdílný charakter plateb za odběr vod podzemních a povrchových.
Zatímco poplatek za odběr vod podzemních
je z 50 % příjmem Státního fondu životního

muset hýbat v budoucnu. Obávám se, aby ale
nenastala obdobná situace jako po roce 1989,
kdy se muselo nějak vyřešit to, že vodné a stočné činilo dohromady 60 haléřů. Pamatujete?
A poslední poznámka: Na konci článku
autor uvažuje, že by napsal další článek, ale
obává se, zda by článek vyšel. Mohu ho ujistit,
že ten článek ve Vodním hospodářství (na jehož
nezávislosti si zakládám) rádi otiskneme. Možná by bylo dokonce zajímavé, kdyby oprášil
svůj návrh ohledně zařazení do příslušných
kategorií jednotlivých ČOV.

prostředí a z 50 % příjmem kraje, poplatek za
odběr povrchových vod je příjmem příslušného státního podniku Povodí. V současné
době poplatky za odběr povrchových vod
tvoří více jak 70 % všech jejich příjmů. Ostatní
příjmy jsou tvořeny platbami za vyrobenou
elektrickou energii (cca 12 %), příjmy z pronájmu nemovitého majetku atd. Příspěvek od
státu činí cca 7 %, a to pouze v případě, kdy
podniky Povodí mohou využívat programové
financování [2]. Takto nastavené financování
podniků Povodí má za následek, že poplatek
za odběr povrchových vod má v dnešní době
téměř výhradně fiskální charakter, regulační
role poplatku je téměř potlačena. Snižování
odběru povrchových vod ať už ze strany
vodáren, či průmyslu a energetiky má dopad
na konstantní růst výše poplatků za odběr
povrchových vod. Například na území působnosti podniku Povodí Moravy tento poplatek
již dnes činí 6,65 Kč bez DPH a srovnání výše
plateb za odběr podzemních a povrchových
vod by tak tato novela rozhodně nepřinesla.
Tento systém financování státních podniků povodí vede k neustálému nárůstu cen
poplatků za odběr povrchových vod, což je
dlouhodobě neudržitelné.

Změna určení poplatků za odběr
podzemních vod
Předkládaná novela vodního zákona rovněž
měnila rozdělení výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody následujícím
způsobem:
• 25 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje;
• 25 % příjmem státního rozpočtu;
• 50 % příjmem rozpočtu Státního fondu
životního prostředí České republiky.
V návrhu novely vodního zákona zůstal
podíl příjmu z poplatků za odběr podzemních
vod pro Státní fond životního prostředí mimo
primární určení na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury a naopak byla uvedena vágní formulace, že nový příjem může
být (ovšem také vůbec nemusí) použit především na zlepšování ochrany kvality a množství
vod a sledování množství a kvality vod. Určení
podílu příjmu pro státní rozpočet pak nebylo
definováno vůbec. Je sice chvályhodné, že
SFŽP ČR do dnešního dne podpořil projekty
v oblasti vodního hospodářství v celkové výši
32 mld. Kč, přesto nelze odmítání zavedení
účelovosti poplatku z principiálních důvodů
hodnotit pozitivně.

Poplatky za vypouštění odpadních
vod do vod povrchových
Předkládaná novela významným způsobem
rovněž zvyšovala poplatky za vypouštění

21

odpadních vod do vod povrchových – jen poplatek za objem vypouštěných odpadních vod
byl původně navržen ve zvýšené podobě o 900
% z 0,1 Kč/m3 na 1 Kč/m3 a po meziresortním
připomínkovém řízení zvýšený dvojnásobně
na 0,2 Kč/m3. U poplatků za konkrétní parametry znečištění (např. celkový dusík, fosfor,
AOX) se navýšení pohybovalo v několikanásobcích stávajícího stavu a paralelně byly více
jak o polovinu sníženy koncentrační i bilanční
hladiny zpoplatnění. Přitom již dnes patří ČR
co do limitů a výše těchto poplatků na úplnou
špici v rámci střední a východní Evropy i bohužel celé EU. Je nutné vnímat, že samotné
zvýšení poplatků by se promítlo do zvýšení
nákladů za stočné, a to zejména v menších
lokalitách, kde pro konkrétní lokality navýšení
plateb za stočné může dosáhnout až 15 Kč
za m3. Paralelně by následovalo i zvýšení investiční nákladů a to i u čistíren odpadních
vod, které byly postaveny či rekonstruovány
v posledních letech, často za využití prostředků z EU a které by nesplňovaly limity
požadované novelou vodního zákona.

Zrušení kontrolních laboratoří
Zrušení institutu kontrolních laboratoří
a z nově vybraných poplatků za vypouštění
odpadních vod udělení exkluzivity laboratořím státních podniků Povodí na rozbory
vypouštěných odpadních vod z čistíren
odpadních vod by znamenalo zpochybnění
zavedeného systému akreditace ČIA a ASLAB
a nezávislosti akreditovaných laboratoří.
V řadě případů by rovněž došlo k existenčním
problémům řady akreditovaných laboratoří,
ztrátě pracovních míst a zmaření investic.
Přitom je zřejmé, že stávající využívané akreditované laboratoře prošly za roky práce tvrdým konkurenčním prostředím, které zajistilo
jak jejich vysokou odbornost, tak i optimální
ekonomičnost. Přesunem těchto rozborů na
státní firmy by tyto přínosy zmizely. Vzhledem k značnému počtu odebíraných vzorků
pro stanovení poplatků toto opatření by přineslo výrazné investiční a provozní náklady
podnikům Povodí a vznik duality vzorkování
vypouštěných odpadních vod v celé ČR, kdy
kontrolované subjekty stejně musí parametry
sledovat a vyhodnocovat nejen pro účely poplatků, ale i na základě podmínek vodoprávních povolení, zákona o vodách a podmínek
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Všechny tyto
povinnosti provozovatelů zůstávají a vyžadují
vlastní kontrolu vypouštěných odpadních vod
a výsledky laboratoří správců povodí k tomuto účelu nejsou provozně ani legislativně
použitelné.

stanovení závazných pravidel pro tvorbu
a sjednávání cen. Do takto regulované ceny
lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle
zvláštních právních předpisů. Tato regulace je
stanovena rozhodnutím (výměrem) a je spolu
s podrobnostmi o tom, co nelze zahrnout do
ceny, popsána v každoročně vydávaném Výměru zveřejněném Ministerstvem financí ČR
v Cenovém věstníku. Výpočet ceny pro vodné
a ceny pro stočné na kalendářní rok podle
cenových předpisů se dělá podle příloh č. 19
a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 271/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Do ceny pro vodné jsou zahrnuty
poplatky za odebrané množství (surové)
vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a do ceny pro stočné jsou zahrnuty poplatky
za vypouštění odpadních vod. Dále jsou do
ceny pro vodné a stočné zahrnuty odvody za
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců,
daň z nemovitostí (objekty vodohospodářské
infrastruktury), silniční daň, daň z přidané
hodnoty (15 %) a samozřejmě dochází i ke
zdanění příjmů resp. zisku podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V současné době představují výše zmíněné celkové
odvody státu cca 41 % z celkové výše plateb
za vodné a stočné, přičemž navrhovaná novela vodního zákona tuto hranici posouvala
až na úroveň 45 %. Oproti tomu stanovení

přiměřeného zisku vodárenských společností,
zajišťující přiměřenou návratnost použitého
kapitálu, je přesně specifikováno v cenovém
výměru ministerstva financí.
Klíčovou otázkou zůstává, jaká část z vybraných plateb za vodné a stočné se vrací
zpět do oprav a obnovy vodohospodářské
infrastruktury. Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel (pokud je
k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen zaslat
Ministerstvu zemědělství celkové vyúčtování,
resp. porovnání všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné
za předchozí kalendářní rok. Z těchto hlášení
vyplývá, že u 50 největších provozovatelů (podle množství vody fakturované) tvoří v rámci
ceny pro vodné více než čtvrtinu nákladů
prostředky na obnovu a v rámci ceny pro
stočné je to více než třetina. Struktura nákladů
vodného a stočného za rok 2014 pro skupinu
50 největších provozovatelů je patrná na obrázcích 1 a 2. Zajímavé je především srovnání
kalkulačního zisku jednotlivých společností
a celkové výše DPH.
Je nutné také upozornit na skutečnost, že
záleží na typu provozovatelské smlouvy mezi
vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. V případě vlastnického
modelu, kdy vlastník je zároveň i provozovatelem, je obnova vodohospodářské infrastruktury financována z odpisů a zisku společnosti.
V případě oddílného modelu je obnova finan-

Obr. 1. Souhrnné ukazatele položek ve vyúčtování pro pitnou vodu za rok 2014 – skupina
50 – (v mil. Kč; %)

A co na to Ministerstvo životního
prostředí?
V průběhu tiskové konference, na které ministr Richard Brabec oznámil stažení původní
poplatkové novely vodního zákona, dramaticky vyzval k celonárodní debatě o cenách
vodného a stočného.
Připomeňme, že výpočet ceny pro vodné
a stočné se v ČR řídí zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou
se provádí zákon o cenách. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství
je Ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám,
formu věcného usměrňování cen. To znamená
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Obr. 2. Souhrnné ukazatele položek ve vyúčtování pro vodu odpadní za rok 2014 – skupina
50 – (v mil. Kč; %)
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cována z nájmu, který platí provozovatelská
společnost vlastníkovi infrastruktury.
Přestože SOVAK ČR nepřísluší komentovat
smluvní vztahy svých členů, ani zvolený provozní model, musí konstatovat, že opakované
výpady ministra životního prostředí na adresu jednoho z členů SOVAK ČR, společnosti
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., hrubě
poškozují celý sektor vodovodů a kanalizací.
Opakované tvrzení, že tato společnost při
ročním zisku přes 600 mil. Kč neinvestuje
ani korunu do obnovy vodohospodářské
infrastruktury [3, 4] svědčí o elementární
neznalosti rozdílu oddílného a vlastnického
modelu provozování vodohospodářské infrastruktury či záměrnému používání argumentů
lobbistů, vázaných na Ministerstvo životního
prostředí, kteří tyto nepravdy šíří. Společnost
PVK hradí vlastníkovi infrastruktury roční
nájemné, které v letošním roce dosáhlo výše
cca 2,2 mld. Kč a dalších více jak 1 mld. Kč
letos PVK vkládá do plánovaných či havarijních oprav provozované vodohospodářské
infrastruktury [5]. Opakovaně kritizovaný
zisk je pak tvořen celkovou hospodářskou
činností společnosti PVK, z nichž provozování
vodovodů a kanalizací je sice nejvýznamnější,
ale zdaleka ne jedinou ekonomickou aktivitou
této společnosti. O částce 6,2 mld. Kč, kterou
stát získal privatizací této společnosti, se
dnes raději mlčí. Vysoké zisky odváděné do
zahraničí se pak jeví v zcela jiném světle při
uvědomění si skutečnosti, že do dnešního dne
se z investice do společnosti PVK navrátila jen
cca polovina investované částky [6] a pro tuto
společnost bude nakonec úspěchem, pokud po
dobu trvání smlouvy o provozování dokáže
získat investovanou částku zpět.
Ministr životního prostředí jako podporu
svých návrhů pro celonárodní diskusi o ceně
vody uvádí dramatickou otázku, proč máme
v ČR dražší vodu než v Izraeli? Nelze než
konstatovat, že taková formulace problému
opět svědčí o zcela základní neznalosti oboru
a používání čistě účelových argumentů. Ano,
pro Izrael je vodní hospodářství zcela klíčové
pro přežití a i z tohoto důvodu recykluje více
jak 70 % odpadních vod, které využívá pro
zavlažování v zemědělství [7]. Celý vodohospodářský obor je v Izraeli přísně regulován
a stát přímo financuje různou formou cca
50 % investičních nákladů oboru – např. státní
firma Mekorot, která zajišťuje centrálně výrobu a distribuci vody, není schopna pokrývat
z vybraných plateb investiční potřeby a stát ji
tak každoročně významně dotuje i přesto, že
má regulatorními vzorci garantované nárůsty
cen a např. v roce 2010 jí bylo umožněno
jednorázově zvýšit ceny o 25 %. Izrael také
šikovně přenáší část investic oboru na soukromý sektor – přestože je 70 % vody vyráběno
z kvalitní povrchové vody Genezaretského
jezera, všechny nové odsolovací úpravny vod,
které pokrývají 30 % spotřeby, jsou financovány soukromými společnostmi a bankami.
Vzniklé investiční náklady jsou po dobu
dlouhodobých kontraktů s těmito firmami
hrazeny společností Mekorot ve formě cen
za vyrobenou vodu a stát či Mekorot se tak
nemusí zadlužovat. Ve vodárenství je efektivně využit PPP model, který je právě v tomto
oboru v ČR v posledních letech potlačován.
Je nutné zmínit i to, že v rámci politického
programu také po letech růstů cen vodného
Izraelská vláda opravdu nedávno rozhodla
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o snížení cen vodného a stočného. Ovšem druhou stranou této informace je to, že výpadky
příjmů místních vodáren kompenzuje vláda
dotacemi a bylo přijato též 0 % DPH na vodné a stočné [8]. Nad tento rámec Izrael dále
hledá cesty, jak vodárenským společnostem
snižovat náklady, a nedávno tak přijal opatření
k snižování nepřímých daní. Další klasický
omyl v případě Izraele je cena za 1 m3 vody.
Izrael totiž aplikuje blokové tarify, takže první
3,5 m3 vody na osobu a měsíc je domácnosti
dodáváno za 50 Kč/m3, ovšem nad tento limit
je cena již 80 Kč/m3 [9]. Při porovnávání cen
vody je ovšem nutné vzít do úvahy i rozdílnou
spotřebu vody v jednotlivých zemích. Zatímco
v ČR v roce 2014 činila průměrná spotřeba
pitné vody v domácnostech 87,3 litr/osoba/
den, v Izraeli průměrná spotřeba pitné vody
v domácnostech v roce 2009 se pohybovala
v rozmezí 126–164 litr/osoba/den [11]. Pokud
vezmeme do úvahy skutečnost, že naprostá
většina nákladů při výrobě a distribuci pitné
vody a odvádění a čištění odpadních vod má
fixní charakter, hraje průměrná spotřeba vody
zásadní úlohu při určování konečné ceny za
m3, ze které vzniká celková platba za službu,
pohybující se v Izraeli za jednu domácnost
vysoce nad průměrem ČR, a to i přesto, že stát,
jak bylo výše uvedeno, různými cestami cenu
dotuje. Z uvedeného je patrné, že porovnávání
cen vody v jednotlivých státech je mnohem
komplexnější a neodborné využití údajů právě
z Izraele naopak odhaluje skutečný stav věci.
I přesto opravdu existují státy, kde voda je
levnější. Například v Indii se regionální vlády
rozhodly v několika případech zajistit cenově
dostupnou vodu pro místní populaci. I díky
investicím soukromých společností je tak cena
pro konečného spotřebitele v konkrétních
případech 4 Kč/m3. Je to ovšem čistě politické
rozhodnutí a cena za vodné (bez stočného)
představuje cca 10–20 % z celkových nákladů
odpisů z výstavby a provozu veřejných vodovodů! Můžeme zmínit také Itálii. Opravdu
nalezneme konkrétní lokality, kde je vodné
a stočné pod úrovní v ČR. Má to své ale – stát
nezpoplatňuje odběry vod, DPH na vodné
a stočné je o 50 % nižší než v ČR, v cenách je
maximálně 1/3 prostředků průměrné částky
na obnovu majetku v ČR a hlavně opět je ve
hře fixní složka cen a také blokový tarif. Např.
společnost AcquaNuovo u Benátek tak má
na první pohled opravdu směšnou platbu za
1 m3 vody, nicméně roční fixní poplatek pro
běžnou rodinu za odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod představuje 1 150 Kč

a rozdíl mezi cenou za odběr prvních 30 m3
vody a dalším „blokem“ odběru nad 30 m3 je
700 %! Podnikatelům je pak např. účtována
fixní sazba 10násobná, než rodinám. Proto je
vždy potřeba ptát se, jaká je celková struktura
cen za vodu v dané zemi, zda jsou do této
ceny plně promítnuty náklady na úpravy vody
pitné, čištění odpadních vod, opravy a obnovy
infrastruktury. Jinak takováto srovnání cen
vody nikdy nebudou objektivní a budou mít
spíše charakter srovnávání nesrovnatelného.
SOVAK ČR se nebrání širší diskusi nad
otázkou výše plateb za vodné a stočné, náklady spojenými s výrobou a distribucí pitné
vody a odváděním a čištěním odpadních vod,
jakož i dlouhodobou udržitelností nastaveného
systému. Tato debata by však měla probíhat
věcně, na základě ověřených údajů a podkladů, nikoliv na základě neověřených dohadů či
nepodložených tvrzení.
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Grundfos DID
novinka pro měření a regulaci

drži nebo bazénu bez nutnosti použití obtokového potrubí a průtočné
cely. Řídicí jednotka může být upevněna přímo na stěnu, nosnou
desku nebo na DIN lištu v montážní skříni.

Monitoring parametrů kvality vody, stejně tak i dávkování dezinfekčních přípravků a přípravků k úpravě pH je nezbytnou součástí
pro mnoho procesů úpravy vody. Nové Grundfos DID systémy jsou
ideální kombinací digitální technologie snímačů a zkušeností firmy
Grundfos v PID regulaci dávkovacích a dezinfekčních procesů. DID
systémy jsou navrženy a dokonale sladěny s dávkovacími čerpadly
Grundfos, která patří ke špičce v dávkovací technice nejenom v České
republice, ale i celosvětově. Dohromady tvoří moderní a pro obsluhu
velice jednoduchou měřicí a regulační jednotku.

Řídicí jednotka

Charakteristiky a hlavní funkce
DID nabízíme ve formě prefabrikovaných systémů s průtočnými
celami s obtokem, nebo jako soupravy pro aplikaci se snímači ponořenými v nádrži.
Varianty s průtočnými celami s obtokem jsou určeny pro monitorování a kontrolu pH, ORP, vodivosti, volného a celkového chlóru,
chlórdioxidu, peroxidu vodíku, kyseliny peroctové a teploty. Průtok
vody celou je udržován na konstantní úrovni omezovačem průtoku
tak, aby se zajistilo co nejpřesnější měření. Nedostatek vody v cele je
detekován průtokovým snímačem, který je připojen na alarmové relé.
Celou instalaci doplňuje uzavírací ventil a vzorkovací kohout, který
je kompatibilní se standardními hadicemi Grundfos.

Kompletní DID systém obsahuje nově vyvinutou řídicí jednotku
CU 382. Tato jednotka je plně digitální s možností připojení až tří
nezávislých PID měřících senzorů. Intuitivní ovládání s přehledným
textem činí tento systém jednoduše nastavitelným a pro obsluhu lehce
srozumitelným. Dva digitální vstupy a dva digitální výstupy doplňuje
trojice analogových výstupů. Řídicí jednotka standardně obsahuje
také řídicí protokol Modbus (RS485) a USB rozhraní. USB rozhraní
je možné využít pro přenos zaznamenaných dat a dále pro snadnou
aktualizaci firmwaru. Současně má jednotka zabudovanou vnitřní
paměť (512MB), která slouží k uložení konfigurace a naměřených
dat. Již existující konfiguraci lze jednoduše zachovat a znovu načíst
pro urychlení nastavení.

Elektrody a cela
– pH a redox
– konduktivita
– volný a celkový chlór
– chlórdioxid, peroxid vodíku a kyselina peroctová.
Jednotlivé elektrody jsou konstruovány pro měření v nejvyšším možném rozsahu a pro uplatnění v co nejširších aplikačních možnostech.
Měření teploty je součástí každé jednotky a tu je poté možné dovybavit
1–3 elektrodami, které se upevňují do průtočné cely, která je svým vnitřním tvarem uzpůsobena tak, aby nedocházelo k jejímu zanášení. Dále je
možné tuto celu dovybavit automatickým čištěním pomocí stlačeného
vzduchu. Elektrody jsou již z výroby předkalibrované a uzpůsobené
k dlouhodobému stabilnímu a bezúdržbovému provozu. Interval výměny elektrod je stanoven na 12–36 měsíců, dle opotřebení.
Závěrem je důležité připomenout, že firma Grundfos má celosvětově
vedoucí postavení v oblasti vyspělých řešení čerpací techniky a udává
trendy v oblasti technologie vody. Přispíváme k celosvětové udržitelnosti tím, že razíme cestu technologiím, které zlepšují kvalitu života
lidí a péči o planetu. Motto be think innovate vyjadřuje náš smysl
a cíl. Naším závazkem je být zodpovědný, myslet dopředu a inovovat,
abychom uspokojili přání našich zákazníků na všech úrovních.

Obr. 1. Instalační schéma DID s průtočnou celou. 1 – DID s průtočnou
celou, 2 – dávkovací čerpadlo SMART Digital 3 – dávkovací nádrž,
4 – odebrání vzorku vody, 5 – výstup vzorku vody do odpadu, 6 – průtočná cela pro 1 nebo 3 snímače, 7 – průtokoměr, 8 – signální kabel
od průtokoměru k řídicí jednotce CU 382, 9 – řídicí jednotka CU 382,
10 – ovládací kabel k dávkovacímu čerpadlu SMART Digital, 11 –
dávkovací potrubí, 12 – vstřikovací jednotka, 13 – nádrž, 14 – držák
snímače, 15 – signální kabel od snímače k řídicí jednotce CU 382
Konfigurace pro ponoření do nádrže jsou k dispozici s možností až
dvou snímačů pro měření pH, ORP, vodivosti a vždy zahrnují měření
teploty. Tato varianta umožňuje měření parametrů vody přímo v ná-

Petr Douda, Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
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Obr. 2.Instalační schéma DID pro ponoření do nádrže

Mirek Kutílek odešel
Dne 4. října 2016, těsně před svými 89.
narozeninami, které by oslavil 8. října, opustil
náš svět světově známý a významný vědec,
vysokoškolský učitel, kolega a kamarád, prof.
Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.
Mirek Kutílek vystudoval Fakultu stavební
ČVUT v Praze, kde také po úspěšném dalším
studiu vědecké aspirantury získal titul CSc.
Deset let poté postoupil o další vědecký stupeň a získal doktorát věd (DrSc.). Hlavním
působištěm Mirka byla Fakulta stavební
ČVUT, kde působil jako docent od roku 1962
a pak od roku 1973 jako profesor v oboru
vodohospodářské pedologie na katedře hydromeliorací. Je správné uvádět FSv ČVUT
jako hlavní působiště, protože Mirek působil

na celé řadě dalších pracovišť po celém světě.
Jen namátkou mohu jmenovat některá místa
jeho přednáškových a výzkumných pobytů:
Baghdad University, University of Khartoum,
L´Institut de Mécanique, Grenoble, California University, Davis, Uppsala University,
Braunschweig Universität, College on Soil
Physics at International Centre of Theoretical
Physics, Terst a Bayreuth University. Pracoval
také v různých zemích jako expert pro FAO
a IAEA.
Jeho působení na univerzitách skončilo
v roce 1993 odchodem do důchodu a Mirek
se věnoval dále psaní odborných a populárně-vědeckých knih a pod pseudonymem Marek
Hofman také beletrie. Pracoval jako šéfredaktor mezinárodních vědeckých časopisů, např.
Soil Technology (1990–1991); Soil and Tillage
Research (1992–2013).
Za svůj činorodý život získal řadu ocenění.
Byl nositelem Stříbrné Felberovy medaile
ČVUT, v roce 2010 mu prezident ČR udělil
Medaili za Zásluhy o stát v oblasti vědy.
Pracoval aktivně v mezinárodních vědeckých společnostech, byl prezidentem půdní
fyziky v Mezinárodní pedologické společnosti (1986–1990) a čestným členem této
společnosti (1998). Podobně působil i v České
pedologické společnosti, jejímž byl také čestným členem.
Ve své výzkumné práci se především věnoval tématům, jako jsou adsorpce vodních par
v půdě, nelineární proudění vody v půdě,
rozdělení půdních pórů podle retenčních čar
a adsorpce, bi-modální a n-modální rozdělení
půdních pórů, důsledky v nenasyceném proudění, principy klimatických změn.
V celém tomto výčtu Mirkových aktivit se
zcela nezobrazí Mirkův entuziasmus, jeho

Konference Městské vody – URBAN WATER 2016
Petr Hlavínek

Pod záštitou odborné skupiny Odvodnění
urbanizovaných území CZWA, Jihomoravského kraje a města Velké Bílovice pořádala
firma ARDEC s.r.o. ve dnech 6.–7. října 2016
ve Velkých Bílovicích XVI. ročník konference
„Městské vody – Urban Water“. Mediálním
partnerem konference je časopis Vodní hospodářství a internetový portál Vodovod Info.
Partnery konference byly firmy ACO Stavební prvky, AQUA PROCON s.r.o., AQUATIS,
a.s., DHI a.s., ENVI-PUR s.r.o., FRÄNKISHE
s.r.o., HENLICH, HUBER CS, spol. s r.o.,
Jihomoravská armaturka spol. s r.o., Mott Mac
Donald CZ, spol. s r.o., Pipelife Czech, PORR
a.s., PREFA Brno a.s., Rekuper Sychrov s.r.o.,
VODA CZ, Zemský Rohatec s.r.o.
Konference Městské vody 2015 si tradičně
zachovala vysokou úroveň všech 30 přednesených příspěvků. Program konference byl
rozdělen do čtyř bloků.
Konferenci zahájil za programový výbor Petr
Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval
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partnerům konference za podporu, bez které
by nebylo možno konferenci a tradiční společenský večer na zámku Lednice uspořádat
na tak vysoké úrovni. Za skupinu odvodnění
urbanizovaných území přivítala účastníky
Ivana Kabelková.
Odborný blok byl zahájen příspěvkem
„Možnosti finanční podpory ve vodním
hospodářství“, ve kterém ředitelka odboru
ochrany vod SFŽP ČR Ivana Vráblíková
informovala o aktuálních i připravovaných
dotačních programech. V příspěvku „Dešťová
kanalizace Popelka veřejně prospěšné infrastruktury“ se Miroslav Vykydal zamýšlel nad
prospěšností dešťové kanalizace. Příspěvek
„Evropská investiční banka a Climate action
(opatření v oblasti klimatu), který se zabýval
aktivitami EIB v této oblasti, přednesl specialista EIB Ondřej Dušek.
Po přestávce na kávu a občerstvení, která
poskytla příležitost k řadě neformálních
diskusí a návštěvě vystavovatelských firem,

specifický humor, se kterým dokázal bavit společnost okolo sebe, jeho energie, kterou věnoval
všem svým lidským aktivitám i snaze úspěšně
zvládat někdy i nepříznivé a neradostné situace
v odborném i soukromém životě. Byl jedním
z vědců, který vytvářeli a rozvíjeli vztahy mezi
vědeckou komunitou bez ohledu na hranice
a dřívější rozdělení světa a v tomto duchu
vychovával i své studenty. Snažil se pomocí
organizování nejrůznějších vědeckých akcí
o navázání spolupráce mezi vědci řady zemí
bez ohledu na vládnoucí systémy. Je třeba říci,
že se mu to velmi často dařilo.
V této souvislosti mne napadá vzpomínka
na jednu anekdotickou příhodu z Mirkova
života, kterou vyprávěl Mirek a kterou dokonce uveřejnil v roce 2014 v časopise Soil
&Tillage Research jeho šéfredaktor prof. Dr.
Ole Wendroth:
Mirkova pravnučka: „Dědo, kam jedeš na
tom kole?“
Mirek: „Jedu na něm na hřbitov.“
Mirkova pravnučka: „Dědo, a kdo přiveze
to kolo zpátky?“
Tyto krátké věty charakterizují Mirkův smysl pro humor, jeho schopnost být nad věcí a to
upřímné vyjádření jeho malé pravnučky, která
přece nemůže přijít o svého pradědu a má se
jí na kole zase vrátit.
Bohužel, toto přání se v letošním říjnu
nesplnilo a Mirek Kutílek opustil nejen svou
pravnučku, ale také všechny lidi, co ho mají
rádi, opustil své studenty a kolegy po celém
světě.
Zbyla tu pro nás jen smutná zpráva, že se
Mirek Kutílek, bohužel, z té cesty na kole ze
hřbitova opravdu už nevrátí….
Svatopluk Matula
vystoupil Evžen Zeman s příspěvkem „25 let
hydroinfromatiky v České republice a střední
Evropě“, ve kterém se zabýval historií, současnými trendy i výhledem tohoto oboru.
Dalším příspěvkem v této sekci byla přednáška „Použití pyrolýzy k produkci hnojiva
z čistírenských kalů“, ve kterém Miroslav Kos
představil současné trendy v problematice
zpracování kalů. Přednášku „Rekonstrukce
úpravny vody Plzeň“, která se zabývala přípravou a průběhem výstavby tohoto významného
vodohospodářského projektu, přednesl Josef
Drbohlav. Přednáška Robina Hály a Kateřiny
Hánové se zabývala „Přípravou realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody pro Středočeský kraj“.
Odpolední sekce ve velkém sále byla zahájena příspěvkem kolektivu autorů Richard
Kuk, Stanislav Hanák, Vít Kučera a Petr Sýkora
„Studie ochrany tunelového komplexu Blanka
v Praze před extrémními srážkami“. Přednášku
„Pilotní provoz stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na
ÚČOV Praha“ přednesl Jan Hartig a přednášku
„Ochrana nové vodní linky v Praze v průběhu
výstavby proti povodňovým stavům“ Petr Kuba.
Přednášku „Národní plány povodí jako nástroj
pro rozhodování vodoprávních úřadů“ přednesl Robin Hála. Poslední přednáškou v této
sekci byla přednáška „Moderní technologie
používané při výstavbě a rekonstrukci kanalizačních čerpacích stanic“ Stanislava Malaníka.
Po přestávce na kávu, během níž v hojném
počtu navštívili vystavující a partnerské firmy,
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vystoupil Vlastislav Kolečkář a Bořek Čerbák
s přednáškou „Ázerbájdžán, Baku, návrh a realizace tabulového uzávěru na kanalizačním
sběrači“. Přednášku „Praktická možnost využití
nových technologií při odvodnění dálnic v průběhu výstavby“ přednesl Richard Kuk a „Vývoj
a inovační procesy systémů z tvárné litiny pro
vodovodní a kanalizační sítě“ Juraj Barborik.
Odpolední sekce v malém sále byla zahájena příspěvkem Ivany Kabelkové a Davida
Stránského „Ochrana ČOV před provozem
výměníků tepla v kanalizaci“. Přednášku
„Pohled pracovníků obsluh na provozování
kanalizačních objektů aneb pane inženýr, co
jste nám to zase naprojektoval!?“ přednesl
Pavel Mikulášek, „Měření průtoku v provozních podmínkách jednotné stokové sítě
a implementace předpovědního modelu
nátoku množství odpadních vod na ČOV
Brno-Modřice“ Robert Šafář, „Praktické zkušenosti s návrhem a realizací ČOV s technologií
MBR“ Radek Vojtěchovský, „Podružné měření
energií na ČOV Brno-Modřice – zkušenosti
s provozováním“ Štěpán Chládek, „Provozní
zkušenosti s technologiemi pro dočištění komunálních odpadních vod“ Vladimír Habr,
„Zápach v roce 2016 – vedly kroky politiků
a občanů ke změně přístupu?“ Ondřej Unčovský, „Zkušenosti s výpočtem ČOV pomocí
softwaru WEST“ Karel Hartig a „Solární vs.
pásové sušení čistírenských kalů“ Jan Ševčík.
Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla
zahájena příspěvkem „Varianty ekonomických
nástrojů pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích“ Davida
Stránského a Ivany Kabelkové. Miroslav Lubas
představil metodiku „Možnosti řešení vsaku
dešťových vod v urbanizovaných územích
v ČR“. Příspěvek „Vsakování jako dobrý sluha,
ale zlý pán“ při hospodaření se srážkovými
vodami“ přednesl Pavel Špaček. Příspěvek „Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů“, který se

zabýval současným stavem veřejných zakázek,
přednesli Zdeněk Dufek a Jaroslav Raclavský.
Příspěvek kolektivu autorů Petr Jiřinec, Milan
Suchánek, Martin Havlíček, Pavel Tachecí,
Tomáš Sedláček „Hydraulické posouzení systému odvodnění a zasakování, Železniční cargo
Ostrava-Mošnov“ přednesl Milan Suchánek.
Příspěvek „Předpověď odtoku z intravilánu
na základě srážkových dat z mikrovlnné sítě:
případová studie Tábor“ přednesl Martin Fencl
a David Stránský. Posledním příspěvkem byl
příspěvek kolektivu autorů Jaroslav Pastorek,
Martin Fencl, Joerg, Rieckermann, Petr Sýkora, Michal Dohnal, David Stránský, Vojtěch
Bareš „Vplyv inovatívnych zrážkových dát na
modelovanie v mestskom odvodnení pomocou
analýzy neistôt“. Sborník z konference je možné si objednat na www.ardec.cz.
V rámci konference proběhla doprovodná
výstava, kde se prezentovala řada významných firem působících v oboru. Kromě partnerů konference vystavovaly firmy AVK VODKA
s.r.o., DISA, v.o.s., EUTIT, s.r.o., GEREX, GE-TRA s.r.o., K + H Čerpací technika, Prostředí
a fluidní technika, s.r.o., Prefa Kompozity,
a.s., SAINT-GOBAIN, Tran-Sig-Ma, spol. s r.o.
První den konference byl zakončen společenským večerem na státním zámku Lednice.
Společenský večer poskytl prostor pro řadu
neformálních diskusí i získání osobních
kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba BAOBAB.
Pro účastníky byla přichystána ochutnávka
moravských vín ze špičkových vinařství
„Vinařství Mádl“, „REISTEN“, „Vinařství
Jaroslav Drmola“ a „Vinařství Jan Plaček“.
Program společenského večera byl doplněn
o vystoupení skupiny „Dáma v sedle“, které
proběhlo na nádvoří zámku. Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová firma Royal Party
servis s.r.o, která nám připravila vynikající
raut, který byl k dispozici až do ukončení
společenského večera.

Kontrolní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
Radek Hospodka, Pavel Skřivan
V článku jsou popsány dosavadní poznatky
a závěry Ministerstva zemědělství z výkonu
kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu v ČR v období roku 2016.

Úvod do problematiky
V loňském roce došlo z důvodu úpravy stávajícího systému regulace oboru vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR (dále
jen „VaK“) k posílení vybraných činností ve
vztahu k VaK na Ministerstvu zemědělství
(dále jen „MZe“). V sekci vodního hospodářství byl ustanoven nový odbor dozoru a regulace vodárenství (dále jen „ODaRV“). Tím byly
vytvořeny předpoklady pro zvýšení dohledu
a kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli VaK přímo z pozice MZe. ODaRV se
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v rámci sekce vodního hospodářství společně
s odborem vodovodů a kanalizací a odborem
státní správy ve vodním hospodářství podílí
na zajištění vrchního dozoru ve smyslu zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Právní rámec kontrol, dozoru
a regulace
Kontrolní, dozorová a regulační kompetence
MZe je založena zákonem č. 274/2001 Sb. (dále
jen „ZVK“). Konkrétně vychází ze znění § 25,
§ 29 a § 37 cit. zákona. Oprávnění související
s kontrolní a dozorovou kompetencí jsou uvedena v § 29 odst. 5 a v § 37, zejm. větě druhé.
Ze znění § 25 odst. d) ZVK vyplývá postavení MZe jako ústředního orgánu veřejné
správy v oblasti VaK. Současně v § 29 odst.

Šestnáctý ročník konference potvrdil, že
konference „Městské vody“ si zachovává přízeň
účastníků, o čemž svědčí velmi aktivní účast
více než 300 delegátů z výzkumných ústavů
a vysokých škol, projekčních i dodavatelských
firem, provozovatelů kanalizací i zástupců
obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Všem
zúčastněným pořádající firma velmi děkuje za
přízeň. Výběr fotografií přibližující atmosféru
konference, přednáškového sálu, výstavního
sálu i společenského večera s bohatým kulturním programem je možno nalézt na barevné
dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie fotografií
je také umístěna na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/ a facebooku Městské vody.
Přípravy XVII. ročníku konference a výstavy
„Městské vody-Urban Water“, která se bude
konat 5. a 6. října 2017, již byly zahájeny.
Programový výbor konference bude pracovat
ve složení Petr Hlavínek, Vladimír Habr, Aleš
Mucha, Karel Pryl, Ivana Kabelková, Radovan
Haloun a Petr Hluštík. Konference „Městské
vody 2017“ bude tradičně zaměřena na vodní
hospodářství v roce 2017, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů,
koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu ve
vztahu k městskému odvodnění, progresivní
technologie čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace
staveb městského odvodnění.
Společenský večer se bude konat opět
v atraktivním prostředí. Velkou pozornost
věnujeme opět výběru špičkových vinařství
stejně jako přípravě společenského programu
konference. Další informace je možno získat
na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ nebo
na facebooku Městské vody. Těšíme se na
setkání ve Velkých Bílovicích na konferenci
„Městské vody-Urban Water 2017“ ve dnech
5.–6. října 2017.
Petr Hlavínek
2 téhož zákona je definována působnost
MZe v oblasti regulace oboru VaK, ochrany
odběratelů (spotřebitelů) na úseku VaK, dále
je zde zakotvena úloha MZe při dohledu nad
zpracováním a plněním plánů financování
obnovy VaK, nad poskytováním objektivních
informací z oboru VaK veřejnosti a další.
Podle § 37 odst. 3 MZe dozírá, jak orgány
veřejné správy na úseku VaK provádějí ustanovení ZVK a k němu vydaných prováděcích
předpisů a jak jsou dodržována rozhodnutí
orgánu veřejné správy vydaná podle tohoto
zákona.
Právní předpisy, o něž se opírá činnost oddělení stížností, kontroly a regulace:
a) po věcné stránce:
– zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších právních předpisů,
– prováděcí vyhláška číslo 428/2001 Sb.,
Podpůrně se kontrolní činnosti oddělení
dotýkají i další zákony, jako např.:
– zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách,
– zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
– zákon číslo 526/1990 Sb., o cenách,
– zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
– zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,
– a další,
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b) po procesní stránce:
– zákon číslo 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
– zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád.

úprava vzájemných práv a povinností s cílem
zabezpečení kvalitního a plynulého provozování VaK. Povinné obsahové náležitosti takové
dohody jsou uvedeny v § 8 odst. 15 ZVK.

Zaměření kontrol

Kanalizační řády

Kontrolní činnost se v roce 2016 zaměřila na
kontroly plnění základních povinností uložených ZVK vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací mimo jiné se zaměřením ve
vztahu k odběratelům a problematice udržitelnosti vodárenské infrastruktury. V této počáteční fázi se jedná ve své podstatě o monitorovací
kontroly. U tohoto typu kontrol je snahou MZe
obsáhnout výkonem kontroly celé území státu
a nezaměřovat se na žádnou specifickou oblast.
Kontroly byly zaměřeny na zajištění všeobecného dohledu jak nad vlastnickými, tak i nad provozovatelskými subjekty bez ohledu na jejich
velikost z pohledu hodnoty vlastněného, resp.
provozovaného majetku, počtu odběratelů či
zvoleného provozního modelu. Druhým typem
kontrol, které se v roce 2016 již rovněž uskutečnily, byly cílené kontroly u vybraných subjektů
zahájené na základě zjištění výrazného rozdílu
mezi vykazovaným množstvím fakturované
pitné vody ve vybraných údajích z provozní
evidence za rok 2014 a dokladu celkového
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné za rok
2014 (porovnání kalkulace a dosažené skutečnosti v témže roce).
MZe v souvislosti s výkonem kontrolní
činnosti považuje obecně za velmi důležitou problematiku sběru dat z oboru VaK
zahrnující zejména vybrané údaje z majetkové evidence (dále jen VÚME), vybrané
údaje z provozní evidence (dále jen VÚPE)
a doklady porovnání všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné
a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím
kalendářním roce, a to ve smyslu kvality
a komplexnosti těchto dat a jejich vzájemné
logické provázání.
U vlastnických subjektů zaměření kontrol
zahrnuje zejména tuto problematiku:
• písemné dohody vlastníků s vlastníky
provozně souvisejících vodovodů nebo
kanalizací,
• kanalizační řády,
• dodržování ustanovení § 8 odst. 5 ZVK
(úhrada materiálu na odbočení přípojek
a uzávěru vodovodní přípojky),
• reklamační řád ve smyslu § 36 ZVK,
• plány financování obnovy,
• vytváření rezervy finančních prostředků na
obnovu VaK.
U provozních subjektů zaměření kontrol
zahrnuje zejména tuto problematiku:
• povolení k provozování a soulad provozovaného majetku evidovaného podle VÚME
a VÚPE s vydanými povoleními,
• smlouvy o provozování uzavřené s vlastníky ve smyslu § 8 odst. 2 ZVK,
• vzorové odběratelské smlouvy o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod,
• existence kalkulací cen pro vodné a stočné
v aktuálním roce,
• reklamační řád ve smyslu § 36 ZVK.

Vlastník kanalizace je povinen zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví mj. nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních
vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě
nejvyšší přípustné množství těchto vod a další
podmínky jejího provozu. Zpracovaný a vodohospodářským orgánem schválený kanalizační řád je podmínkou vydání kolaudačního
souhlasu a následně je provozovatel povinen
provozovat kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem. Rovněž odběratelé jsou povinni
kanalizační řád dodržovat a jeho dodržování
je oprávněn kontrolovat i provozovatel.

Písemné dohody vlastníků s vlastníky
provozně souvisejících vodovodů nebo
kanalizací
Povinnost uzavření takové dohody je zakotvena ve znění § 8 odst. 3 ZVK a jejím smyslem je
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Dodržování ustanovení § 8 odst. 5 ZVK
V rámci ochrany spotřebitele ZVK stanovuje,
že při zřizování nového odběrného místa hradí vlastník infrastruktury náklady na materiál
na odbočení přípojek a uzávěry vodovodních
přípojek.

Reklamační řád
Reklamační řád považuje MZe za jeden z důležitých dokumentů, který má vztah k ochraně
odběratele. Tento dokument je povinen vlastník, popř. provozovatel vodovodu nebo kanalizace předat obecnímu úřadu, v jehož obvodu
zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace.
Reklamačním řádem by měl být odběratel
srozumitelně informován o možnosti uplatnit
reklamaci, místu a způsobu, kde a jak může
reklamaci uplatnit, co může být předmětem
reklamace, a v neposlední řadě jakým způsobem se daná reklamace vyřizuje, resp. jaké
z reklamace mohou plynout důsledky pro obě
smluvní strany.

Plán financování obnovy
Plán financování obnovy (dále jen „PFO“) je
povinen zpracovat a realizovat vlastník vodovodu nebo kanalizace. Tato povinnost byla
uložena vlastníkům novelou ZVK v termínu
do konce roku 2008.

Vytváření rezervy finančních prostředků
na obnovu vodovodů a kanalizací
a doložení dokladů o jejich použití
Každý vlastník vodovodu nebo kanalizace je
povinen doložit použití prostředků na financování obnovy.

Povolení k provozování
Provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací je možné pouze na základě platného
povolení k provozování konkrétních majetků
vodovodů a kanalizací. Toto povolení, které
vydává místně příslušný krajský úřad ve
správním řízení, má formu rozhodnutí. Cílem
monitorovacích kontrol prováděných MZe je
uvedení příslušných rozhodnutí do souladu
se skutečností a do souladu s evidencemi
VÚME a VÚPE.

Smlouvy o provozování uzavřené
s vlastníky
Podle § 8 odst. 2 ZVK může vlastník vodovodu nebo kanalizace uzavřít s provozovatelem
smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace. V takovém případě přechází část práv

a povinností podle § 9 ZVK na provozovatele.
Vzhledem k tomu, že ZVK nestanovuje žádné
požadavky na obsah těchto smluv, platí zde
pouze obecná pravidla pro smluvní vztahy
vyplývající ze zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Tomu odpovídá i různá
podrobnost uzavíraných smluv.

Vzorové odběratelské smlouvy
o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod
Povinnost uzavření tzv. odběratelské smlouvy
je vlastníkovi, resp. zmocněnému provozovateli uložena v § 8 odst. 6 ZVK. Současně platí
ustanovení na ochranu odběratele uvedené
v § 36 odst. 2 ZVK, podle kterého vlastník,
resp. zmocněný provozovatel nesmí při uzavírání odběratelské smlouvy jednat v rozporu
s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele
diskriminovat. Náležitosti smlouvy o dodávce
pitné vody, resp. o odvádění odpadní vody
byly stanoveny novelou ZVK v § 8 odst. 16,
resp. odst. 17 a současně bylo touto novelou
(zákonem číslo 275/2013 Sb.) zavedeno přechodné opatření stanovující odkladný účinek
§ 8 odst. 16 a odst. 17 ZVK pro smlouvy uzavřené před účinností uvedené novely ZVK
do 31. 12. 2023. Dále ze znění § 20 odst. 6
ZVK vyplývá povinnost pro právnické osoby
a fyzické osoby podnikající (s výjimkami
uvedenými taxativně v § 20 odst. 6 ZVK)
platit úhradu za odvádění srážkových vod do
kanalizace pro veřejnou potřebu. Podmínky
poskytování této služby jsou rovněž předmětem smluvního vztahu mezi vlastníkem, resp.
zmocněným provozovatelem a výše specifikovaným povinným odběratelem.

Kalkulace ceny vodného a stočného
pro rok 2016
Kalkulaci ceny je každoročně povinen provádět příjemce vodného a stočného v souladu
s příslušnou legislativou. Předmětem kontroly MZe není kontrola zahrnutí ekonomicky
oprávněných nákladů do této kalkulace.
Taková kontrola přísluší finančním orgánům.

Cílené kontroly
Cílené kontroly byly zaměřeny na zjištění výrazného rozdílu mezi vykazovaným
množstvím fakturované pitné vody ve VÚPE
a v celkovém vyúčtování všech položek
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro
vodné a stočné za rok 2014. Tyto rozdíly byly
zjištěny z úřední činnosti MZe. Cílem kontrol
bylo zjistit příčiny vykazovaných rozdílů. Pro
kontrolu byly vybrány subjekty ze skupiny
největších provozovatelů vodovodů podle
vody fakturované, které vykazovaly hodnotu
tohoto rozdílu ve výši přesahující 1 %.
Hlavní příčiny zjištěných rozdílů byly
následující:
• nepřesná identifikace subjektů, které jsou
příjemcem vodného, zejména v těch případech, kdy provozovatel vyplňuje VÚPE, ale
není příjemcem vodného,
• chyba kontrolovaného subjektu při vyplňování hlášení či přepisování údajů z jiných
např. účetních systémů,
• neúplný výčet jednotlivých majetků VÚPE,
• započítání lokalit do hlášení VÚPE, které
nejsou vodovody pro veřejnou potřebu,
• chybně započítaný objem vody předané
do objemu vody fakturované koncovým
zákazníkům,
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• chyby v elektronickém přenosu dat na příslušný vodoprávní úřad,
• nejednoznačný výklad znění vysvětlivek
k bodu 3 „Bilanční údaje“ dle přílohy č. 5
vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
• vliv fakturovaných objemů vody z přívodních řadů,
• vliv dohadných položek (neznalost skutečného množství fakturované vody v době
zpracování výkazů).

Dosavadní poznatky a kontrolní
závěry
• Prioritním cílem MZe je v případě zjištěných nedostatků zjednání nápravy, tedy
zajištění souladu s právními předpisy
a zajištění souladu shromažďovaných
údajů (evidencí) se skutečností. MZe stanovuje kontrolovaným subjektům termíny
ke zjednání nápravy přímo do protokolu.
Kontrolované subjekty se ve většině případů snaží nedostatky odstranit ve stanoveném termínu.
• MZe zjišťuje časté nesrovnalosti mezi údaji
v rozhodnutích o povolení k provozování
a údaji evidovanými ve VÚPE a VÚME.
Zčásti se jedná o chyby způsobené zpraco-

•

•

•
•

•
•

váním velkého množství údajů, zčásti je tato
problematika nedoceňována povinnými
subjekty.
Ke kanalizačním řádům přistupují některé
subjekty formálním způsobem – byly zjištěny kanalizační řády, které pozbyly platnosti,
stejně jako kanalizační řády neschválené
příslušným vodohospodářským orgánem.
Kalkulace a vyúčtování pro vodné a stočné
nebývají vždy vyplňovány ve všech předepsaných položkách a logicky se neshodují
s údaji z VÚPE a VÚME.
V případě některých obcí je stočné účtováno
formou paušálního poplatku.
Byly zjištěny případy nezpracování plánů
financování obnovy nebo nerespektování
ZVK a jeho prováděcí vyhlášky při zpracování PFO.
Obce často přistupují k financování obnovy
z obecních rozpočtů.
Někteří vlastníci majetek účetně neodepisují a v řadě případů nedochází v oddílném
modelu k platbě nájemného.

Závěr
Snahou MZe je dosáhnout posílení dohledové role a vyšší transparentnosti v oboru VaK

Povodně a hospodaření s (nejen dešťovou) vodou
Bohumil Kujal

Voda je neoddělitelnou součástí života na
Zemi, stejně jako je nezbytný vzduch a slunce. To, že bez vody není života, ví dnes téměř
každý, i když někteří to neberou na vědomí.
V uplynulém čtvrtstoletí jsme poznali, co je
to velká voda – povodeň a také jsme krátkodobě zažili, co je to sucho. V obou případech
nám bylo připomenuto, že se musíme chovat
v souladu s přírodními zákony, respektovat je
a svoji činnost tomuto přizpůsobit.

Povodně byly, jsou a budou
Povodně jsou přírodní jevy, kterým nemůžeme zabránit, které tu vždy byly a vždy budou.
V podstatě dovedeme odhadnout dosah i velkých povodní, některé povodně jsme schopni
předpovídat, sledovat jejich vývoj a o jejich
blížícím se nebezpečí signalizovat do rizikových oblastí jejich příchod. Respektováním
dosahu povodní, vytvářením protipovodňových opatření na správných místech,
urbanizací krajiny přiměřeným způsobem,
můžeme minimalizovat povodňové materiální škody i ztráty lidských životů. Bohužel
velké povodně, větší nežli v roce 2002, nebo
také tak zvané „bleskové“ povodně zůstanou
pro nás vždy mimořádným nebezpečím, na
které se zatím nedokážeme předem připravit.
„Bleskové“ povodně jsou doposud nepředvídatelné, a to ani co do lokality, ani co do
intenzity. Bývají doprovázeny sesuvy půdy,
devastacemi budov, odplavováním zeminy
a dalšími škodami.
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při naplňování nastavených cílů regulace ve
vodárenství, zejména s vizí nastavit dobře
fungující informační prostředí o vlastnících
a provozovatelích infrastruktury VaK v ČR
a plně zabezpečit úlohu regulátora z pozice
MZe. Provozování VaK a vlastnictví infrastruktury VaK je třeba chápat jako vysoce
profesionální, odbornou a odpovědnou činnost. Právě proto a s ohledem na posilování
ochrany odběratelů v prostředí přirozeného
monopolu VaK je zvýšený dohled státu nad
přístupem provozovatelů a vlastníků VaK
opodstatněný.
Ing. Radek Hospodka
ředitel odboru dozoru
a regulace vodárenství
(autor pro korespondenci)
RNDr. Pavel Skřivan
vedoucí oddělení stížností,
kontroly a regulace
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Radek.Hospodka@mze.cz
třebná k výrobě nebo produkci některého zboží, zejména zemědělských a potravinářských
produktů, zvláště těch, které jsou dováženy
ze zemí, kde je nedostatek vody. Hospodaření
s vodami zahrnuje široký pojem, ale poněvadž nám využitelné vody ubývá, je nutné
se zabývat hospodařením a ochranou vody
v celé šíři. Uvedené skutečnosti vedly k názvu
konference.

Konference v souvislostech
V oblastech naší republiky nejsou povodně
tak dramatické jako v jiných částech světa,
přesto povodeň v roce 1997 nám způsobila
materiální škody ve výši 62 miliard Kč a ztráty
60 lidských životů. V roce 2002 zasáhla povodeň i naše hlavní město – Prahu a způsobila
celkem škodu za 75 miliard Kč, avšak ztráty na
lidských životech klesly na 16 osob. Projevila
se lepší připravenost celé společnosti proti
ničivým účinkům povodně. Může se zdát, že
škody způsobené povodněmi u nás jsou malé
ve srovnání s povodněmi ve státech s velkými
řekami (např. v Číně 1975 na řece Ču došlo
k protržení dvou přehradních nádrží, vznikla
povodeň, při které bylo postiženo 11 mil.
obyvatel a ztrát na lidských životech bylo přes
100 tisíc), avšak nutno mít na vědomí, že naše
republika je na rozvodí několika řek – jsme
vlastně na pomyslné střeše Evropy. Škody
způsobené povodněmi u nás jsou poměrně
vysoké, proto jakákoliv opatření na ochranu
proti nim jsou naprosto oprávněná.

Hospodaření s vodou
Hospodaření s vodami v sobě zahrnuje především hospodaření s dešťovými vodami,
ale i s vodami, které již nejsou dešťové, tedy
vody upravované na vodu pitnou (povrchová
či podzemní), dále vody odpadní, vyčištěné
na ČOV, recirkulované, průmyslové, vody pro
zemědělskou rostlinnou i živočišnou výrobu
a také jde o hospodaření s vodou virtuální. Za
virtuální vodu je pokládaná voda, která je po-

Konference „Povodně a hospodaření s vodami“ se konala 14. a 15. září 2016 v Českých
Budějovicích v hotelu VITA. Program konference byl připraven tak, aby zahrnul co možno
největší část problematiky uvedené v názvu
konference. První den konference byly
přednášky a druhý den se konala exkurze do
JETE (jaderná elektrárna Temelín), kde voda
hlavně slouží k chladicím účelům. Význam
konference byl zdůrazněn účastí zástupců
Ministerstva zemědělství (Ing. A. Kendík
– náměstek ministra, zastoupený RNDr. P.
Punčochářem, CSc.), Ministerstva životního
prostředí (Ing. J. Kříž – náměstek ministra),
Krajským úřadem Jihočeského kraje (Ing.
K. Černý – vedoucí odboru ŽP, zemědělství
a lesnictví), primátorem SM České Budějovice (Ing. Jiří Svoboda), ředitelem Povodí
Vltavy s. p. (RNDr. P. Kubala), rektorem VŠTE
v Č. Budějovicích (Vysoká škola technická
a ekonomická, doc. Ing. M. Vochozka, Ph.D.),
děkanem FROV Jihočeské univerzity (Fakulta
rybářství a ochrany vod, prof. Ing. Otomar
Linhart, DrSc.), viceprezidentem ČSSI (Ing.
A. Vokurka, Ph.D.), předsedou ČKAIT, OK,
České Budějovice (Ing. F. Hladík) a dalšími.
Mediálním partnerem konference byl časopis
Vodní hospodářství.
Přítomné z celé republiky přivítala Ing.
Miloslava Melounová – předsedkyně ČSVH,
a konferenci zahájil primátor SM České Budějovice Jiří Svoboda, který ocenil konání
konference v Českých Budějovicích. Současně
zhodnotil protipovodňovou ochranu města.
Na primátora navázali prezentacemi o svých

vh 12/2016

školách děkan FROV Otomar Linhart a rektor
VŠTE Marek Vochozka. Viceprezident ČSSI
Adam Vokurka (současný předseda České
společnosti krajinných inženýrů ČSSI) uvedl
souvislosti předmětu činnosti ČSKI s problematikou projednávanou na konferenci.
Předseda ČKAIT, OK, Č. Budějovice František
Hladík zdůraznil význam celoživotního vzdělávání autorizovaných inženýrů a techniků
vodohospodářského zaměření.
Smyslem konference „Povodně a hospodaření s vodou“ bylo upozornit na problémy
spojené s povodněmi a hospodařením s vodou, které nabývají stále větší význam. Vlivem
zvyšující se teploty atmosféry na Zemi dochází ke klimatickým změnám, které postihují
nejen naši republiku, ale celý svět. Dochází
ke změnám ve výskytu povodní, rozšiřování
oblastí sucha, a využitelné vody je stále méně.
Dešťová voda je hlavním zdrojem využitelné
vody pro lidstvo, což platí zejména pro vnitrozemské státy, jako je ČR.

K jednotlivým přednáškám
Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství ČR uváděl hlavní myšlenky a význam
„Strategie resortu Ministerstva zemědělství
České republiky s výhledem do roku 2030“.
V tomto materiálu jsou mimo jiné uváděny
priority a strategické cíle. Z hlediska povodní
a hospodaření s vodou nutno jmenovat „udržitelnost hospodaření s přírodními zdroji
a opatření v oblasti klimatu, zvýšenou ochranu půdy v době klimatické změny, poslání
lesního hospodářství, protierozní opatření,
protipovodňovou ochranu, zadržení vody
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v lesích, osvětovou činnost, podporu akvakultury, budování kanalizačních sítí a ČOV
s terciárním čištěním, hlavní strategické
priority vodovodů a kanalizací, ochranu před
povodněmi a suchy, zkvalitnění státní správy
a rozvoj public relations (vztahů s veřejností
aj.)“. Strategický dokument byl zpracován ve
smyslu dokumentu schváleného vládou v roce
2015 „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku
vody“. V závěrečné části je kapitola „Výzkum
vzdělání a poradenství“, kde je kladen důraz
na vzdělávání jak dospělých, tak mimoškolní
vzdělávání dětí a mládeže, vytvoření poradenského systému s krajskými informačními
středisky a podporu center odborné přípravy.
V programu rozvoje venkova je zmíněno Evropské inovační partnerství.
V projevu Pavla Punčocháře byl opakovaně
zdůrazněn zanedbávaný požadavek na vzdělávání všech vrstev obyvatel ve VH, což by
mělo být projednáno s MŠMT. Pokud se týká
zkvalitňování státní správy (což lze vztáhnout
na velký počet ministerstev, která „mluví“ do
VH, a na druhé straně absence ministerstva
stavebnictví), pak tato skutečnost se dlouho
táhne a stavební úřady mají minimální zájem
o vodohospodářské problémy, o čemž svědčí
i neúčast zástupců tohoto úřadu na konané
konferenci. Mimo jiné chybí provázanost Vodního zákona se stavebním zákonem. Strategie
MZe postrádá akcent na provozování VH děl,
a hospodaření s vodou.
Petr Kubala souhrnně informoval o uskutečněných protipovodňových zařízeních
v povodí Vltavy a o revitalizaci některých

toků. Smyslem revitalizace toků je hlavně
zadržování vody v krajině, kromě toho snížení ničivé účinnosti povodní, oboustranná
prostupnost – migrace pro vodní živočichy.
Revitalizace toků znamená návrat do původního stavu, stabilizace toku za použití přírodě
blízkých materiálů (štěrk, kámen, písek,
dřevní hmota – pařezy, dřevní porosty, drn
apod.), vytváření meandrů, úkrytů pro vodní
živočichy a ekologizaci krajiny. Jako příklad
je uváděna revitalizace Stropnice, nebo revitalizace Loděnice u Neznačovic. Stropnice
byla revitalizovaná podnikem Povodí Vltavy
za spolupráce Agentury ochrany přírody
a krajiny (AOPK) v Č. Budějovicích. Součástí
revitalizace by měla být retence vody pro
případ sucha a závlahy. Závlahové systémy
jsou velice dobře propracovány v Izraeli, kde
je daleko nižší dešťový spad vody a kde je
řešen nedostatek vody odsolováním mořské
vody. U nás je třeba se zabývat více závlahami,
které mají dopad na zemědělství, vinařství, zelinářství a celkovou vegetaci krajiny. Přehrady
na tocích jsou víceúčelová vodní díla, která
mají funkci energetickou, částečně ochranu
protipovodňovou, mohou být zdrojem pitné
i užitkové vody, zabezpečovat závlahy, mají
rekreační účely, umožňují vodní sportovní
činnost a vytvářejí ekologicky příznivé prostředí. Před zahájením jejich výstavby bývají
problémy s výkupem pozemků a jiných nemovitostí. Je nutné zdůrazňovat, že „voda je
základ života“.
Tomáš Vlasák v úvodu svého příspěvku
uvedl, že hydrologické služby v českých zemích byly již v roce 1875, což znamená, že
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jsou nejdéle fungující službou na světě (prof.
Harlach).
Hydrometeorologický ústav (HMÚ) byl
zřízen v roce 1953, pak následovalo budování
automatické měřící sítě a začaly se používat
koncepční moduly zahrnující procesy odtoků
vody z krajiny. Na začátku 2. dekády 21. století
byly zavedeny výpočty pravděpodobnostních
hydrologických předpovědí a byl vyvinut
nástroj pro odhad limitního úhrnu srážek
pro vznik nebezpečí přívalové povodně (FFG
CZ). Povinnost provozovat předpovědní
povodňovou službu ukládá ČHMÚ „vodní
zákon“. Teoreticky lze povodňové škody snížit
souborem operativních opatření až o desítky
procent za podmínek:
a. včasné a dostatečně přesné hydrologické
předpovědi,
b. adekvátní reakce všech složek, zapojených
do protipovodňové ochrany, včetně ohrožených jedinců.
Moderní pojetí předpovědní povodňové
služby, zapojené do protipovodňové ochrany,
předpokládá užší komunikaci mezi prognostiky a uživateli předpovědí tak, aby bylo
počítáno s nejistotami a předpovědi správně
využívány k omezení škod způsobených
povodněmi.
Tomáš Pecival se zabývá ve svém příspěvku
problematikou malých vodních nádrží při
povodních. V České republice je cca 24 000
vodních nádrží, které jsou z hlediska TBD
(technickobezpečnostní dohled) rozděleny do
4 kategorií. Malé vodní nádrže bývají zpravidla ve IV. kategorii. Vodní nádrže jsou vodní
díla, která plní více účelů, i když převládající
je chov ryb. Majitelé nebo provozovatelé
vodních nádrží bývají často různí. Proto dochází při běžném hospodaření, ale zejména
při haváriích či povodních k nekoordinované
činnosti nebo manipulaci s vodou. Důležitou
roli zde hrají volné retenční prostory rybníků.
Podle rozhodujícího objemu nádrže – pro jaký
účel slouží, lze je rozdělit na:
1. zásobní (slouží jako zdroj pitné či užitkové
vody, pro průmysl, závlahy, zemědělské
účely, chovy ryb, vodní drůbež, rekreaci,
požární účely, krajinotvorné, ekologické
nebo jiné účely),
2. retenční – ochranné (rozhodující objem
nádrže je volný – nezaplněný a je připraven k zadržení vody při zvýšených nebo
povodňových stavech). Do této kategorie
patří také jednoúčelové, průtočné „suché
nádrže“ a poldry. Suché nádrže nejsou vybaveny uzávěry nebo hrazením a nelze je
proto uzavřít. Proto také nelze tyto nádrže
ověřit zkušebním provozem a nelze zjistit
v praxi jejich těsnicí funkci a stabilitu hráze.
Malé vodní nádrže mají kromě pozitivních
také negativní vlivy: při velké povodňové vlně
může dojít k přelití hráze, jejímu poškození
a vytvoření zvláštní povodně, která může
být násobně větší nežli původní povodeň
hydrologická.
Příčiny poruch u malých vodních nádrží
spočívají dále v možnosti snazšího vzniku
vnější i vnitřní eroze hráze, špatného stavebního provedení, použití nekvalitního materiálu,
špatného zavázání hráze do podloží, či špatného geologického průzkumu hráze. Bezpečnost
těchto malých vodních nádrží by měla být
realizovaná podporou „Usnesení vlády České
republiky ze dne 14. července 2014 č. 570“,
kde jsou uloženy povinnosti vodoprávním
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úřadům MZe a MŽP k zajištění vodních děl
při povodních. Mimo jiné zpřísnit kontrolu plnění zákonných povinností vlastníků vodních
děl IV. kategorie, zejména k zajištění jejich
bezpečnosti při povodních.
Jaroslava Nietscheová se ve svém příspěvku zabývala mimo jiné připravovanou novelizací Vodního zákona (zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Posun novelizace Vodního zákona do příštího
roku byl způsoben politicko-ekonomickými
důvody, souvisejícími se zdražováním pitné
vody. Pokud se týká protipovodňové ochrany,
tak je mimořádně důležitá protipovodňová
prevence a kvalita zpracování povodňových
plánů na všech úrovních a příslušná neformální školení obyvatel. Bohužel u nás chybí
provázanost Vodního zákona se Stavebním
zákonem (zákon č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a povinné zakomponování
protipovodňových opatření a hospodaření
s dešťovou vodou v územních a regulačních
plánech. Součástí povodňových plánů je i odstraňování povodňových škod, jejichž cílem
je zajistit návrat nemovitostí do původního
stavu, jaký byl před povodní.
Jaroslav Pollert podává informace o současných zákonech, jejich permanentních
změnách, o navrhované novelizaci Vodního
zákona (oddílná kanalizace, poplatky za
vypouštění odpadních vod, recyklace, emisní limity aj.), možnostech víceúčelového
využití vody jako suroviny, změnách v průtocích kanalizačním potrubím, komplexním
řešení kanalizačního systému a ČOV jako
propojeného systému, problematice šedé
vody, čistírenských kalů apod. Informace
napovídají, že strategie vody se bude ubírat
využíváním energie, surovin, zadržováním
dešťové vody v místě spadu a šetřením vodou.
Nové možnosti využívání vody se neobejdou
bez respektování ekonomiky.
Jiří Vítek patří k našim nejvýznamnějším
odborníkům na hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Jedná se o systém odvodňování
v urbanizovaném území. HDV je součástí reakce vodohospodářské činnosti na klimatické
změny. Po delších obdobích sucha dochází
k přívalovým srážkám, které jsou stále častěji
větší, nežli jsou dimenzovány systémy odvodnění. Společnost potřebuje přijmout prioritu
vody a to souvisí se změnou myšlení všech.
Chybí také ekonomická motivace majitelů pozemků a stavebnictví produkuje stavby, které
neodpovídají vodohospodářským kritériím
udržitelného rozvoje. Zásadním požadavkem je zadržet dešťovou vodu v místě spadu
a změnit podobu odvodňovaných staveb
způsoby blízkými přírodě. Většina staveb trpí
nedostatky (chybí koordinace jednotlivých
profesí, nejednotný přístup k decentrálním
způsobům odvodnění, není doceněn význam objektů), vznikají nebezpečné stavby
v rozporu se stavebním a vodním zákonem
(neexistuje národní koncepce hospodaření
s dešťovou vodou v urbanizovaném území,
chybí výklady a metodické předpisy, které by
jednoznačněji ozřejmily platnou legislativu,
chybí zapracování zásad HDV do územních
plánů, do současné doby nedošlo na úrovni
státu ke koordinaci technických předpisů
a norem, chybí Městské stavební standardy).
Je nutné počítat s budováním retenčních

nádrží, které budou po většinu roku suché
a budou se plnit dešťovou vodou v době srážek
a regulovaně vypouštět.
Finanční prostředky lze získávat z OPŽP, výzva č. 34 pro města a obce při řešení snižování
rizik povodní. Dotace z Fondu soudržnosti lze
čerpat maximálně do výše 85 % z celkových
výdajů projektu.
Josef Hejzlar – náš nejvýznamnější odborník
na eutrofizaci vody, zdůraznil v úvodu svého
příspěvku, že není v naší společnosti věnovaná adekvátní pozornost vodohospodářským
otázkám. Jeho příspěvek se zabývá projevy,
příčinami a možnostmi nápravy při eutrofizaci
vody. Dále uvádí projevy eutrofizace, příčiny
a ovlivňující faktory, význam fosforu (P) a dusíku (N), koncentrace P v sedimentu a jeho
stratifikace, rozklad biomasy, spotřeba kyslíku,
změny vlastností vody aj. Má-li se úspěšně řešit
eutrofizace v konkrétní nádrži, je třeba pochopit, jak funguje její ekosystém. V příspěvku jsou
na závěr uvedeny protieutrofizační opatření.
Každá nádrž vyžaduje samostatné řešení a je
spojena se svým povodím, takže je nutno se
zabývat celým povodím. Koloběh živin (zejména fosforu) mezi sedimentem a vodním
sloupcem může mařit obnovu eutrofizované
nádrže. Fyzikální, chemické a biologické složky
vodního ekosystému jsou vzájemně propojeny
a omezení jedné složky může druhově preferovat druhou strukturu, např. rybí obsádku. Při
návrhu opatření pro obnovu či změnu eutrofizované nádrže je třeba brát v úvahu přírodní
podmínky dané nádrže a jaké využití nádrže
bude nejvýhodnější.
Ladislav Satrapa – název příspěvku je „Jedině přehrady zajistí a ovládnou vodu podle
našich potřeb“. Z příspěvku vyplývá, že přehrady plní několik funkcí, a to – zajišťování
zásob vody pro potřeby společnosti, ochrana
proti povodním, výroba elektrické energie
z vody vodních toků a další účely zde neuvedené, jako např. lodní doprava, rekreace,
vodní sporty, sportovní rybolov aj.). Území ČR
se nachází na střeše Evropy a téměř všechny
toky u nás pramení, takže máme vodu jen
dešťovou, proto bychom neměli nechat odtéci
zbytečně ani kapku vody do moře, ale měli
bychom ji zadržovat v nádržích.
V ČR bylo období největší výstavby přehrad
v letech po druhé světové válce do 80. let 20.
století. Podle světového soupisu (ICOLD) je
v ČR evidováno 118 plně využívaných přehrad. Jako poslední byla vybudovaná přehrada
Slezská Harta v roce 1996, přičemž ještě ve
stádiu rozestavěnosti bylo zvažováno její
nedokončení. Paradoxem je, že následujícího
roku 1997 zachránila Slezská Harta oblast pod
hrází před tragickými povodňovými následky.
Nová prázdná nádrž se při této povodni naplnila během jednoho dne. Touto skutečností
lze podtrhnout význam přehrad a nepodléhat
populistickým snahám některých jedinců či
skupin, snažícím se měnit názor na budování
přehrad. V současné době je připravována
výstavba několika přehrad, z nichž je citováno
vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě
s ochranným účinkem i města Krnova. Dále
je připravovaná výstavba poldru Mělčany na
řece Dědině v povodí Labe. Původně projektovaná nádrž byla změněna z ekologických
důvodů na suchý poldr.
Zásadním dokumentem ve strategii výstavby přehrad je „Generel lokalit pro akumulaci
povrchových vod“ (LAPV), který obsahuje
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65 lokalit vhodných pro výstavbu nových
přehrad. LAPV byl podepsán ministry MZe
a MŽP s šestiletým intervalem, hodnotícím
LAPV do 15. 12. 2015. Vládním dokumentem
v opatřeních pro zmírnění dopadů sucha je
„Usnesení vlády České republiky ze dne 29.
července 2015 č. 620 k přípravě realizace
opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vod“.
Pavel Rubeš – „Právní otázky hospodaření
se srážkovými vodami“ je název příspěvku.
Hospodaření se srážkovými vodami český
právní řád reguluje jen v určitých aspektech a lze říci, že srážkové vody jsou dosud
opomíjenou právní Popelkou. Motivace ke
změnám v nakládání s dešťovými vodami
nemusí mít formu jen právní (zákazy, příkazy,
povolení), ale mohou být v rovině osvětové
nebo ekonomické (daně, poplatky, dotace).
Změna v legislativě je jen jednou z možností.
V právních předpisech se používají pojmy
„srážková voda“ i „dešťová voda“. Srážkové
vody, pokud dopadnou na zemský povrch,
se stávají součástmi povrchových vod a jsou
pod „ochranou“ vodního zákona. Právní
úprava vodního zákona se vztahuje na vody
v intravilánu i v extravilánu a je tak jedinou,
která řeší srážkové vody obecně. Ostatní
právní předpisy se obvykle týkají hospodaření
s vodami v intravilánu. Obecné požadavky na
využití území a na stavby stanovuje vyhláška
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využití území. Je třeba preferovat zasakování,
nebo zadržování nějakým technickým zařízením s regulovaným odtokem do srážkové

kanalizace či do povrchové vodoteče. Dostatečnou motivací ve smyslu vodního zákona
je využívání dešťových vod, nebo zasakování
bez zpoplatnění. Je absurdní, že stočné se
často neplatí u oddílných srážkových kanalizací z důvodů, že tyto kanalizace nejsou pro
veřejnou potřebu. Hospodaření s dešťovými
vodami v extravilánu má vhodnější motivaci
v ekonomice – nikoliv poplatková (sankční),
ale vzdělávací a dotační.
Miloslav Šír, Miroslav Tesař se ve svém
příspěvku zabývali lokálním systémem včasné
výstrahy před povodněmi v Horním Maršově.
Je tu podrobně pojednáno o formování odtoku
z povodí, o koncepci lokálního výstražného
systému (LVS), o autonomní stanici monitorované sítě na povodí a o provozu a jejich
správě. Více než dvouletý monitorovací systém LVS v náročných horských podmínkách
prokázal, že nově vyvinuté autonomní monitorovací stanice včetně čidel jsou provozně
vysoce spolehlivé. Rutinní provoz LVS je
nenáročný na obsluhu.
Bohumil Kujal, Jan Šálek – příspěvek se
zabývá hospodařením s vodou v krajině.

Zhodnocení konference
Pořádaná konference měla dvě hlavní témata:
povodně a hospodaření s vodou. Obvyklé
povodně v našich zeměpisných šířkách, ať je
jejich původ jakýkoliv, nemají takový katastrofický průběh jako např. v zemích Přední nebo
Zadní Indie a jiných přímořských státech s vysokými dešťovými srážkami nebo s výskytem
tajfunů a tornád. Problémy nám způsobují po-

vodně o velikosti z roku 2002 nebo větší a také
nejsme schopni čelit pohromám povodní způsobených tzv. „bleskovými průtržemi“, u nichž
nejsme schopni předpovídat ani lokality, ani
intenzity dešťových srážek. Bleskový účinek
neumíme preventivně odhadnout, takže v postižené oblasti je jejich ničivý účinem okamžitý,
odtok do větších recipientů je neregulovatelný,
dochází k sesuvům půdy, strhávání obytných
staveb a dalším ničivým účinkům. Preventivní
ochrana protipovodňovými stavbami není
možná, poněvadž bychom museli ochraňovat
téměř celé území naší republiky. Jako nejúčinnější prevence je osvěta všech obyvatel, která
je podobná osvětě při ostatních katastrofických
jevech (požárech, větrných pohromách, jaderných katastrofách apod.).
Nutnost zabývat se hospodařením s vodou
v extravilánu vyplývá z toho, že nezastavěných
ploch v ČR je cca 70 %. Vody v extravilánu
nám odtékají z velké části bez užitku do moří,
na čemž se podepsalo minulé období tzv.
socializace. Bohužel ani současné období od
roku 1989 tuto situaci nezlepšilo a hospodaření s vodou je stále problematické a dešťová
voda nám bez užitku odtéká z velké části do
moří. Proto je nutné vytvářet přírodě blízké
podmínky na zadržování vody v místě spadu,
čímž můžeme krýt její deficit v období sucha.
Obnova a rekonstrukce dříve zrušených vodních nádrží, budování malých rybníků, revitalizace toků, zachycování části povodňových
vod, obnova závlahových meliorací, správné
hospodaření s lesy, rozšiřování travnatých
zemědělských ploch, odůvodněná výstavba

Technika fotochemické oxidace

= účinné odstranění obtížně degradovatelných
organických látek z odpadních vod
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PRINCIP ČINNOSTI
UV fotoindukovaná tvorba extrémně silných oxidačních
reagentů, které rozkládají veškeré organické znečištění.
PŘÍKLADY EFEKTIVNĚ ODSTRAŇOVANÝCH
PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK
Aromatická rozpouštědla (toluen, xylen), ropné a dehtové
látky, fenoly, nitrosloučeniny, chlorované uhlovodíky, farmaka,
alkoholy, aldehydy, ketony.
MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ
Čištění odpadních vod z chemického průmyslu a
farmaceutických výrob, provozů zpracovávajících plastické
hmoty, tiskařských provozů, sanační čištění podzemních vod,
finální dočištění komunálních odpadních vod, úprava pitné
vody.
KAPACITA DODÁVANÝCH ZAŘÍZENÍ
0,1 až 10 m3/hodinu.
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přehrad, tvoření poldrů, ochrana podzemních
zdrojů vod, čištění odpadních vod, vícenásobné využívání (recirkulace) vody – to jsou
hlavní metody k racionálnímu hospodaření
s vodou v nezastavěných oblastech. Základním předpokladem dobrého hospodaření s vodou je její zadržování v místě spadu, a tomu
je třeba podřídit odvodňování zastavěných
ploch, silnic, parkovacích ploch a veškerého
nepropustného povrchu. Nechat vodu zasakovat, nebo akumulovat v nádržích apod.
Je vědecky zjištěnou skutečností, že dochází
k oteplování atmosféry, což má za následek
změnu klimatických podmínek (změny malého i velkého cyklu vody), nepravidelný a častější výskyt povodní a v případě nezastavení
zvyšování teploty atmosféry dojde zákonitě

k rozšiřování oblastí sucha a zvedání hladin
moří. Není dosud známo, co všechno způsobuje celkové zvyšování hladin moří. Avšak ví
se, že jednou z příčin vzrůstu teploty atmosféry je zvyšování obsahu CO2 (skleníkového
plynu) – což je do jisté míry výsledek činnosti
člověka. K tomuto problému se konala v prosinci 2015 v Paříži celosvětová konference.
Cílem konference bylo omezit nárůst CO2 tak,
aby do roku 2100 nedošlo k většímu zvýšení
teploty atmosféry než o 1,5 °C. Konference
nazývaná „Klimatická dohoda“ se zúčastnili
i zástupci ČR. Závěry konference schválili zástupci 196 zemí, včetně největších producentů
CO2 – Číny, USA a Indie.
Druhý den konference se konala exkurze
do jaderné elektrárny Temelín (JETE) se

zaměřením na systém chladicích vod elektrárny. Voda pro chladicí účely je odebíraná
z Vltavy – nádrže Hněvkovice. Větší část
vody se odpaří ze 4 chladicích věží a zbytek
se vypouští do Vltavy v místě ponořeného
stupně Kořensko.
Předmět konference „Povodně a hospodaření s vodami“ se ukázal jako vysoce aktuální,
o čemž svědčilo množství diskusních připomínek. Garanty konference byli Ing. Miloslava
Melounová – předsedkyně ČSVH, a Ing. Bohumil Kujal – čestný předseda ČSVH.
Ing. Bohumil Kujal
Česká společnost vodohospodářská
ČSSI z. s.
milda2@volny.cz
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50. výročí České limnologické společnosti
Jaroslav Vrba, Martin Rulík

Česká limnologická společnost (ČLS), zvaná
mezi členy familiárně Limnospol, sdružuje
vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a studenty v oboru teoretické a aplikované limnologie. Limnologie je vědní obor,
který se zabývá výzkumem kontinentálních
vod ve všech jejich aspektech – fyzikálním,
chemickém a biologickém, jak v povrchových
vodách (jezera, údolní nádrže, rybníky, tekoucí vody a mokřady), tak i podzemních vodách.
Členy Společnosti jsou specialisté na hydrologii, hydrochemii, hydrobiologii, taxonomii
a ekologii vodních organismů, mikrobiologii,
technologii úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, jakost vody z hlediska jejího
užití. Česká limnologická společnost je členem
Rady vědeckých společností ČR a European
Federation for Freshwater Sciences (EFFS).
Protože v letošním roce slaví Limnospol 50.
výročí svého vzniku, rádi bychom čtenářům
časopisu Vodní hospodářství stručně přiblížili historii vzniku a cesty, kterými se česko-slovenská limnologie ubírala v předchozím
půlstoletí.

Československá limnologická
společnost při ČSAV (ČSLS)
První snahy o integraci či koordinaci československého hydrobiologického výzkumu byly
spojeny se vznikem ČSAV v roce 1952, kdy
zakladatel prvního akademického hydrobiologického pracoviště v Sedlici u Blatné doc.
Rudolf Šrámek–Hušek inicioval vznik samostatné Hydrobiologické subkomise v rámci
Zoologické komise ČSAV. Každoroční schůze
této akademické subkomise postupně získala
charakter odborně zaměřených konferencí za
široké účasti československých hydrobiologů.
V roce 1958 došlo k založení Hydrobiologické
laboratoře ČSAV zaměřené na výzkum údolních nádrží, do které se s většinou svého týmu
z PřF UK přesunul doc. Jaroslav Hrbáček.
Snahy o založení samostatné vědecké společnosti stále sílily a záhy po Hydrobiologické
konferenci, která se uskutečnila v roce 1964
na Lipně, vznikl tzv. přípravný výbor (1965 až
1966), v jehož čele stanul Jaroslav Hrbáček,
vedoucí Hydrobiologické laboratoře ČSAV.
Ustavující schůze „Limnospolu“ se konala
počátkem roku 1966 v Praze a prvním předsedou ČSLS se stal akademik Silvestr Prát,
respektovaný rostlinný fyziolog a reprezentant
biologických věd ve vedení ČSAV, nicméně
veškerou agendu spojenou s formováním
ČSLS a začleněním do akademických struktur
zajišťoval tehdejší vědecký tajemník Milan
Straškraba, jehož příslovečná píle nesporně
sehrála zásadní roli při úspěšném rozjezdu
ČSLS. Úspěšnému založení ČSLS v roce 1966
určitě napomohlo jak aktivní zapojení československých limnologů do Mezinárodního
biologického programu (IBP), tak postupné
politické uvolnění v Československu v prů-
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Šťastným, trvají jako konference Vodárenská
biologie dodnes; celostátní konference Údolní nádrže iniciovaná v roce 1984 Milanem
Straškrabou dala základ úspěšné sérii mezinárodních konferencí Reservoir Limnology
(1987–2007); série domácích konferencí Říční
dno, založená Františkem Kubíčkem a Otakarem Štěrbou v roce 1986, získala v 90. letech
rovněž mezinárodní rozměr (Symposium
on River Bottom). V rámci ČSLS se rovněž
formovala odborně fundovaná stanoviska –
založená na dlouhodobém hydrobiologickém
a ichtyologickém studiu říčních ekosystémů
moravskými a slovenskými kolegy – k některým megalomanským vodohospodářským
projektům – např. k výstavbě soustavy Novomlýnských nádrží na Dyji, vodního díla
Gabčíkovo–Nagymaros na Dunaji či průplavu
Dunaj–Odra–Labe.
Období po roce 1989 přineslo nejen spoustu
euforie, ale také rozdělení Československa
na konci roku 1992, které znamenalo i konec společné československé limnologické
společnosti. Díky maximálnímu pochopení
a vstřícnosti všech zainteresovaných došlo
v roce 1994 k bezproblémovému rozdělení
Limnospolu na X. limnologické konferenci
ve Staré Turé na Slovensku. Čeští a slovenští
delegáti na historicky posledním společném
Valném shromáždění potvrdili rozdělení a vypořádání majetku, volby nových funkcionářů
již proběhly odděleně. Po téměř 30 letech
společné existence Limnospolu vznikly dvě
sesterské nástupnické organizace – Česká limnologická společnost (ČLS, do níž přešlo 237
členů) a Slovenská limnologická spoločnosť
(SLS, 67 členů). Obě národní reprezentace se
nicméně dohodly na co nejtěsnější spolupráci
i na pokračování společné tradice limnologických konferencí.

běhu šedesátých let. Organizační struktura
tří poboček odpovídala tradičním centrům
československé limnologie v Praze, Brně a Bratislavě, kde se pořádaly pravidelné semináře
ve spolupráci s univerzitními a akademickými
pracovišti. Po přemístění Hydrobiologické laboratoře z Prahy v 80. letech vznikla čtvrtá pobočka v Českých Budějovicích. K informování
početné členské základny sloužily pravidelné
čtvrtletní Zprávy Československé limnologické
společnosti při ČSAV.
První celostátní konference se sešla krátce
po vzniku ČSLS v září 1967 ve valašské Bystřičce a valné shromáždění členů mj. rozhodlo
o pravidelných intervalech konferencí a jejich
názvu. Od té doby se československé limnologické konference konají s železnou tříletou
pravidelností ve střídavé gesci českých, moravských a slovenských organizátorů. Konference přispívaly nejen k výměně zkušeností
a k udržování odborných kontaktů a povědomí o práci kolegů, ale také k účinnému přenosu nových poznatků do praxe, protože se jí tradičně účastnili i mnozí členové z provozních
institucí (podniků Povodí, vodovodů a kanalizací, hygienické služby apod.). K lepšímu
šíření poznatků přispívaly také konferenční
sborníky příspěvků, vydávané pravidelně od
V. konference v Ústí nad Labem. Konferencí
se neúčastnili tehdejší studenti, pouze tzv.
vědečtí aspiranti (dnešní doktorandi), protože
členy ČSLS mohli být pouze absolventi VŠ.
Kromě vlastních limnologických konferencí
se členové ČSLS organizačně i odborně podíleli na zajišťování mnoha determinačních
kurzů – např. algologických či pro jednotlivé
skupiny makrozoobentosu. U takovýchto akcí
se často využívala synergie zázemí hostitelské
instituce (např. přístrojového vybavení laboratoří) a široké odbornosti členů ČSLS. Výhodou
podobných akcí byl také menší počet účastníků a neformální prostředí. Mnohé tradiční
akce se postupně vyvinuly do pravidelných
celostátních odborných akcí – např. semináře
Aktuální otázky vodárenské biologie, pořádané
od roku 1985 Alenou Sládečkovou a Josefem

Vznik ČLS byl tedy doprovázen výrazným
poklesem členů – už na konferenci ve Staré
Turé byl patrný nejen markantní deficit seniorů
v důchodu, ale především mladých účastníků
– přestože stanovy už pár let umožňovaly členství i studentům. Ve výboru českobudějovické
pobočky se tehdy proto zrodil nápad na celostátní Setkání mladých limnologů (SML), které
se uskutečnilo na podzim 1995 v terénní stanici
Botanického ústavu AV ČR v Lužnici. Přijelo
přes 20 studentů magisterských a doktorských
programů z většiny českých a moravských univerzit, dokonce slovenská doktorandka z Nitry
a jeden pražský gymnazista. Řada účastníků nejen vstoupila do ČLS, ale dodnes pracuje v oboru (ten gymnazista, mimochodem, už je dávno

Vladimír Kořínek na Blatné v roce 1982

Pivo je voda a voda, to je limnologie

Česká limnologická společnost

35

profesorem na PřF UK). Protože se nápad ujal,
další setkání zorganizovali olomoučtí kolegové
v roce 1998 v Karlově pod Pradědem. Propagace Limnospolu mezi studenty byla očividně
úspěšná – třetina účastníků přelomové konference v Koutech nad Desnou v roce 2000 se zúčastnila soutěže o nejlepší prezentaci a poster
mladých účastníků do 30 let. Studentských
účastníků dalších limnologických konferencí
rozhodně neubývalo, ale ani nepřibývalo členů
ČLS. Proto jsme po delší pauze obnovili tradici
pořádání SML po každé konferenci – třetí SML
bylo v Olomouci (2010), čtvrté v Lužnici (2013)
a poslední letos u Boleveckých rybníků v Plzni.
Kromě náboru nových členů na SML vznikají
neformální kontakty mezi studenty i pedagogy
hydrobiologických či rybářských oborů z různých univerzit, pro pedagogy je cenné a poučné
především srovnání úrovně jednotlivých škol
a jejich přístupu ke studentům.
Přelom tisíciletí znamenal výrazné oživení
pro Limnospol – konference v Koutech nad
Desnou v roce 2000 nepřinesla jen výrazné
omlazení, ale plná polovina účastníků přijela z vodohospodářské praxe a firem. Přijetí
Rámcové směrnice o vodách a její implementace po vstupu Česka do Evropské unie
určitě příznivě ovlivnily rozvoj hydrobiologie
v podnicích Povodí i Výzkumném ústavu
vodohospodářském T.G.M., což znamenalo
významnou stabilizaci a perspektivu pro
českou limnologii. Odborná činnost Limnospolu, kromě tradičních seminářů v sídlech
tří poboček, reagovala na nové výzvy – např.
implementaci Rámcové směrnice o vodách,

d

dopady eutrofizace či klimatické změny, nebo
pokusy „resuscitovat“ plavební kanál Dunaj–
Odra–Labe. K těmto otázkám pořádáme ad hoc
semináře či workshopy, běží mnoho determinačních kurzů apod. Členové Limnospolu se
aktivně zapojili mj. do řešení projektu Revitalizace Orlické nádrže, včetně čtyř odborných
konferencí v Písku. ČLS je rovněž dlouholetým spolupořadatelem tradičních konferencí
Vodárenská biologie v Praze, od roku 2012
též konferencí Vodní nádrže v Brně a celé
řady dalších akcí. Zásadní zefektivnění práce
Limnospolu přineslo rozšíření elektronické
komunikace. Nové stránky www.limnospol.
cz plní od roku 2010 nejen informační funkci
navenek, ale umožňují všem členům aktivní
zapojení do života Limnospolu (vyhledávání
kontaktů, hromadné rozesílání zpráv, elektronické volby apod.). Během několika let se podařilo zefektivnit výběr členských příspěvků
nebo významně zvýšit volební účast členů.
V souvislosti s novelou občanského zákoníku
bylo při revizi stanov mj. opuštěno zcela přežité členění do poboček a upraveny orgány
nově zapsaného spolku: České limnologické
společnosti, z.s.
Během první dekády nového tisíciletí byly
také završeny integrační snahy evropských
limnologů. Pravidelné dvouleté Symposium
for European Freshwater Sciences (SEFS),
kde se potkávali mj. reprezentanti národních
limnologických asociací, dospělo na SEFS4
v polském Krakově k ustavení European Federation for Freshwater Sciences (EFFS), k níž
se ČLS připojila v roce 2009. Ambicí EFFS
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je především všestranná podpora studentů
a mladých limnologů. Pro ně se od roku 2013
vyhlašuje soutěž o nejlepší evropskou disertaci – laureáti této EFFS Award mají nárok na
bezplatnou účast a právo proslovit plenární
přednášku na další SEFS. Od loňského roku
je pro mladé limnology vyhlášena také soutěž
o grant podporující mezinárodní spolupráci
– tzv. FreshProject (Collaborative European
Freshwater Science Project for Young Researchers). Pořadatelství jubilejního SEFS10
v červenci 2017 v Olomouci je pro nás velkou
ctí i závazkem.

d
d

d
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... a zveme Vás na tradicní jarní semináre,
tentokrát s názvem „Modrá úsporám … utopie a praxe“
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ěkujeme všem autorům i recenzentům za čas, který v uplynulém roce věnovali tomu, aby články
měly vysokou odbornou úroveň. Musíme také zmínit nezištnou práci, kterou časopisu věnují členové redakční rady. V neposlední řadě jsme zavázáni našim čtenářům a inzerentům – bez nich by časopis
nemohl vycházet.
Upozorňujeme, že na www.vodnihospodarstvi.cz do rubriky Ročníky jsme doplnili celý ročník 2016.
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Na www.vodnihospodarstvi.cz jsou z nového
čísla Vodního hospodářství umístěny tyto články:
• V aktuálním čísle Vodního hospodářství je článek,
nazvaný Aplikace molekulárně-genetických metod pro studium procesů biodegradace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách od autorů z TUL Liberec.
Myslím, že stojí za Vaši pozornost.
• Přinášíme i informace o tom, jak je možné nově a ekonomicky
rekonstruovat vodovod.
• Vždy mě potěší diskusní příspěvky, byť třeba se mnou nesouhlasí.
Jsou důkazem toho, že časopis je čten. Nyní otiskujeme dva příspěvky, které nám zaslal Ing. Jiří Sedláček a za SOVAK Oldřich Vlasák.

19. 1. 2017 Vodoprávní vztahy – vlastnické právo, jeho
omezování a další práva ve vodoprávních vztazích. Seminář.
Praha. Info: www.uzitecneseminare.cz
1.–2. 2. 2017 Vodárenská biologie 2017. Konference. Praha,
hotel DAP. Info: www.ekomonitor.cz
únor– březen: Modrá úsporám… utopie a praxe. Info o místech
a další: www.asio.cz
23.–24. 2. 2017 Řešení extrémních požadavků na čištění OV.
7. ročník konference. Blansko. Info: www.czwa.cz/
16.–17. 3. 2017 VODA Zlín. XXI. ročník mezinárodní
vodohospodářské konference. Zlín. Info: www.voding.cz
20.–24. 3. 2017 Podzemní vody ve vodárenské praxi. 4. ročník
celostátní konference. Info: www.studioaxis.cz
18.–20. 4. Hydrologie malého povodí. Konference. Praha. Info:
miroslav.tesar@iol.cz.

Kofinancování územních studií krajiny
MŽP nabídne obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny. Ty pomohou zmapovat aktuální stav krajiny
a usnadní územní plánování
Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na
projekty pořízení územních studií krajiny mohou zároveň čerpat
desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí
a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování. Územní
studie pomohou zmapovat aktuální rizika
v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim
v krajině, protipovodňovou ochranu, ale
navrhnou například i vhodné řešení ochrany
proti erozi. Tyto a další výstupy, které územní
studie přinesou, navíc mohou obce použít
pro snadnější zdůvodnění čerpání prostředků
z veřejných rozpočtů.
Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo
Ministerstvo životního prostředí spolu se
Státním fondem životního prostředí ČR, je
podpora zpracování územních studií krajiny,
které obcím poslouží jako komplexní podklad
pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. O dotaci mohou žádat obce s rozšířenou
působností od 1. prosince 2016 až do konce
roku 2019 nebo do vyčerpání vyhrazených
35 milionů korun.
„Podmínkou získání dotace je vydané rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory v dotačním programu v gesci MMR – konkrétně
v prioritní ose tři programu IROP určené na
územní studie krajiny. Ty jsou z hlediska péče
o krajinu klíčové. Nejenže umožní posoudit

aktuální stav krajiny, její přírodní, produkční i kulturní potenciál, ale
díky nim mohou obce také lépe navrhnout opatření, která povedou
k ekologické stabilizaci krajiny. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli nabídnout kofinancování projektů těm obcím, které již uspěly
se svou žádostí o dotaci na tyto studie v programu IROP,“ vysvětluje
ministr životního prostředí Richard Brabec.
„Velkým přínosem je zejména to, že studie řeší krajinu podrobně
a ve všech souvislostech, a to i s ohledem na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, adaptační strategii EU a strategii EU
v oblasti biologické rozmanitosti,“ doplňuje ministr Richard Brabec.
Obce s rozšířenou působností tak mohou díky podpoře z Národního programu Životní prostředí uhradit náklady na vypracování
územní studie krajiny ze 100 %. Až 90% dotaci získají z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a až 10 %
mohou získat z Národního programu Životní prostředí.
„Nevhodné zásahy do krajiny jsou také
jedním ze současných aktuálních problémů,
s nimiž se potýká životní prostředí. Obce
nemají povinnost vypracovávat tyto územní studie. Doplněním dotace z Národního
programu Životní prostředí k hlavní dotaci
z operačního programu je chceme motivovat
k jejich zpracování,“ říká ředitel Státního
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Územní studie krajiny musí být pořízena
v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
životního prostředí z letošního února 2016
pod názvem „Zadání územní studie krajiny
pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. Podmínkou pro poskytnutí podpory
je vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci specifického cíle 3.3. Integrovaného
regionální operačního programu.
Odkaz na dokumenty k výzvě: https://
www.sfzp.cz/sekce/859/k-vyzve-14-2016/.
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