V květnu měla proběhnout výstava VODOVODY-KANALIZACE. S ohledem
na současnou situaci byla zrušena. Zájemcům o představení se odborné
veřejnosti nabízíme inzerát v květnovém Vodním hospodářství se slevou
10 až 25 %. Informace: stransky@vodnihospodarstvi.cz, 603 431 597

Voda očima dětí
Voda jako radost, bazén i osvěžení v horkém létě. Při příležitosti Světového dne vody 2021
jsme se zeptali dětí, co pro ně znamená voda. Odpovědi odzbrojují svojí upřímností,
ve které se odráží čirá esence vody — její životadárnost.
Světový den vody připadá na 22. března
a upozorňuje na jeden z nejcennějších
přírodních zdrojů, který často
bereme jako samozřejmost. Ať už
jako součást jídelníčku, domácnosti,
nebo rekreační kratochvíle, voda
proplouvá naším životem od
začátku do konce. Její důležitost
si někdy uvědomíme až ve chvíli,
kdy není. Právě to je tématem
Světového dne vody 2021:
Co pro nás znamená voda?
Pro nás je voda nejen náplní
práce v podobě správy
9 000 km vodovodů a bezmála
4 000 km kanalizací, ale
také posláním. Péče o její
kvalitu pro 458 obcí
v severních Čechách
je závazkem, který
plníme s maximálním
nasazením.

Voda je radost.
Vana, sníh, kaluze,
bublinky, plavání.
Stella, 5 let

Voda je pro me
dulezitá, nedá se
bez ní zít.

Kája, 12 let

Terezka K., 9 let

Princezna v desti.
David, 4 roky

Voda je dulezitá pro kyticky,
protoze kdyz prsí, tak
Sali 4 roky
kyticky pijou.

Pohled dospělého
Voda je pro mě spojená s pocitem čistoty
a přírody, je to element, který dává
všemu život. // Voda není samozřejmost
a je zapotřebí s ní šetřit a chránit ji.

www.svs.cz

Světový den vody…
…Má pro letošek motto, které se dá přeložit, co pro koho voda znamená. Je o tom i anketa začínající na straně 10. A co pro mě voda je?
Napíši spíše, co bych si přál! Ať hodnota a cena vody se sobě rovnají.
Ať voda není objektem, ale spíše subjektem. Ať se nemusíme bát vodu
pít z lesních studánek (a ty nebudou mizet, naopak přibývat). Ať nebudou spoutány skružemi, nýbrž budou pěkně místními kameny štětovány, jak to můj děda před mnoha desetiletími dělával (bez dotací).
Máma milovala a nazpaměť znala báseň od Josef Václava Sládka:
Znám křišťálovou studánku… Kdo z nás zná nějakou báseň o vodě?
Tedy kromě naší hymny, kde „voda hučí po lučinách…“ Bohužel tu
dobu dávno odnesla voda, byť to vypadá tak, že snad se znova potoky
tam, kde je to možné, budou ze svěracích kazajek uvolňovat.
Požádal jsem básníka Jiřího Žáčka, který ostatně vystudoval vodařinu a nějakou dobu i pracoval na tehdejší Zemědělské vodohospodářské správě, zda by pro časopis a k oslavě vody napsal nějakou
básničku. Bohužel jeho zdravotní stav mu to nedovolil, ale svolil,
abych otiskl moji oblíbenou básničku z jeho sbírky Jak jsem potkal
Otavu. Tady je:

30
let na trhu

• průmyslové čístírny
odpadních vod
• komunální čistírny
odpadních vod
• dekontaminační jednotky
• plastová výroba

Jiří Žáček
Voda, voděnka
Odvalil se kamínek,
narodil se pramínek,
čerstvá voda, voděnka.
Rozběhla se dolů z hor
daleko, až za obzor,
bystrá voda, voděnka.

EKOSYSTEM spol. s r. o.
Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.ekosystem.cz

Nese kvítek uvadlý,
modré nebe zrcadlí,
snivá voda, voděnka.
Led ji svírá mnoho dní,
než se zjara rozvodní,
divá voda, voděnka.
Běží v každém počasí,
všecku žízeň uhasí,
dobrá voda, voděnka.
Všechny rány vyhojí,
voda umí obojí,
živá voda, voděnka.
Běží jako o život
k dalekému moři vod,
bujná voda, voděnka.
Plyne kolem jako čas,
s deštěm se k nám vrátí zas,
věrná voda, voděnka.

• průmyslové úpravny vod

Když budete chtít, můžete se ji naučit nazpaměť. Nebojte se, zkoušet
Vás nebudu. V průvodním dopise mi pan Žáček napsal: „Světový den
vody určitě oslavím dvěma deckami vína (však je taky skoro samá
voda)“. Při té hluboké pravdě mě napadlo, že bych mohl ukončit toto
zamyšlení trochu odlehčeně citací z povídky Šimka a Grosmana Jak
jsem se učil plavat: „… jsou však v přírodě živly, i nebezpečné, které
nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvním místě je to voda. Možná,
že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu.
Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem
v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno si s ní
myjí tvář, večer půl, sprosťáci pak i celé tělo a zuby…“ Mějme všichni
vodu rádi!
Ing. Václav Stránský

• komunální úpravny vod
• reverzní osmózy
• ultrafiltrace

G-servis Praha, s.r.o.
Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.g-servis.cz
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Možnosti reintrodukce
a přirozené obnovy topolu
černého v břehových
porostech
Petra Štochlová, Kateřina Novotná, Karel Černý

Abstrakt

Břehové porosty jsou nedílnou a nezastupitelnou částí naší přírody.
Jedním z největších problémů, se kterými se v současnosti potýkají,
je vliv invazních patogenů redukujících populace jejich klíčových
dřevin (jilmů, olší a jasanů) a z toho vyplývající rizika týkající se
jejich zdravotního a technického stavu, stability a zejména budoucí
obnovy. Předkládaný článek se věnuje možnosti četnějšího využívání
topolu černého při obnově těchto stanovišť. Poukazuje a rozebírá
související problémy s přirozenou obnovou topolu černého, mezi něž
patří fragmentace a devastace přirozených stanovišť, pokles kondice
díky zmenšujícím se populacím a snadnost křížení s alochtonními
druhy topolů. Mezi nabízená možná řešení, která by přispěla k dlouhodobému zlepšení stavu břehových porostů, ale i populací topolu
černého, patří nejen ochrana spočívající v uchování jeho genofondu
a reintrodukce, ale i plošné obnovení příhodných stanovišť a podpora přirozené obnovy.
Klíčová slova
Populus nigra – břehový porost – lužní les – přirozené stanoviště –
fragmentované populace – minimální velikost životaschopné populace
– doletová vzdálenost – hybridizace – introgrese

příčin současného stavu a obeznámit s možnými postupy, které by
přispěly k obnově jeho populace a využití v břehových porostech.

Ekologie a možný význam topolu černého v břehových
a dalších porostech
Topol černý (Populus nigra L., obr. 1) je, spolu s topolem osikou (P. tremula L.) a na části území i topolem bílým (P. alba L.) a topolem šedým
(přirozený kříženec P. alba × P. tremula, tj. P. ×canescens Smith.), naše
domácí dřevina rodu Populus. Přirozeně roste na 20° až 70° zeměpisné
šířky na severní polokouli s těžištěm v Evropě. Je světlomilnou pionýrskou dřevinou osidlující exponovaná místa břehových porostů
po sezonním výskytu povodní, kde vlhká a písčitá půda poskytuje
ideální místo pro přirozené zmlazování (růst semenáčů, pařezových
či kořenových výhonků, nebo pro zakořenění ulomených větví). Ve
velmi krátké době vytváří významné krajinotvorné prvky, proto má
velký význam při revitalizaci krajiny [1]. Navíc topolové dřevo má
značný potenciál jako obnovitelný zdroj biomasy.
Těžištěm výskytu jsou teplé úvaly, ale podél bystřin a potoků roste
až do nadmořské výšky 800 m. Je dokonale přizpůsoben našemu klimatu a neprojevují se u něj poškození při povětrnostních výkyvech
(na rozdíl od jeho kříženců s topolem bavlníkovým P. deltoides Bartr.
ex Marsh., tj. topolu kanadského P. ×canadensis Moench), dobře snáší
i nedostatek srážek a suchý vzduch [2]. Optimální podmínky pro
pěstování topolu černého v ČR uvádí Mottl a Dušek [3] místa s průměrnou roční teplotou 7,5 až 9 °C, ve vegetačním období nad 14 °C,
hydromorfní nebo polohydromorfní půdy s hladinou podzemní vody
v 0,5 až 1,2 m nebo 1 m v místě s hustou vegetací. Roste na písčitých
až hlinitých půdách, štěrkových náplavech na neutrálních až bazických podkladech. Pro přirozenou obnovu jsou ideální bezplevelné
náplavy. Nevhodné jsou těžké hlinité půdy a místa s průměrnou roční
teplotou pod 6 °C a teplotou během vegetačního období pod 12 °C.
Výhodou topolu černého je jeho velmi rychlý růst v prvních letech
po výsadbě; ne/úspěch výsadby je tak zřejmý už po 2–3 letech, nikoli
po desetiletích jako u jiných dřevin [3]. Růst do výšky vrcholí ve stáří

Úvod
Břehové porosty jsou nedílnou a velmi významnou součástí prostředí
vodních toků a niv a v současné době se řadí mezi nejohroženější
ekosystémy v Evropě. Veškeré zásahy do břehových porostů musí být
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (řadí
vodní toky mezi významné krajinné prvky) a zákonem č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Jsou nezastupitelné, neboť plní řadu funkcí (stabilizační, filtrační, zasakovací,
stínící, protideflační, protierozní – tlumení větru, hydrodynamické,
krajinotvorné, ekologické, estetické, rekreační, produkční aj.).
K tomu, aby tyto funkce plnily adekvátně, je třeba, aby jejich druhová skladba byla co nejpestřejší a odpovídala konkrétním přírodním
podmínkám stanoviště. Jejich údržba a obnova by měla směřovat k co
největšímu přiblížení se přirozenému stavu ohledně jejich složení, za
současného zajištění potřebných technických funkcí. Podle zákona
o ochraně přírody a krajiny je žádoucí výsadba geograficky původních druhů. Obecně jsou nejužívanějšími stromovitými dřevinami
olše, jasany, vrby, javory, jilmy a topoly. Bohužel, populace většiny
z nich jsou aktuálně či potenciálně ohroženy invazními patogeny,
čímž dochází nejen k poškození břehových porostů a jejich funkcí,
ale i celých stanovišť. Mezi nejzávažnější patogeny patří plíseň olšová
Phytophthora alni C. M. Brasier decimující porosty olší fytoftorovou
hnilobou, voskovička jasanová Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski)
Baral, Queloz & Hosoya způsobující chřadnutí jasanů a Ophiostoma
novo-ulmi Brasier sužující jilmy grafiózou. Lokálně se objevují i nepůvodní patogeny dalších dřevin – javorů – Cryptostroma corticale
(Ellis & Everh.) P. H. Greg. & S. Waller a Eutypella parasitica R. W.
Davidson & R. C. Lorenz a vrby křehké – Glomerella cingulata (G. F.
Atk.) Spauld. & H. Schrenk.
Jedním z možných řešení této situace by byla četnější výsadba
topolu černého. Prakticky by to znamenalo obnovení jeho populací
a využití jako další možné klíčové dřeviny degradovaných břehových
porostů. Obnovenou populaci topolu černého by pak bylo možno
významně využít při stabilizaci a obnově narušených, i druhově či
strukturně chudých břehových porostů, které by pak na druhou stranu
trvale sloužily jako jeden z pilířů obnovené populace topolu černého
a zdroj materiálu pro bližší i vzdálenější okolí.
Cílem předkládaného článku je popsat stávající situaci lokálních
populací topolu černého v ČR s podrobnějším rozebráním hlavních
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Obr. 1. Dospělý jedinec topolu černého samčího pohlaví v době
květu (Píšťany)

1

okolo 30 let a maximální výšky odpovídající
dané lokalitě dosahuje okolo 60 let. Dorůstá
až 40 m, výčetní tloušťky i přes 2 m a objemu
40 m3 [2]. Technické stáří topolu černého
v březích toků je 40–50 let [4], dožívá se
však okolo 200 let, takže by bylo možné
ho zařadit spíše mezi relativně dlouhověké
dřeviny břehových porostů. Dřevo je měkké,
ale houževnaté [2]. Další předností topolu
černého je, na rozdíl od našich ostatních
druhů topolů tvořících mělký kořenový systém [5], že vytváří mohutný kořenový systém
dvojího druhu; první je pevně zakotven panohovitými kořeny, které sahají až k hladině
podzemní vody, v provzdušněných půdách
velmi hluboko (až 12 m, [6]), druhý vytváří
hustý kořenový systém v živné povrchové
vrstvě půdy, většinou až do vzdálenosti odpovídající výšce stromu [7]. Výhodou těchto
vlastností je, že topol černý netrpí zlomy
a vývraty do takové míry jako topoly jiné –
např. hybridní topoly kanadské nebo topol
osika či topol šedý. Topol černý je schopen
přizpůsobit se radikálním změnám půdy
v rhizosféře, dobře snáší proměnlivé erozní
i sedimentační procesy i zaplavení nebo
mechanické poškození (velmi dobře snáší
i poškození ledovými krami), neboť vytváří
snadno nové výhony a kořeny. Výmladnost je
silná; z přídatných pupenů v kalusu kolem
kořenu tvoří pařezové výmladky, ze spících
pupenů tvoří kmenové výhonky, tvoří také
kořenové odnože. Díky značné regenerační
schopnosti snáší i dlouhodobé záplavy trvající až 50 dní. Voda v půdě musí být však
pohyblivá, ne stagnující [2].

Obr. 2. Výskyt druhu Populus nigra podle záznamu v Nálezové databázi ochrany přírody [10]

Výskyt topolu černého v ČR
Ačkoliv se původní lokality nacházely kolem
řek v záplavových územích téměř v celé ČR,
a to od nížin po hory [8, 9], nyní najdeme
pouze zbytky původních populací. Přestože
se z obr. 2 [10] zdá, že je topol černý běžný,
stromy se nyní vyskytují převážně ojediněle
nebo ve skupinkách do 10 jedinců, jak je
patrné z obr. 3 [10]. Poslední zbytky původních populací topolu černého se nachází
v Poohří, středním Polabí, Jihomoravském
úvalu a Hornomoravském úvalu [11, 12]. Obr. 3. Rozšíření druhu Populus nigra podle záznamu v Nálezové databázi ochrany přírody
Jeho aktuální výskyt není však u AOPK ČR [10]
povinně ověřován, proto výše zmiňované
mapy nemusí odpovídat skutečnému stavu.
Obdobně redukovaný areál tohoto druhu je i ve zbytku Evropy [13].
výskyt více než 50 stromů, ale plodící jedinci se vyskytují ojediněle,
To je i důvod, proč je topol černý zařazen mezi kriticky ohrožené
čímž dochází jen ke sporadické přirozené obnově jednotky (populace)
druhy na celoevropské úrovni. V Červeném seznamu cévnatých
z dlouhodobého hlediska.
rostlin ČR [14] je zařazen do kategorie C1t - druh kriticky ohrožený,
Příčiny ohrožení
ustupující.
Už v polovině 90. let minulého století byl tento špatný stav důTopol černý patří mezi nejohroženější dřeviny v Evropě. Jako hlavní
vodem pro vytvoření mezinárodní pracovní skupiny Populus nigra
příčiny ohrožení tohoto druhu se uvádí fragmentace a devastace
Network, která se zapojila do programu na uchování genetických
přirozených stanovišť, pokles kondice díky zmenšujícím se populazdrojů (European Forest Genetic Resorce Programme – EUFORGEN).
cím a tím zvýšené možnosti křížení mezi blízce příbuznými jedinci,
Díky této spolupráci byla popsána situace v jednotlivých zúčastněupřednostňování výsadby mezidruhových hybridů a snadnost křížení
ných zemích, vytipováni jedinci pro uchování genofondu, založena
s těmito druhy [15].
databáze klonů, založen centrální klonový archiv a zvýšeno povědomí
Ztráta přirozených stanovišť
o celé problematice (více informací na www.euforgen.org).
V ČR začaly práce na uchování genofondu topolu černého a jeho
Původní rozšíření topolu černého bylo vázáno na inundační území
návratu do krajiny už v 50. letech minulého století ve VÚLHM v Kupodél toků. Občasné zátopy obohacovaly půdy o náplavy bohaté na
novicích, a od konce 80. let se na pracích podílel i VÚKOZ v Průhoniživiny a měly příznivý vliv na fyzikální vlastnosti půdy a na rozvoj
cích. Obě instituce se k mezinárodní pracovní skupině připojily v roce
a činnost půdního edafonu a vytvářely příhodné podmínky pro klíčící
1996. Zaevidováno bylo v centrální evidenci přes 200 výběrových
semenáčky. V důsledku regulací vodních toků, rozsáhlého odvodnění
stromů ze šesti lužních oblastí Čech a Moravy a 14 jedinců z podhornaší krajiny, ústupu lužních lesů a porostů dřevin v okolí vodních
ských oblastí. Z vybraných jedinců byly založeny v obou institucích
toků obecně, zemědělskému hospodaření a urbanizaci se z původmatečnice, které jsou zdrojem rostlinného materiálu pro vegetativní
ních populací zachovaly jen zbytky, a to převážně jen staré stromy.
množení. V mezinárodní databázi EUFGIS (portál EUFORGEN) jsou
Ztráta původních stanovišť navíc znemožnila pravidelnou přirozenou
uvedeny za ČR tři konzervační jednotky in situ. U všech je uveden
generativní obnovu [1].

2
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Rizika malých a fragmentovaných populací
Obecně doporučovaná minimální velikost životaschopné populace,
tj. populace, která je relativně v bezpečí před vyhynutím v důsledku
různých příčin (genetických, demografických, environmentálních
a dalších), čítá 500–2 000 jedinců [16,17]. Stanovení skutečné dostatečné velikosti životaschopné populace topolu černého je problematické, protože se jedná o dvoudomý druh. Navíc v rámci populace se
na generativním rozmnožování nepodílejí všechny stromy stejnou
měrou a ani všechny stromy v populaci, ale jejich počty se v jednotlivých letech liší v závislosti na přírodních podmínkách, stáří stromů a umístění v porostu. Dále se v populaci může vyskytovat větší
počet stejných genotypů, a to díky velmi snadnému vegetativnímu
rozmnožování. Stejné genotypy, tj. klony, se započítávají do velikosti
populace jako jeden jedinec. Podle známých údajů z ČR tedy ani jednu
ze zdejších populací nelze považovat za bezpečnou před vyhynutím.
Větší populace bychom nalezli jen na několika málo místech, ty ovšem
sestávají pouze z malého počtu jedinců. Právě izolovanost a malá
početnost je pravděpodobně největší nebezpečí pro udržení druhu ve
většině jeho původního areálu v ČR. Co však jistě můžeme očekávat,
je další snižování genetické diverzity v rámci jeho lokálních populací.
Topol černý je dvoudomá (ale byly nalezeni i jednodomí jedinci,
[18]) větrosnubná a cizosprašná dřevina začínající v optimálních podmínkách plodit v 6–10 letech [19]. Obecně se uvádí, že pyl topolů je
přenášen vzduchem na kilometry daleko, bohužel úspěšné opylení je
v přírodních podmínkách možné pravděpodobně na mnohonásobně
kratší vzdálenosti. V případě lužního lesa byla zaznamenána maximální vzdálenost opylení 230 m od zdroje [20]. V břehovém porostu
(otevřená lokalita) to bylo 410 m [21]. Rathmacher a kol. [22] dokonce
udává, že přibližně polovina úspěšných opylení je zaznamenána na
vzdálenost do 500 m, tři čtvrtiny na vzdálenost do 750 m a pouze
4 % jsou na vzdálenost delší než 2 km. Navíc vzdálenost úspěšného
opylení se liší v rámci jednotlivých lokalit, let i mateřských stromů
a závisí i na převládajícím směru větru. Podobně také distribuce vzniklých semen je limitována na vzdálenost 1–3 km [23], ale v lužním
lese v Litovelském Pomoraví byla zjištěna v rozmezí od 160 do 370 m
[20]. Dle Rathmacher a kol. [22] je 70 % vzniklých semen rozptýleno
do vzdálenosti 500 m, 86 % do vzdálenosti 1 km a pouze 1 % na
vzdálenost větší jak 2 km. Maximální určená vzdálenost byla 6,9 km.
Navíc, vzniklá semena velmi rychle ztrácí klíčivost, která se v rámci
let a jednotlivých stromů může značně lišit. Uvádí se, že životnost
semen v přírodě je zprvu vysoká, ale během 3–4 týdnů prudce klesá
[19]. Úroda je hojná každý druhý rok [24].
Pokud ještě v některých zbývajících narušených populacích dochází
k přirozenému generativnímu množení, je zde vyšší riziko příbuzenského křížení a poklesu genetické rozdílnosti a tím pádem výskytu
inbrední deprese v potomstvech. Inbrední deprese je definována jako
snížení zdatnosti jedince následkem blízkého příbuzenského křížení. U topolu černého se může v potomstvu semenáčů projevovat už
v první generaci příbuzenského křížení ve snížení klíčivosti semen
a dále pak ve snížení vitality (nižší výška rostliny, menší průměr
kmínku, v některých případech i vyšší citlivost vůči listové rzi Melampsora larici-populina Kleb.) a dokonce vyšší úmrtností. V malých
izolovaných populacích může 20–76 % semenáčků pocházet z první
generace a až 8 % z druhé generace příbuzenského křížení [25, 26].
Výsadba vegetativně přemnoženého malého počtu klonů vede rovněž
k poklesu genetické rozdílnosti.

bílým, topolem šedým a topolem osikou, se v přírodních podmínkách
nekříží [19, 28].
P. nigra je také ohrožen zpětným křížením s topolem kanadským
[29, 30]. Ve volné přírodě je možné pouze v případě, kdy pyl topolu
černého opylí samičí květy topolu kanadského. V opačném směru
(P. nigra × P.×canadensis) je úspěšnost minimální, tj. do 1 % ve volné
přírodě a 7 % u záměrného opylení [31]. V Litovelském Pomoraví byla
odhalena introgrese genů P. deltoides u 13 % testovaných semenáčků,
které musely pocházet ze samičích rostlin P. ×canadensis [20]. Naproti
tomu ve smíšené populaci topolů s velmi malým zastoupením dospělých stromů topolu černého to může být až 90 % [32]. Výše podílu
spontánních hybridů bude záviset nejen na zastoupení alochtonních
druhů a mezidruhových hybridů v populacích topolu černého, ale
i na klimatických podmínkách, které ovlivňují fenologii kvetení,
a v jejichž důsledku se může více či méně překrývat doba kvetení
zainteresovaných druhů.
Genofond topolu černého může být kromě stromů ve volné přírodě
ohrožen také klony/kultivary pěstovanými ve výmladkových plantážích (obr. 4) nebo okrasných výsadbách. U nás nejčastěji pěstovaný
klon ve výmladkových plantážích je ‘MAX-4’ (syn. ‘Jap-105’, ‘MAX
VIER’), kříženec P. nigra × P. maximowitzii, který je samičího pohlaví
a po opylení topolem černým tvoří klíčivá semena. Problém nastává
hlavně při nedodržení maximální délky obmýtí. Z okrasných kultivarů je genofond topolu černého nejvíce ohrožen často vysazovanými
štíhlými topoly vlašskými (P. nigra ssp. nigra ’Italica’, [33]).

Možná řešení
Břehové porosty, stejně jako populace topolu černého, jsou silně
ohrožené především lidskou činností. Populace topolu černého jsou
vysoce závislé na dynamice břehových ekosystémů, a proto se týká
ochrana genetických zdrojů jak praxe obhospodařování jednotlivých populací, tak i celého ekosystému. Kvůli ohrožení stanovišť
břehových porostů klesá počet populací topolu černého, které jsou
stále více fragmentované, a zpomaluje se v nich generační obměna.
Úspěšnou obnovu populací druhu je navíc těžké předpokládat tam,
kde mizí příhodné podmínky pro jeho přirozené zmlazení a břehové
ekosystémy vůbec [34].
Předpokladem pro udržení životaschopné populace topolu černého
v krajině a její obnovu je nutné splnění celé řady podmínek – počínaje
identifikací čistých populací a jedinců, jejich konzervací (případně
v některých případech uchování ex situ), přes podporu přirozené
obnovy, udržení a podporu genetické diverzity existujících populací,
obnovu a výsadbu dalších subpopulací, propojení lokálních populací
a konče obnovou vhodných stanovišť.

Identifikace a využití druhově pravých jedinců
Pro zachování a podporu původních populací topolu černého je v první řadě nutná spolehlivá identifikace druhově čistých stromů a jejich
mikropopulací. Zvláště obtížná je identifikace hybridů s podílem
genofondu topolu bavlníkového a poddruhů či variet topolu černého. O to více v případě dalších generací po křížení nebo zpětných

Preferování nepůvodních druhů topolů a z toho plynoucí
rizika
Již od 18. století dochází k vytlačování topolu černého výlučným zaváděním rychle rostoucích mezidruhových hybridů topolu na úkor topolu černého a jeho postupným nahrazováním těmito hybridy. Nejčastěji
se jedná o topoly kanadské, které jsou však pro výsadbu v břehových
a doprovodných porostech jak ekologicky, tak i technicky nevhodné.
Oproti topolu černému špatně odolávají tyto nepůvodní dřeviny větru
a trpí zlomy v koruně [2]. Navíc tyto topoly obsazují břehový koridor
natolik, že se pod nimi neuplatní ani olše, ani vrba [27].
Riziko alochtonních druhů a mezidruhových hybridů netkví jen
ve vysazování na místech vhodných pro topol černý a v jejich nepřizpůsobivosti k extrémním výkyvům našeho přechodného klimatu, ale
také v možnosti eroze genofondu našeho topolu černého. To je možné
díky jeho snadné křižitelnosti se zástupci sekcí Aigeros a Tacamahaca.
Nejčastěji se jedná o křížence s topolem bavlníkovým, méně často
s t. Maximovičovým P. maximowiczii A. Henry a t. chlupatoplodým
P. trichocarpa Torr. & Gray. Se zástupci jiných sekcí, např. topolem
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Obr. 4. Výmladková plantáž klonů topolu černého sklízená v tříletém obmýtí (rok po 7. sklizni), v pozadí stejně staré stromy topolu
černého (Smilkov)
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Obr. 5. Dopěstování semenáčů topolu černého pro výsadby na cílové
území (Průhonice)
křížení. Tradiční metody pro identifikaci vybraných jedinců topolů
podle morfologických a fenologických kritérií nejsou příliš přesné.
Navíc u mladých semenáčků je to ještě obtížnější, protože některé
rozlišovací znaky nejsou přítomny. Pro přesnější identifikaci se začaly používat biochemické markery, izoenzymové markery a různé
DNA markery, které představují účinný nástroj pro určení rozsahu
introgrese. Jsou spolehlivé u F1 hybridů mezi P. nigra a P. deltoides,
ale selhávají v určení hybridů v dalších generacích nebo zpětných
kříženích. Proto se pro přesnější identifikaci doporučuje zkombinovat
různé druhy markerů.
Identifikované, druhově pravé stromy, lze využít pro produkci
semen a následných semenáčků, které se dají použít při zakládání,
obnově nebo posílení stávajících populací. Při využití v záměrném
kontrolovaném opylení lze zaručit druhovou pravost a i výběr rodičovských stromů může být zvolen s ohledem na žádoucí vlastnosti potomků (provenience, adaptabilita, růstové vlastnosti apod.). Ideální pro
obnovu místních populací je použití místních jedinců nebo alespoň
jedinců z blízkých populací, případně z jednoho povodí. Z důvodu
nedostatku místních klonů je ale možné použít i jedince ze vzdálenějších populací. Obecně se ale doporučuje nepřenášet reprodukční
materiál mezi klimaticky vzdálenými oblastmi či na velké vzdálenosti
v rámci daného klimatu, aby nedošlo ke ztrátě adaptivních znaků
[34]. Při nedostatku vhodného místa in situ pro výsev takto získaných
semen je nutné provést výsev ex situ a vzešlé semenáčky dopěstovat do
požadované velikosti na záhonech ve školkařských provozech (obr. 5).

Obnova populací a vhodných stanovišť
Při zakládání nových izolovaných populací se doporučuje, aby minimální počet vysazovaných nepříbuzných rostlin byl 100 ks. V případě, že se jedná o příbuzné potomky, je nutné počet vysazovaných
jedinců zvýšit, aby riziko inbrední deprese v dalších generacích bylo
minimální [35]. Obě pohlaví (pokud je pohlaví vysazovaných rostlin
známo) by měla být zastoupena ve vyváženém poměru. U narušených
populací je možné nevhodný poměr pohlaví upravit dosadbou stromů
chybějícího pohlaví. Pro výsadbu je možné použít také vegetativně
namnožené klony vybraných stromů. Používají se hlavně pro uchování vybraných druhově pravých stromů požadovaných vlastností.
Pro obnovu populací (obr. 6 a 7) a hlavně do břehových porostů raději
volíme rostliny pocházející z generativního rozmnožování. Nejenže
mají lépe vyvinutý a bohatě větvený kořenový systém, což je důležité
pro stabilitu břehů, ale v případě nepříbuzných semenáčů je navíc
zaručena vyšší genetická variabilita než při použití většího množství
vegetativně namnožených rostlin stejného klonu.
Pokud je nově vysazovaná populace topolu černého v genetickém
kontaktu s jinou populací a šance na kontakt malá až střední, je možné
počet vysazovaných rostlin snížit na 75 kusů a v případě velké šance
na 50 kusů [34, 35]. Přesto je zřejmé, že minimální životaschopná
populace je asi větší, než jsme současně schopni založit.
Proto by stanoviště pro výsadbu mělo být voleno ideálně v blízkosti stávajících populací (zvláště důležité je to u malých populací),
kde výsadba nových stromů přispěje k vyšší genetické rozdílnosti
a k možnosti migrace genů (díky přenosu pylu a semen) mezi skupinami stromů (mikropopulacemi). Při možnosti výsadby většího
počtu jedinců je vhodné tvořit větší množství menších skupin, které
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Obr. 6. Semenáče topolu černého vysazené v CHKO Labské pískovce
pro posílení původní populace (rok po výsadbě)

Obr. 7. Semenáče topolu černého vysazené v CHKO Labské pískovce
pro posílení původní populace (po 10 letech od výsadby)
by stávající izolované populace propojily, a mohlo tak dojít k lepšímu
genovému toku mezi nimi. Výsadby skupin topolů by ideálně měly
být v dané oblasti zakládány a doplňovány o další cca v desetiletých
periodách, aby napodobovaly přirozený proces obnovy, kdy jsou
vytvářeny mozaiky stejnověkých skupin [35]. Výsadby by mohly být
navázány např. na terénní úpravy nebo revitalizaci vodních koryt.
Pokud by tomu nebránily právní předpisy, bylo by vhodné sedimenty
vytěžené např. při čištění koryt a nádrží ponechávat v okolí toků, protože obnažený povrch a čerstvě vybrané nánosy na březích jsou pro
pěstování topolů optimálním prostředím [3]. Jako vhodnou alternativu
lze zahrnout i plochy na druhotných stanovištích s půdou provzdušněnou do značné hloubky a vhodnými vláhovými podmínkami, kde je
černý topol schopen přirozeného zmlazování. Jsou to např. kamenité
haldy, výsypky, náspy vzniklé při stavbě vodních děl a komunikací
[2]. Pro přirozenou obnovu u stávajících populací je rovněž vhodné
zajistit, aby v populaci a její blízkosti nebyly přítomny stromy, které
nejsou druhově pravé. Tyto stromy by měly být, pokud je to možné,
odstraněny.
Čím větší počet stromů v populaci se zapojí do generativního rozmnožování, tím vyšší genetickou rozdílnost v potomstvu lze očekávat.
Proto je třeba u dospělých stromů také dbát na vhodné světelné podmínky pro založení a vývoj květů a následně i semen. To vysvětluje,
proč stromy osamocené nebo na okrajích lesních porostů kvetou
častěji a více než uprostřed lesa [23]. Dále je nutné zajistit příhodné
podmínky pro zachycení a růst semen. Následky povodní vytvářejí
ideální mikrostanoviště pro obnovu ze semen. Znalosti o načasování
a délce trvání uvolňování semen populací topolu černého pak poskytují výraznou pomoc pro úspěšné zachování či obnovu genofondu na
těch stanovištích, kde je nedostatek vhodných míst pro regeneraci.
V takových situacích je vhodné zasáhnout a upravit břehovou oblast
ve prospěch náletu semen topolů těsně před obdobím jejich maximál-
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ního uvolňování. V těch případech, kde není možné zavést vysoké
průtoky, je nezbytné mechanické narušení půdy s následným lokálním
zatopením a regulací výšky vodní hladiny. Pro regeneraci jsou kritické
také podmínky plného oslunění (minimální konkurence plevelů),
které dovolují semenáčům dosáhnout maximální míry růstu a výšky,
která minimalizuje jejich náchylnost ke stresu jak během sucha, tak
v období záplav [36].

Výsadba a následná péče
Pro výsadbu na cílové území je možno použít semenáče, řízkovance,
bezkořenné řízky nebo kůlové sazenice. Sazenice (semenáče a řízkovance) se sází hlouběji než rostliny ve školce, a to o 10–15 % výšky
nadzemní části. V prvních letech se koruna řezem neomezuje, protože
hlouběji zavětvená koruna je žádoucí pro podpoření stability a růstu
stromku [1]. Pokud vysazujeme generativní potomstva, mohou jimi být
osázeny delší úseky, protože habitus jednotlivých stromů (semenného
původu) se liší a vytvářejí se tak přirozené scenérie. Pokud vysazujeme
jednotlivé klony, je třeba vysazovat v úsecích ne delších než 40–50 m,
aby byla přerušena klonová uniformita. Je možná i nepravidelná
jednotlivá směs několika klonů. Při výsadbě sazenic je vhodný spon
2–3 m, v řadách pak 4–5 m. S rostoucím stářím by se měl spon zvětšovat až na minimálně 10 m u stromů starších 50 let [3]. Průměrná
plocha připadající na jeden strom 40letého zapojeného porostu topolu
černého by neměla být menší než 100 m2 [1].
I při použití kvalitního výsadbového materiálu a kvalitně provedené výsadbě je pro zdárný růst vysazených topolů velice důležitá
povýsadbová péče. Topol černý je často vyhledáván srstnatou zvěří
(spárkatou i malou) a hlodavci (myši, bobři), a proto je nutné rostliny
ihned po výsadbě ochránit, a to buď individuálně, nebo optimálně
oplocením celé plochy výsadby. V prvním roce po výsadbě je vhodné
kypření půdy kolem kmínku, odplevelování a mulčování. Nemalý vliv
na úspěšnost aplikovaných opatření budou mít i přírodní podmínky
a průběh počasí v daném roce. Navíc existuje řada dalších faktorů
(poškození náplavami nebo odnesení velkou vodou, konkurence plevelů, výskyt houbových chorob atd.), které mohou zapříčinit nezdar
i u úspěšně založené výsadby.
Z výše uvedeného vyplývá, že k dlouhodobému zlepšení stavu
porostů topolu černého a jeho populací může do značné míry přispět
obnovení příhodných stanovišť, podpora přirozené obnovy (posílení
stávajících populací, zakládání nových výsadeb, eliminaci nepůvodních druhů rodu Populus nebo dodržování izolačních vzdáleností,
příprava ideálních podmínek pro klíčení atd.) a podpora migrace mezi
populacemi (tj. výměna pylu a semen mezi blízkými populacemi).
Uvedené postupy lze kromě břehových porostů, případně lužních
lesů také aplikovat při zakládání nebo obnově liniových výsadeb,
biokoridorů a větrolamů, kde topol černý nalézá také své uplatnění.

Závěr
Topol černý je v současnosti kriticky ohroženým druhem v důsledku
ztráty přirozených stanovišť, zmenšující se populací a jeho snadné
křižitelnosti s často vysazovanými nepůvodními druhy topolu. Řadě
jeho drobných mikropopulací i jednotlivým jedincům přežívajících
v rámci prakticky celého původního areálu hrozí brzký zánik a reálně
tak hrozí rychlá redukce genofondu druhu. Mezi hlavní opatření, která
by mohla současný trend zvrátit a napomoci záchraně topolu černého,
patří ochrana stávajícího genofondu, reintrodukce, podpora přirozené obnovy a zajištění genetické výměny mezi populacemi. Obnova
populace a zajištění přirozené obnovy a genetické výměny by mohly
být nejlépe zajištěny v rámci obnovy břehových a doprovodných
porostů vodních toků a dalších porostů v nivách, kterých byla kdysi
tato dřevina významnou součástí.
Břehové a doprovodné porosty jsou v současnosti silně ohrožené
řadou nepříznivých faktorů, zejména pak ale šířením invazních
houbových patogenů, které jsou příčinou redukcí populací jejich
dominantních dřevin – olší, jasanů a jilmů. Využívání těchto dřevin
v břehových porostech bude nadále možné jen ve velmi omezené
míře, což zásadně ohrozí jejich nejrůznější ekologické i technické
funkce. Velmi důležitou a efektivní součástí řešení této situace by byla
právě obnova populace topolu černého. Topol černý je přirozenou
součástí břehových a doprovodných porostů vodních toků a díky
svým ekologickým a technickým vlastnostem by velmi napomohl
jejich obnově a plnění žádoucích ekologických i technických funkcí.
Díky navázané biotě by také výrazně napomohl zvýšení biodiverzity
celých říčních systémů.
Přestože práce na uchování genofondu topolu černého a jeho
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návratu do krajiny na našem území probíhaly už od poloviny minulého století, v současnosti se celé problematice věnuje jen minimální
pozornost a proces obnovy populace se prakticky zastavil. Nejen že
chybí vhodný rostlinný materiál pro výsadbu, metodika řešící reintrodukci topolu černého zpět do krajiny a hlavně do břehových porostů,
ale i program na obnovu, ze kterého by bylo možno čerpat finanční
prostředky. Vzhledem k rizikům, kterým topol černý v současnosti
čelí, a jeho značnému potenciálu a využití v obnově a rekonstrukci
poškozených břehových, doprovodných a dalších porostů v nivách
toků, je vysoce žádoucí tento stav co nejdříve změnit.
Poděkování: Článek byl vytvořen v rámci institucionální podpory
(VUKOZ-IP-00027073).
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Návrh procesu adsorpcie
farbív z odpadových vôd
z celulózo-papierenského
priemyslu
Petra Gaňová, Nikola Šoltýsová, Ján Derco

Abstrakt

V dnešnej dobe nás farbivá obklopujú takmer na každom kroku.
Farebné oblečenie, zošity, technika, fotografie... Na všetky tieto veci
a mnohé ďalšie z nášho každodenného života sa používajú prevažne biologicky rezistentné farbivá, ktoré nie sú zničujúce len pre
okolitú prírodu a živočíchov, ale aj pre naše zdravie. Na základe
závažnosti tejto témy bola vypracovaná táto prípadová štúdia, kde
hľadáme odpovede na problémy, ktoré sa týkajú vysokého obsahu
farbív v odpadovej vode, ktorá je vypúšťaná do recipienta. Jedná
sa o farbivá Ecosol Blue LR Liqid a Cartazol Yellow 3GF liq, ktoré
sa využívajú v celulózo-papierenskom priemysle. Je nevyhnutnosť
hľadať inovatívne spôsoby, ktoré pomôžu pri odstraňovaní týchto
látok. V tomto článku sa zameriavame na proces adsorpcie. Je to
jeden z rozšírených a efektívnych procesov využívaných v priemysle. Na naše experimenty sme použili práškový adsorbent Mistron®
75-6 KA. Pre požadované odstránenie znečistenia boli s využitím
výsledkov experimentálnych meraní uskutočnené výpočty objemov
troch technologických usporiadaníí procesu adsorpcie a potrebných
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Possibilities of black poplar reintroduction and natural
regeneration in riparian stands (Stochlova, P.; Novotna, K.;
Cerny, K.)
Abstract

Riparian stands are irreplaceable part of the nature. One of the most
serious threats that they are faced nowadays is impact of pathogens
that reduce populations of key species (elms, alders and ashes) and
risks arising from that. The article is focused on the possibility of
more frequent use of black poplar in riparian stands restoration.
Related problems with black poplar natural regeneration are shown
and discussed. Among them fragmentation and devastation of natural locations, decrease of fitness due to the population reduction and
easy crossability with allochthonous poplar species belong to the
most important. Not only its gene pool preservation and reintroduction, but also areal restoration of suitable localities and assistance
with natural regeneration could solve those problems furthermore
it could help with long-term improvement of the situation of both
riparian stands and black poplar populations.
Key words
Populus nigra – riparian stand – flood-plain forest – natural site –
fragmented population – minimum viable population size – distance
for dispersal of pollen and seeds – hybridization – introgression
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množstiev adsorpčného materiálu vrátane porovnania prevádzkových nákladov.
Kľúčové slová
odpadová voda – celulózo-papierenský priemysel – rezistentné farbivá
– adsorpcia – práškový adsorbent

Úvod
Pre priemyselné spoločnosti je čoraz dôležitejšie udržiavať kvalitné
životné prostredie. Usilujú sa pritom znížiť emisie a vypúšťanie
syntetických chemikálii do prostredia. Cieľom je minimalizovať
ekologickú stopu, ktorú po sebe zanechávajú. Zároveň ich zákazníci a partneri žiadajú lacnejšie, ale aj kvalitnejšie produkty. Toto
všetko si vyžaduje efektívnu výrobu vrátane starostlivosti o životné
prostredie.
Vážne problémy môžu súvisieť aj s využívaním biologicky rezistentných a toxických farbív. V súčasnosti sa výskyt farbív v odpadových
vodách stáva environmentálnym problémom na celom svete. Kontaminácia vody farbivami spôsobuje nielen ich výrazné zafarbenie, ale
aj inhibičné účinky na mikroorganizmy aktivovaného kalu a vodné
prostredie. Je hrozbou nielen pre životné prostredie, ale môže spôsobovať ľudskému telu chronické choroby, nespavosť, rakovinu, hnačku,
nevoľnosť, zvracania, chronickú astmu, bolesti hlavy a mnohé ďalšie
[1]. V celosvetovom meradle sú tieto choroby hlavnou príčinou úmrtí
hlavne v rozvojových krajinách, kde prístup k bezpečnej pitnej vode
je často krát obmedzený. Aby sme si zachovali zdravie a prispievali
k ďalšiemu rozvoju hospodárstva, je rozhodujúce vyvíjať nové technológie na úpravu vody a čistenie odpadovej vody s vysokou účinnosťou
a nízkymi nákladmi [2].
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Procesy odstraňovania farebných látok z odpadových
vôd

Pre odstraňovanie farebných látok z odpadových vôd sa vyvíjajú
a v praxi využívajú viaceré technológie, ktoré využívajú rôzne princípy a procesy. Mnoho informácii o danej téme nás viedlo k vypracovaniu rozsiahlej rešerše. Zameriavali sme sa na voľne prístupné
články. Jedným z aspektov posudzovaných publikovaných prác
v tejto oblasti bol typ farbív a ich dopad na životné prostredie. Toto
sme charakterizovali pomocou toxicity a mutagenecity [1]. Najdôležitejším aspektom uskutočnenej literárnej rešerše boli rozličné druhy
procesov [3]. Ďalším posudzovaným kritériom bol druh priemyslu
[4]. Nosnou časťou bol celulózo-papierenský priemysel [5, 6]. Tento
priemysel je veľkým spotrebiteľom vody, nakoľko zahŕňa množstvo
náročných operácii na vodu. Venovali sme sa však aj textilnému
a potravinárskemu priemyslu. Poslednou kategóriou bola efektívnosť
odstránenia škodlivých látok z odpadových vôd, účinnosť a rýchlosť
odstraňovania farbív.
Výsledné percentuálne zastúpenie najčastejších typov procesov je
ilustrované na obr. 1. Po spracovaní 40-tich článkov, ktoré sa zaoberali spomínanými aspektami, sme vybrali najefektívnejšie a zároveň
najviac používané procesy v priemysle. Zo separačných procesov je
to adsorpcia [3, 7, 8]. Najčastejším degradačným procesom je ozonizácia [9, 10]. Kombinované procesy (napr. biologické a chemické
procesy) sú zaujímavé vzhľadom na to, že obvykle poskytujú vyššie
efektívnosti ako individuálne procesy [11]. V nasledujúcom texte sa
budeme zaoberať adsorpciou. Ide o proces, ktorý je veľmi často využívaný v priemysle. Je nenáročný, v závislosti od použitého sorpčného
materiálu môže byť aj relatívne lacný a veľmi efektívny.
Tato práca nadväzuje na náš predchádzajúci príspevok [12],
v ktorom sú uvedené výsledky testovania biologickej rozložiteľnosti
a toxicity vyššie uvedených farbív, kinetických adsorpčných meraní
a charakteristických veličín, ktoré sú potrebné na návrh tohto procesu.

Čistiareň odpadových vôd
Čistiareň odpadových vôd v tejto prípadovej štúdii, pre ktorú navrhujeme odstraňovania farbív procesom adsorpcie, má chemické aj
biologické čistenie, usadzovacie a dosadzovacie nádrže. Hoci spĺňa
väčšinu požiadaviek na kvalitu vypúšťanej odpadovej vody do recipienta, s niektorými farbivami pre výrobu farebného papiera majú
veľké problémy a nedokážu odpadovú vodu dostať na neutrálnu
farbu. Aby sme dokázali odstrániť rezistentné farbivá, navrhujeme
do technologickej linky čistiarne odpadových vôd zaradiť navrhovaný
proces adsorpcie.
Odporúčané miesto je hneď za papierenským strojom. Dôvod je jednoduchý. Tento papierenský stroj produkuje len farebný papier, takže
produkuje odpadovú vodu s väčšinou znečisťujúcich látok (OVPS).
Taktiež je tu malý objemový prietok, ktorý je menší ako 1000 m3.deň-1.
Vyžadované vyčistenie OVPS je 920 mg.l-1 CHSK. Toto nie je príliš
striktná hodnota kvality vyčistenej odpadovej vody, nakoľko za týmto
procesom predčistenia nasleduje ešte biologické čistenie.

Adsorpcia

Obr. 1. Percentuálne zastúpenie procesov

Obr. 2. Adsorbent Mistron® 75-6 KA
Performance Minerals, Rakúsko) – obr. 2. Tento adsorbent sa často
používa v papierenskom priemysle, pretože zvyšuje produktivitu
a kvalitu papiera. Je účinný pri buničinách obsahujúcich vysoké
hladiny anionového odpadu. Taktiež je ekologický a prírodný. Veľmi
dôležitou otázkou pri výbere adsorbenta je desorpcia. Z výsledkov
našich experimentov vyplynulo, že desorpcia je možná, avšak treba
určiť presné podmienky pri ktorých sa desorbuje najefektívnejšie.
Na základe týchto informácii predpokladáme, že tento adsorbent je
vhodný na odstránenie rezistentných farbív .

Adsorpčné izotermy
V tejto práci sme uvažovali s Langmuirovou a Freundlichovou izotermu. Sú to najviac používané izotermy pri riešení procesu adsorpcie.
V laboratóriách nám boli dodané potrebné parametre pre príslušné
izotermy.
Ak sú splnené určité predpoklady, tak výsledný tvar Langmuirovej
adsorpčenej izotermy je nasledovný:
(1)
kde

Proces adsorpcie
Adsorpciu sme vybrali, pretože to je veľmi bežný a jednoduchý
proces. Taktiež sa používa v priemyselných čistiarňach odpadových
vôd a patrí aj k perspektívnym procesom pre odstraňovanie nebezpečných látok a mikropolutantov z komunálnych odpadových vôd.
Technológia je jednoduchá a škodlivé látky sa eliminujú s vysokou
účinnosťou. Efektivita samozrejme závisí od adsorbenta, pretože je
limitovaná jeho povrchom a aktívnymi miestami. Tento proces je
ekonomicky výhodný, sociálne tolerovateľný a energeticky dostupný
[2,13]. Základný princíp adsorpcie je presunúť škodlivé látky z tekutej
fázy na tuhý adsorbent.

Použitý adsorbent
Najvýhodnejšie reaktory v chemickom priemysle, ktoré môžeme použiť na adsorpciu, sú: vsádzkový reaktor a kontinuálne premiešavaný
reaktor. Oba typy majú nejaké výhody a nevýhody. V našom prípade
sme skúmali práškový adsorbent, preto sme museli prispôsobiť aj typ
reaktora. Ak by sme chceli použiť prietokový reaktor, mohol by vzniknúť problém napr. s upchatím niektorých armatúr. Z tohto dôvodu
sme sa rozhodli pre vsádzkový reaktor.
Jeden z najdôležitejších parametrov pri adsorpcii je výber adsorbenta. My sme pracovali s adsorbentom: Mistron® 75-6 KA (Imerys
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aA
aA,max
K
CA

je adsorbované množstvo látky [g.g-1]
je maximálne naadsorbované množstvo látky
v monomolekulovej vrstve [g.g-1]
je predexponencialny faktor [dm3.mg-1]
je koncentrácia [mg.l-1]

Hodnoty parametrov aA,max a K sú funkciou vlastností adsorbenta
a adsobovanej látky, ich vzájomnej afinity a teploty [14].
Freundlichova adsorpčná izoterma je vyjadrená empirickou rovnicou, ktorá opisuje priebeh adsorpcie z kvapalných roztokov. Modifikovaný tvar rovnice je nasledovný:
(2)
kde

aA
CA
k
n

je adsorbované množstvo látky [g.g-1]
je koncentrácia [mg.l-1]
je parameter vo Freudnlichovej adsorpčnej izoterme
je empirická konštanta vo Freundlichovej izoterme [14,15]

Podklady k návrhovým výpočtom
Maximálny obsah znečisťujúcich látok (v ukazovateli CHSK) v odpadovej vode je 1,24 g.l-1. Objemový prietok odpadovej vody je
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Q = 1000 m3.deň-1 = 41,7 m3.hod-1. Do adsorbéra vstupuje voda
z papierenského stroja. Na laboratórne kinetické merania sme použili
vyššie opísaný práškový adsorbent Mistron® 75-6 KA. Vyhodnotením
výsledkov uskutočnených meraní [12] sme získali podkladové kinetické dáta na overenie vhodnosti zvolených adsorpčných izoteriem.
Na opis rovnovážnej závislosti počas návrhových výpočtov sme použili Langmuirovú izotermu. Nelineárnou regresiou [16] sme získali
nasledovné hodnoty parametrov tejto izotermy:
(3)

Obr. 3. Jednostupňová adsorpcia. ① – znečistená odpadová voda,
② – čistý adsorbent, ③ – použitý adsorbent, ④ – vyčistená voda

(4)
Cieľom návrhových výpočtov je určiť:
a. Aká je minimálna spotreba čistého adsorbenta (a0 = 0 mg.g-1)
v jednostupňovej adsorpcii (obr. 3). Obsah organického znečistenia
(CHSK) má byť vo vyčistenej odpadovej vode 0,92 g.l-1.
b. Aká je spotreba adsorbenta v trojstupňovej adsorpčnej kolóne
s postupným pridávaním adsorbenta (obr. 4). Stupeň vyčistenia je
rovnaký ako v prvom prípade.
c. Aká je spotreba adsorbenta v protiprúdovej adsorpčnej kolóne
(obr. 5), ktorá sa skladá z troch členov. Stupeň vyčistenia je opäť
rovnaký.
Prvý spôsob riešenia je najmenej náročný a na výpočet a zložitosť
adsorpčnej technológie najjednoduchší.
V druhom spôsobe riešenia musíme uvažovať materiálovú bilanciu adsorbenta. Máme 3 zhodné adsorbéry, do ktorých musíme
nadávkovať rovnaké množstvo adsorbenta. Toto riešenie by malo byť
efektívnejšie ako využitie jednostupňovej adsorpcie. Princíp počítania
je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.
Najvýhodnejšie riešenie na náklady a množstvo adsorbenta by malo
byť riešenie c. Dôvodom je recyklus. To znamená, že iba jednorázovo
dávame čistý adsorbent a ten nám ide do všetkých troch členov. Algoritmy návrhových výpočtov pre jednotlivé technologické riešenia
procesu aktivácie môžeme nájsť napr. v učebnici autorov Markoš
a kol. [14].

Obr. 4. Trojstupňová adsorpcia. ①④⑦ – vstupy znečistenej
odpadovej vody, ⑩ – výstup vyčistenej odpadovej vody, ②⑤⑧
– dávkovanie čistého adsorbenta, ③⑥⑨ – odvádzanie použitého
adsorbenta

Obr. 5. Protiprúdová adsorpcia. ①②③ – znečistená odpadová
voda, ④ – vyčistená odpadová voda, ⑤ – čistý adsorbent, ⑥⑦⑧ –
použitý adsorbent
Tab. 1. Výsledky výpočtov pre OVPS a OVPS *
1-stupňová
adsorpcia

3-stupňová
adsorpcia

Protiprúdová
adsorpcia

madsorbent
[kg.h-1]– OVPS

45,71

45,23

44,29

madsorbent
[kg.h-1]– OVPS *

120,12

113,36

105,90

Výsledky návrhových výpočtov
V tab. 1 sú uvedené vypočítané množstvá potrebného adsorbenta,
aby sme dosiahli požadované vyčistenie. Tu si musíme všimnúť, že
hmotnosť adsorbenta je v jednotlivých typoch adsorpčných zariadení
takmer rovnaká, takže by bolo neefektívne dávať do výroby 3 adsorbéry namiesto jedného. Náklady na výrobu, údržbu a konštrukciu
by boli príliš vysoké. Otázkou je, prečo je tento rozdiel taký malý, keď
vieme, že protiprúdová adsorpcia je oveľa účinnejšia ako jednostupňová. Odpoveď je jednoduchá. Predpísaný stupeň vyčistenia je nízky,
presnejšie 0,92 g.l-1. Ak by sme však zvolili striktnejšie podmienky
a vyžadovali lepšie vyčistenie, bol by rozdiel výraznejší. Toto môžeme
vidieť v prípade OVPS*, pre ktorú je v tab. 1 požadovaný stupeň vyčistenia 0,47 g.l-1. Táto ilustračná hodnota je požadovaná na vypúšťanú
vyčistenú odpadovú vodu po terciárnom stupni.
Pre názornejšie porovnanie výsledkov výpočtov sme zostrojili obr. 6.
Jeho funkciou je ukázať, koľko adsorbenta budeme potrebovať na dosiahnutie určitej čistoty. Väčšie potrebné množstvo adsorbenta v prípade
OVPS* je spôsobené tým, že stupeň vyčistenia je podstatne striktnejší.
Ďalším faktom, ktorý si musíme uvedomiť, je, že v našom prípade
obsah CHSK pozostáva z príspevkov farbív Cartazol Yellow (CY),
Ecosol Blue (EB) a ostatných látok. Vieme, že rozsah CHSK sa môže
meniť v závislosti od výkonnosti papierenského stroja. Avšak nevieme
pomer medzi jednotlivými farbami v CHSK. Aby sme vedeli určiť ich
hodnoverné zastúpenie potrebovali by sme uskutočniť mnoho laboratórnych experimentov. V našom prípade sme v návrhových výpočtoch
uvažovali zastúpenie jednotlivých farbív v pomere 1:1.
Na nasledujúcom percentuálnom porovnaní (obr. 7) môžeme vidieť,
že najviac adsorbenta sa spotrebuje na ostatné látky.

Zhodnotenie výsledkov
Je známe, že pri použití práškovej formy adsorpčného materiálu je
vhodnejšie miešané adsorpčné zriadenie. V prípade granulovaných
adsorpčných materiálov je výhodnejšie kolónové usporiadanie prietokového adsorbéra. Z výsledkov experimentálnych meraní vyplýva
doba zdržania OVPS (kontaktu odpadovej vody s adsorbenom) v miešanom adsorbére 30 minút, čomu zodpovedá jeho objem 20,9 m3. Pri
trojstupňovom usporiadaní bude objem jedného adsorbéra približne
7,0 m3. Pri tejto dobe kontaktu dôjde k odstráneniu približne rovnakého množstva všetkých troch hlavných zložiek OVPS.
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Tento poznatok bol využitý aj pri bilančných výpočtoch potrebných
množstiev adsorbenta pre dosiahnutie požadovanej kvality odpadovej
vody z adsorpčného zariadenia a následne aj zodpovedajúcich nákladov na použitý adsorpčný materiál (tab. 2). Pri týchto výpočtoch sme
uvažovali s cenou adsorbenta Mistron® 75-6 KA 280 €.t-1.
Vzhľadom na relatívne malé rozdiely vo vypočítaných množstvách adsorbenta sú na zváženie alternatívy vyšších nákladov na
adsorbent v jednom miešanom adsorbéry alebo menšie náklady na
adsorbent v prípade trojstupňového adsorpčného zariadenia. Vplyv
požadovaného stupňa vyčistenia na náklady spojené so spotrebou
adsorbenta v rozdielnych technologických adsorpčných zariadeniach
je ilustrovaný na obr. 8. Výraznejšie rozdiely zodpovedajú striktnejším
požiadavkám na kvalitu vyčistenej vody, t.j. 0,47 g.l-1 CHSK.

Záver
Tento článok nemal upozorniť len na nebezpečenstvo vypúšťania
rezistentných farbív do recipienta, ale ponúka aj riešenie. Z literárnej
rešerše vyplynuli viaceré možné spôsoby ako efektívne odstraňovať
tieto škodlivé látky. V tomto príspevku sme sa zamerali na návrh
procesu adsorpcie.
V príspevku sú prezentované výsledky návrhových výpočtov pre
tri rozdielne technologické usporiadania adsorpčného zariadenia
vrátane potrebných množstiev adsorpčného materiálu a súvisiacich
prevádzkových nákladov.
Z výsledkov vyplýva, že adsorpcia predstavuje vhodný a efektívny
postup predčistenia skúmaných odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu pred ich biologickým stupňom čistenia.
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Obr. 7. Percentuálne zastúpenie znečisťujúcich látok (vyjadrené ako
CHSK) v OV

Obr. 8. Porovnanie ceny adsorbenta pre jednotlivé typy adsorpčných
zariadení
Tab. 2. Vypočítané ceny potrebných adsorbentov
1-stupňová
adsorpcia

3-stupňová
adsorpcia

Protiprúdová
adsorpcia

OVPS

307 €.deň-1

304 €.deň-1

298 €.deň-1

OVPS*

807 €.deň

761 €.deň

712 €.deň-1

-1

-1

Abstract

Nowadays, dyes surround us at almost every step. Colorful clothes,
notebooks, equipment, photographs... For all these things and much
more from our daily lives, mostly bio-resistant dyes are used, which
are not only destructive for the surrounding nature and animals but
also for our health. Based on the seriousness of this topic, this case
study was prepared, where we look for answers to problems related
to the high content of dyes in wastewater that is discharged.
These are the dyes Ecosol Blue LR liqid and Cartazol Yellow 3GF
liquid, which are used in the pulp and paper industry. It is essential to
look for innovative ways to help remove these substances. In this article,
we focus on the adsorption process. It is one of the most widespread and
efficient processes used in industry. We used Mistron® 75-6 KA powder
adsorbent for our experiments. For the required removal of contamination, using the results of experimental measurements, calculations of the
volumes of the three technological configurations of the adsorption process and the required amounts of adsorbent material were performed,
including a comparison of operating costs.
Key words
wastewater – pulp and paper industry – resistant dyes – adsorption
– powder adsorbent
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2021. 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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Světový den vody – jak to kdo vidí?
Václav Stránský

Letošním mottem Světového dne vody je
„Valuing Water. Water means different things
to different“. Nevím, jestli existuje oficiální
překlad do češtiny, ale podle mého autoři tím
chtěli sdělit, že pro každého, napříč geografií, vzděláním, sociologií…, má voda jinou
hodnotu. Zdůraznil bych slovo „hodnota“,
jelikož hodnota a cena nemusí být sobě rovny.
Obávám se, že cena přírodních zdrojů bývá
podhodnocena a hodnota mnohých lidských
výtvorů přeceněna.
Oslovil jsem vícero neoddiskutovatelných
autorit s prosbou: „… byl bych rád, pokud by
různé osobnosti z oboru se k letošnímu tématu
Světového dne vody vyjádřily formou krátké
eseje. Předpokládám, že každý bude na věc
pohlížet z jiného pohledu. Rád bych, aby tam
byly zastoupeny všechny úrovně, nejen vysoce
postavení manažeři, i lidé z běžné praxe, kteří
nad věcí přemýšlejí.“ Snad se mi to podařilo.
Přeji inspirativní čtení a myslím, že nad hodnotou a cenou je možné přemýšlet celoročně.
Proto budu rád za další názory.

prof. Miroslav Bárta
ředitel Českého egyptologického ústavu,
prorektor Univerzity Karlovy
Věřím, že poslední měsíce nás jako lidstvo
snad poučily, že ani my, ve srovnání s minulými a zaniklými civilizacemi, nejsme jiní.
Nejsme vyvolení k věčnému růstu a stále
většímu blahobytu. Ano, jsme technologicky
nejdál, kam člověk zatím v dějinách dospěl.
Ale jsme i moudřejší? Jsme omezeni svou
schopností uchopovat komplexní problémy,
i tím, že stejně jako všechny generace před
námi, stále ještě nejsme ochotni se učit
a poučit ze svých chyb. A máme oproti nim
i jednu strašlivou nevýhodu: jsme tak zaplaveni informačním šumem, informacemi bez
valného nebo s prakticky žádným významem,
že nemáme ani čas souvisle uvažovat o světě
kolem nás. Sklouzáváme k povrchnosti, abychom si udrželi nesmyslnou rychlost pohybu
vpřed, přičemž už často ani nevíme, k čemu
nám ta rychlost má být.
Jeden antický výrok říká zhruba toto: taková
společnost je velká, kde muži sázejí stromy,
o nichž vědí, že v jejich stínu již nebudou odpočívat. Jako autor jsem měl možnost se podílet
na výstavě Voda a civilizace, která již třetím
rokem putuje po českých zemích. Je venkov-
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ní, je zdarma, je přístupná, jak se říká, 24/7
a navíc je „anticovidová“. Ale hlavně je jiná.
Pro mě osobně je hlavní devízou mnoha
měsíců spolupráce s mnoha vědeckými týmy
z domova i zahraničí na této výstavě, věnované jen a jen vodě, mnohovrstevný pohled na
její různé podoby a formy – od náboženských
přes ekonomické, fyzikálně-chemické až po
krajinné, ekologické a historické či politické.
Výsledkem je, že lidé mohou na základě této
výstavy přemýšlet o vodě v širších souvislostech a uvědomovat si, že stav vody je, ať
chceme nebo ne, věcí každého z nás.
Voda vždy byla, je a samozřejmě bude jedním z limitujících faktorů vývoje společností
a civilizací a zároveň nedílnou součástí nikdy
nekončícího procesu, kterému říkáme dynamika přírodního prostředí, kam spadá i ona
tak často politizovaná a za rukojmí braná klimatická změna navozující zhusta více emocí
než racionální analýzy.
Vysychání Sahary, kolaps Egypta stavitelů
pyramid a městských států na Předním Východě, Trojská válka v době kolapsu východního
středomoří, Exodus nebo první známá masová
migrace v dějinách tzv. mořských národů,
zánik římského impéria, evropské stěhování
národů, zánik vikingských osad v Grónsku
nebo malá doba ledová na prahu novověku,
rozmach pěstování brambor a na to navázaná
průmyslová revoluce – to vše představuje
velké, byť zdaleka ne všechny zásadní kapitoly ve vztahu člověka a přírodního prostředí,
potažmo vody.
První civilizace na naší planetě vznikly
v údolí velkých řek, ať již v severovýchodní
Africe, na Předním Východě, v Indii, Číně
nebo ve střední a jižní Americe. Velké řeky
v extrémně úrodných oblastech umožnily
vznik zemědělství, které vedlo k formování
prvních daňových soustav v historii člověka.
Energie vody dodnes – v případě vodních elektráren – je nejefektivnějším zdrojem získávání
energie – výnosnost je až osmdesátinásobná.
Voda zároveň očišťuje, krajinu i člověka. Proto
je tak naprosto zásadní ve všech náboženstvích světa. Svými účinky umožňuje nový
začátek. Možná i proto na nás Bůh seslal
potopu světa, abychom mohli začít znovu
a lépe. S větší pokorou. Ale vydrželo nám to?
Celkové množství vody na planetě je a bude
i nadále konstantní, Co se neustále mění je
její rozmístění v čase a prostoru. Na základě
současných trendů a dostupných vědeckých

dat je téměř jisté, že v důsledku zvyšování
hladin moří a oceánů budou podstatné části
států a někdy dokonce celé státy na různých
místech světa i zanikat. A to již v reálném čase
do roku 2050 – pokud zůstanou zachovány
dosavadní vývojové trendy. Pravdou ale je, že
o dynamice přírodního prostředí a adaptačních strategií civilizací v minulosti stejně jako
dnes toho víme přes veškerou snahu mnohem
méně, než bychom potřebovali. Přesto o tom
všichni tak rádi mluví a formulují svá jednoznačná stanoviska.
Co nám historie jednoznačně říká, je, že
člověk dokázal pokaždé najít řešení a cestu
vpřed. Současná dlouhodobá vlna suchých
let na různých částech planety neznamená,
že musíme prohrát. S nedostatkem, ale i nadbytkem vody, je možné se do značné míry
vyrovnat. Vnímání krajiny a navracení jí,
tam kde to je možné a dává to smysl, jejích
původních vlastností, by se mělo stát nejen
součástí politických programů, ale především našeho každodenního života. Života
každého jednoho z nás. Přitom je třeba široce
využívat nejnovějších možností technologií
a vědeckého poznání. Obojí nám umožňují
hledat mnohem lepší hospodaření s vodou.
Naše budoucnost je totiž vytyčená vědeckým
poznáním. Zničit ji však mohou krátkodobé
sobecké cíle zájmových skupin, lobbistů, nebo
těch, kteří jsou naprostými ignoranty poznání
a podstaty problémů, přestože se vydávají za
odborníky.
Závěry plynoucí ze studia vztahu vody
a civilizací nemohou změnit svět. Mohou ale
každého z nás inspirovat k tomu, aby o vodě
skutečně přemýšlel a v rámci svých možností
pro ni i něco dělal. Můžeme přitom udělat
mnohé – uvažovat a změnit naše chování,
chovat se jako občané a společnost, v níž
žijeme, budovat a ne ničit. Je to na každém
z nás – všechny scénáře budoucnosti jsou
totiž rozepsané a píšeme je všichni společně.
Rozhodně bychom však měli brát na vědomí
poznání získávané srovnávacím studiem
minulých a současných civilizací na základě
dlouhých časových řad. Voda není tématem
politiků, organizací nebo zájmových skupin.
Je to součást našeho života, zásadním způsobem ho utváří, ovlivňuje a směruje. A je jen na
nás, co s vodou a s námi bude. A srovnávací
studium civilizací je jedním ze zásadních
klíčů, které máme v rukou.

Mgr. Mario Böhme
tiskový mluvčí Severočeské vodárenské
společnosti
Letošní Světový den vody slavíme v jiné atmosféře než v minulých letech. Ale nadčasové
pojetí tématu nás tak jako tak vede k jediné
myšlence: jak je voda nenahraditelná, jak se
bez ní nedá žít. Zní to jako fráze, ale v tomto
případě je to fráze užitečná a rozhodně není
na škodu si ji často připomínat. Vždyť i to
nejsnadnější epidemiologické opatření obsahuje odkaz na vodu: Pamatujte na hygienu,
myjte si ruce!
Severočeští vodohospodáři letos v rámci
propagace myšlenek Světového dne vody
oslovili ty, kteří rozhodně nešetří upřímností –
děti. Jejich úkolem bylo odpovědět na otázku,
jaký má pro ně voda význam, a namalovat
obrázek znázorňující vodu. Odpovědi odzbro-
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jují svojí kouzelností, ve které se skrývá čirá
esence vody – její životadárnost. Jak odpovědi
naznačují, děti vidí vodu všude. Ať už jako
součást jídelníčku, domácnosti, nebo rekreační kratochvíle, voda je nedílnou součástí
našeho života od začátku do konce. Bohužel
si její důležitost většinou uvědomíme až v momentě, kdy chybí. I proto jsou iniciativy, jako
je tato, velmi potřebné, protože upozorňují na
význam vody a důležitost ochrany přírodních
zdrojů. Lidé pak možná nemyslí na vodu jako
na něco samozřejmého, snadno dostupného,
co by mělo být vždy, pro všechny a zdarma.
Vodu jako chemickou látku, surovinu, životní nutnost, zdroj inspirace a zázrak představujeme ve školách mimo jiné v rámci projektu
Bádání o vodě. Chceme tak pomáhat rozvinout
lepší povědomí o všech aspektech, vlastnostech a hodnotě této chemicky jednoduché, ale
nesmírně významné sloučeniny. Konkrétní zapojení vodohospodářů do vzdělávání chápeme
jako potřebnou součást naší práce.
Voda je pro nás, severočeské vodohospodáře, nejen hodnotou, ale i závazkem. Spravovat
více než 13 tisíc kilometrů potrubí, provozovat asi tisícovku objektů, ročně investovat
více než 1,5 miliardy korun do modernizace,
rekonstrukcí a oprav, pečovat o 1,1 milionu
odběratelů, hlídat kvalitu vody… to je práce,
kterou všichni zaměstnanci skupiny Severočeská voda plní s maximálním nasazením,
profesionalitou a radostí.

RNDr. Josef K. Fuksa
předseda Českého ramsarského výboru
Dnešní „světový“ přístup hlásá, že každý
člověk má právo na přístup ke kvalitní pitné
vodě. To je zásadní a správné, jen zůstává
otázka, nakolik to znamená, že každý má
právo žít kdekoliv a nechat si tam tu vodu
zabezpečit. V historii je to dodnes tak, že chudé společnosti vodou notoricky šetří, hledají
a respektují příčiny nedostatku, a pokud voda
opravdu není nebo dojde, tak vyrazí jinam, se
všemi „historickými“ důsledky. Bohaté společnosti mají tendenci k technickým opatřením
(nádrže, potrubí atd.) a potíže a nedostatky
vody řeší zase především technicky, bez nutnosti pokorně respektovat hlubší či historické
podstaty „problému“.
Jak je to u nás „na střeše Evropy“, v soustavě
tří horních částí povodí Labe, Moravy+Dyje
a Odry? Tady se už téměř 1500 let moc nemigruje, vody bylo dost (viz Kosmova kronika),
až teď máme problémy s povodněmi a pak
se suchem (vlastním „suchem“ i obecným
nedostatkem vody pro spotřebu) a s naší
vodou musíme hospodařit. A od Vánoc 2000
máme k ruce WFD čili Směrnici 2000/60/EC,
určující rámec činností Společenství v oblasti
vodní politiky.
Jediným zdrojem vody u nás na střeše jsou
srážky a v roční bilanci odtéká vždy o něco
méně než 30 % ročního úhrnu srážek. Meziroční rozdíly (data 2000–2018 podle Ročenek)
úhrnů srážek a průtoků nejsou významné.
Pracujeme zde s ročními úhrny, protože ty
jsou podstatou bilancí, i když v přírodě je to
každý den jinak. Voda v tocích je chráněna
legislativou jako veřejný statek, její užívání je
zpoplatněno, jakost je kontrolována a od roku
1990 se obecně významně zlepšila. Za tím
jsou ryze technická opatření jako rozvoj ČOV
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a s vodou v tocích (= odtékající) můžeme provozovat další technická opatření jako nádrže,
převody vody atd. A toky lze využívat k nejrůznějším ekonomicky zajímavým aktivitám
od energetiky po plavbu. Téhle viditelné vodě
se také říká „modrá“. Ale každá manažerská
příručka radí řešit přednostně faktory, které
představují více než 60 % celkového obratu,
ztrát, chyb atd. Takže co těch >60 %?
Ročenky ten rozdíl mezi srážkami a odtokem popisují obecně jako evapotranspiraci.
A voda v atmosféře, v půdě a biomase apod.
kontrolovatelným veřejným statkem není,
především proto, že ji nelze standardně změřit
a zpoplatnit. Podílu srážek, který neodteče,
ale cykluje v půdě, atmosféře a biomase, se
také říká „zelená voda“. Můžeme s ní aktivně
hospodařit? Můžeme a dnes už asi musíme.
Vodní toky mohou částečně nebo úplně vyschnout – to se v řadě teplých krajin stává
každý rok, a dá se to přežít, a i provozovat
zemědělství ze zásob uschovaných z období
dešťů. V našich krajinách je zemědělství závislé na délce vegetační sezony a na srážkách,
na obilí a brambory zavlažování nestačí. Měli
bychom tedy pečovat o půdu a krajinu a o její
schopnost zadržovat vodu (v půdě, v krajině
obecně, v mokřadech atd.). To také znamená
přizpůsobit techniky zemědělství a lesního
hospodářství pozitivnímu ovlivňování evapotranspirace a pěstovat v naší civilizované
krajině takové kultury, které mají pro vodní
režim dlouhodobý a pozitivní význam, ne komodity, které jsou právě dnes (nebo byly ještě
včera) výnosné ryze ekonomicky (energetické
plodiny, stavební dříví apod.).
Kde je řešení? Jakost vody v tocích se zlepšila díky technickým opatřením jako výstavba
čistíren odpadních vod a kontrola průmyslových zdrojů. V bilanci dnes ČOV dodávají do
toků cca 75 % celkového fosforu, ale jen cca.
25 % celkového (dusičnanového) dusíku,
zbytek pochází „z krajiny“. Objevují se stále
nové specifické polutanty a farmaka, na které
současné ČOV zatím nestačí, ale to může
technika časem zvládnout. Fosfor se obecně
stává nedostatkovou surovinou a bude třeba
jej recyklovat. A co těch > 60 % „evapotranspirace“? Všechna opatření a dotace ovlivňující
režim „zelené vody“ musí být posuzovány na
úrovni bilance v povodí (ve velkém povodí,
ne lokálním), propojené s režimem vody
„modré“. Ta odtéká k sousedům, kteří na střeše Evropy nejsou a přítoky si budou hlídat,
zejména když bude té vody málo. A jsme zase
u Rámcové směrnice: Dopady těchto opatření
musí být projednávány se všemi zájmovými
skupinami v povodí (i v Mezinárodní oblasti
povodí „až k moři“), tedy nejen v okruhu
ekonomů, zemědělců atd., ale i obecného
občanstva. Pro legální Plány povodí je to předmětem článku 14. WFD, ovšem skončí třetím
a posledním cyklem Plánů povodí s koncem
roku 2027 a zatím nevíme, co bude pak. Už to
někdo tuší, nebo budou mít krátkodobé geniální ekonomické projekty zase volno?

Ing. Jiří Heřman
předseda představenstva ČEVAK
Vést debatu o hodnotě vody je vždy užitečné,
za určitých okolností však trochu zrádné
cvičení. Proč a v čem zrádné? Protože slovo
„hodnota“ nejčastěji slyšíme v kontextu, který

si více žádá naše emoce než rozum, pobízí
k subjektivním, často ideologicky zabarveným
vyjádřením a do popředí posouvá normativní,
hodnotící soudy. Daří se v něm básníkům
a vůbec umělcům všeho druhu a někteří
odborníci (z různých oborů), kteří pro umělecké vyjádření mají nadání a ve společnosti
kumštýřů se cítí dobře, neodolají nutkání patřičně se vyjádřit a rádi pak přijmou mediální
nálepku „-log a filosof“. Všeobecně nic proti
tomu: takto vznikla, vzniká a (pevně doufám)
ještě bude vznikat řada krásných a silných
uměleckých děl, ale také řada zajímavých,
čtivých a v lecčems zajisté inspirativních
esejů či jiných textů volně se potulujících
na pomezí umění, vědy a publicistiky; rád
je čtu, ale uvědomuji si při tom, že návodem
k řešení toho či onoho problému být nemohou. Jsou zrádné v tom, že estetika slova či
obrazu v nich občas potlačuje odbornost či
racionalitu, někdy obojí. Tón ve formulaci
příslušné politiky (ve smyslu „policy“, tedy
řekněme např. politiky vodohospodářské) pak
začasté přičinlivěji udávají třeba filmaři a herci, aktivisté a „influenceři“ (a k nim pohotově
přidružení ...logové, jejichž alter ego filosofa
tu dostalo příležitost vyjádřit se k čemukoli,
byť je jejich vlastní logos dané problematice
na hony vzdálen). Jejich v názory přetavené
pocity jsou komunikačně znělejší než skutečně odborná sdělení. Ta jsou vždy obsáhlejší
než twitterový příspěvek a mají-li být poctivá,
nemohou se dovolávat emocí; s tím se ovšem
tvůrcům politiky a potažmo politikům (rozuměj: činitelům „politics“, kteří by tu „policy“
měli nějak uskutečnit) obtížněji pracuje.
V takovém prostředí má slovo „hodnota“
vznešený nádech a slova jako ekonomika,
cena, náklady, zkrátka peníze naopak zavánějí
neslušností. Voda má tu či onu „hodnotu“,
A PROTO o ní není možné přemýšlet jako
o zboží. Voda je náš život, A PROTO se s ní
„nesmí kšeftovat“. Všichni lidé mají právo
na vodu, A PROTO musí její dodávka stát na
neziskovém principu. Netřeba polemizovat
s žádnou z uvedených „hodnot“, je ale nutné
jasně říct, že žádná z uvedených implikací
k ochraně jakékoli hodnoty nevede – jednoduše proto, že není pravdivá (pro puntičkáře
možná přesněji: její premisy nelze formulovat
na žádných prokazatelných faktech tak, aby
logicky platná implikace vedla k uvedeným
závěrům). Přesto se tyto a další, jim podobné
a obdobně chytlavé slogany čím dál častěji
objevují v mediálním prostoru a – pohříchu
– i v politických prohlášeních.
V rámci úvah o hodnotě vody proto cítím ze
všeho nejvíce potřebu ta nepřístojná kupecká
slova rehabilitovat. Ekonomové nechť mi
prominou učebnicovou banálnost toho, co
chci připomenout.
1. Vodu všichni potřebujeme, na mnoho způsobů ji užíváme. Podstatnou složkou její
hodnoty je tedy především hodnota užitná.
2. Na to, abychom vodu skutečně mohli užívat, je vždy nutné vynaložit nějaké náklady.
3. Máme-li na jedné straně užitky z vody
efektivně alokovat mezi jednotlivé účely
a zájemce a na straně druhé spravedlivě
rozdělovat břemeno vynaložených nákladů,
musí být užitek oceněn v penězích, souhrn
nákladů musí být v rovnováze se souhrnem
užitků (tj. ekonomicky vyjádřenou hodnotou) a cena hrazená jednotlivými uživateli
musí pokrývat náklady příslušné jimi kon-
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zumovaným užitkům.
Jinými slovy: bez ohledu na to, jakou hodnotu vodě přisoudíme, musíme s ní zacházet
jako se zbožím. Voda je ze své podstaty stejným ekonomickým statkem jako železo, dřevo
nebo cihly, úplně stejně jako tyto komodity se
vyznačuje ekonomickou vzácností. Popření
tohoto principu vodu ohrožuje.
Před necelými třiceti lety Mezinárodní
konference o vodě a životním prostředí v Dublinu zformulovala směr, kterým by se mělo
uvažování o vodě v 21. století ubírat; ekonomické chápání vody v něm hraje stěžejní
roli. O deset let později se Rámcová směrnice
o vodě pokusila tento směr legislativně nějak
etablovat. Dnes, po dalších dvou desetiletích,
nespočet iniciativ, občanských, politických
i jiných prosazuje hodnotu vody jako cosi
zcela či alespoň zčásti odpoutaného od ekonomiky – a politici se k tomu rádi přidávají.
V praxi vodohospodářské politiky existuje
celá řada příkladů toho, jak jsou ekonomické
principy z různých důvodů (dodejme pro
spravedlnost vůči protagonistům, že často zejména historických) ignorovány. Pár příkladů:
– periodicky se ozývají návrhy na zavedení
neziskového principu; ty se však rovnají
požadavku na ignorování nákladů kapitálu
(jak finančních, tak nákladů jeho obětované
příležitosti), které by nutně mělo neblahé
důsledky – a my se bojíme na to upozornit;
– vybíráme poplatek za vypouštěný objem
odpadních vod přesto, že právě tímto
objemem udržujeme významnou položku
v hodnotě vody; ten, kdo vodu užívá a vrací
zpět, za to platí, zatímco ten, kdo ji spotřebuje a z hydrologického cyklu odejme, je
odměněn;
– slyšíme, že je třeba zvýšit poplatek za odběr
podzemní vody s odůvodněním, že oproti
té povrchové je moc levná; nu, ano, podzemní voda může na jednu stranu mít vyšší
hodnotu v tom, že její přeměna na vodu
pitnou (někdy) vyžaduje menší náklady, ale
naproti tomu v ceně vody povrchové platíme obrovské investice a práci pracovníků
Povodí, díky nimž se voda akumuluje v čase
i v prostoru, zatímco u podzemní vody za
vybraný poplatek dostáváme pouhé razítko
a vše ostatní si musíme zaplatit sami;
– namísto snahy o rozdělení nákladů nesených podniky Povodí mezi jednotlivé
užitky, se platby za ně skoro výhradně soustřeďují tam, kde je lze nejsnáze inkasovat:
do vodárenských odběrů;
– namísto soustředění peněz do skutečného
hospodaření s vodou, je rozptylujeme do
dotací na ekonomicky zoufale neefektivní
a vodohospodářsky naprosto neúčinná
opatření typu Dešťovka a veřejnosti při tom
ještě namlouváme, že tak „bojujeme proti
suchu“;
– přestože v jiných síťových odvětvích celkem
bez námitek akceptujeme zásadu, že fixní
náklady mají být optimálně kryty fixními
platbami, u pitné vody, kde jsou fixní náklady dejme tomu 70 %, stydlivě připouštíme
pevnou složku pouze symbolickou;
– slyšíme zcela vážně míněné rady, že je třeba
opsat dílčí opatření od zemí s naprosto odlišnou skladnou a hierarchií užitků z vody
i hydrologickou situací, a tedy i s diametrálně odlišným poměrem mezi náklady a užitky u různých odběratelů (Izrael a bloková
progresivní cena).
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Atd., atd... Hodně dlouhý seznam nás
usvědčuje z ignorování elementárních ekonomických zákonitostí. Nechci vést spory o jeho
jednotlivé položky a nechci ani nijak snižovat
vše, co kdokoli přihrne pod svou představu
hodnoty vody. Chci pouze co nejostřeji upozornit, že „hodnota“, které neumíme přisoudit
peníze, je buď hodnotou fiktivní, nebo možná
i skutečnou, ale neschopnou ochrany. Ten,
kdo si vody opravdu váží, a kromě řečí pro ni
chce také něco udělat, nesmí se štítit mluvit
o ní jako o zboží.

doc. Jaroslav Hlaváč
emeritní ředitel Vodárenská akciová
společnost, a. s., dlouholetý pedagog
na VUT Brno
Heslo k letošnímu Dni vody bylo formulováno jako Valuing Water. Water means different
things to different people. Nevím, jaký je oficiální překlad, za sebe tomu rozumím jako:
Oceňování vody. Voda znamená pro různé
lidi různé věci.
Oceňování můžeme chápat jednak jako
stanovení ceny, ale i jako hodnocení, cenění
si, vážení si vody.
Voda je jednou ze čtyř hlavních součástí životního prostředí, vedle ovzduší, půdy a biosféry. Oceňování složek prostředí je složitá
věc, klasická ekonomie s tím moc nepočítala,
považovala prostředí z hlediska socioekonomického za externalitu, která v procesu
výroby působí zadarmo. Terminologicky se
to promítalo jako diferenciální renta, tedy
výhoda pro ty aktivity, které působily tam,
kde byly příznivější podmínky z hlediska
přírodních zdrojů. To se týkalo dostupnosti,
kvality a zabezpečenosti přírodních zdrojů.
Samozřejmě se postupně přišlo na to, že tak
jednoduché to není, byla snaha oceňovat přírodní zdroje předpokládanými náklady, které
by bylo zapotřebí vynaložit, aby se vyčerpaný
přírodní zdroj obnovil nebo aspoň udržel
v použitelném stavu. Problém je v tom, že
ne všechny přírodní zdroje jsou obnovitelné.
Voda sice principiálně obnovitelná je, ale
je otázkou, zda je vždy v silách a v dobré vůli
společnosti se k tomu odhodlat. Psychologicky
vzato, v podmínkách střední Evropy značná
část veřejnosti má za to, že vody je dostatek,
dlouhá léta se hovořilo o vodním blahobytu
a problém se spatřoval spíše v ochraně před
povodněmi, teprve v posledních letech je
vnímán i problém sucha jako vážný. Aridní
oblasti v různých částech světa nedostatek
vody vnímají naopak jako kardinální problém. Využitelnost, dalo by se říci užitná
hodnota vody, spočívá v tom, že je dostupná
v potřebném množství a kvalitě na požadovaném místě a v požadovaném čase, nejlépe
průběžně. Není-li tomu tak v důsledku přírodních procesů, vyžaduje voda jako součást
životního prostředí, aby byla provedena technická opatření, např. akumulace, opatření na
ochranu kvality a různé způsoby hospodaření
v krajině. Nestačí-li ani to, sahá se k přivedení
vody z územních struktur, kde je jí dostatek,
do spotřebiště. Již ze starověku jsou známy
zavlažovací a vodovodní systémy, které distribuovaly vodu na značné vzdálenosti, ani dnes
to není neobvyklé, stačí se podívat na vodní
přivaděče např. ve střední Asii, v Americe
nebo v Číně. Ocenění vody v takovém případě

by pak mělo zahrnovat veškeré náklady na
pořízení technického opatření, a to včetně
všech nákladů i přínosů nejen na dílo samé,
ale i na související dopady, jako např. pozemky, budovy, přesuny výrob a sídel, dopravní
infrastrukturu, přírodní fenomény aj. Tyto
náklady a přínosy by pak měly vstupovat
do provozních nákladů na využívanou vodu
např. formou odpisů. Pak by bylo možno
vyčíslit efektivitu a návratnost díla. Víme, že
úplnost a korektní kvantifikace těchto položek bývá předmětem polemik, takže je třeba
hledat konsenzus v tom, zda je dílo nezbytné,
potřebné, nebo aspoň bilančně přínosné.
Další aspekt související s oceňováním,
potažmo náklady a zdroji financování je adresnost a neadresnost produktu. Je obecně akceptované, že např. protipovodňová ochrana
je služba neadresná a je zpravidla pořizována
z veřejných financí. Naproti tomu např. pitná
voda je produkt adresný a její množství je
dobře měřitelné a fakturovatelné konkrétnímu
odběrateli. Jsou i produkty, resp. služby, které
jsou z tohoto hlediska ambivalentní, např.
odvodnění veřejných ploch nebo zajištění
obecného užívání vod či péče o koupací vody.
Do hry vstupuje i veřejný zájem, tedy nutnost zajistit potřebné hygienické podmínky,
což se vztahuje nejen na vodu pitnou, resp.
i užitkovou, ale i na vodu odpadní.
Vodní hospodářství je také národohospodářské odvětví, které má dva obory, a to obor
vodních toků a obor vodovodů a kanalizací.
Jejich souvislosti a odlišnosti není nutné na
platformě odborného časopisu vysvětlovat,
zdůraznit je potřeba, že zde je velký vliv přirozeného lokálního monopolu, v ekonomickém
modelu tedy chybí nabídková křivka, zatímco
poptávková křivka funguje spolehlivě, což můžeme pozorovat např. na tom, jak při řádovém
nárůstu ceny pitné vody za posledních 30 let
klesla její spotřeba cca na polovinu. V našem prostředí zatím není ohrožena sociální
dostupnost vody, přesto je potřeba regulace
monopolu vnímána.
Kromě funkce environmentální a užitkové
má voda i inspirativní vliv v oblasti humanitní, estetické, zejména umělecké, je častým
námětem v hudbě, literatuře a výtvarném
umění. Lidé jsou s vodou spjati existenciálně,
zpravidla si to dobře uvědomují, jak dokládají
třeba firemní slogany dvou významných vodárenských firem, a to „Voda je život“ a „Voda
a lidé partneři pro život“.

Ing. Zuzana Kousalíková
podniková vodohospodářka
… dospěla jsem do stadia, že voda má pro mě
pouze hodnotu faktury za mé služby. A tedy
letos ještě perněji zasloužené než loni. Předělávala jsem hlášení VUME_VUPE, kdy ministerský program byl „vylepšen“ o automatické
přepočítávání nějakých hodnot infrastrukturního majetku. Neskonale bláhově jsem si to
pochvalovala až do chvíle, kdy jsem zjistila,
že je to chyták a po zmáčknutí tlačítka „přepočet“ se smažou některé zadané hodnoty. Takže
jsem se rozhodla, že se začnu připravovat na
důchod, v zájmu duševního zdraví vypovím
smlouvy na vyplňování čehokoli, co obsahuje
slovo „cena“, „hodnota“ nebo začíná „ekonomi-“. Z tohoto důvodu jsem nebyla schopna
vyhovět Vaší prosbě. Vaše důvěra mě těší,
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Autor si přál zůstat v anonymitě. Tuto prosbu
akceptuji. Požádal jsem MŽP ČR, aby se k příspěvku úředníka vyjádřilo:

lehčovacích komor jednotné kanalizace ve
smyslu odstranění povinnosti mít pro tuto
činnost povolení, a to právě z důvodu omezení

•
•
•
•

znečištění podnikům Povodí.
Ani jedna z těchto povinností není vázána
na existenci povolení k vypouštění odpadních

autorizované zastoupení ANDRITZ Separation
dodávka, montáž a servis zařízení na zpracování kalu
více než 150 instalací v České republice a na Slovensku
více než 20 let zkušeností v tuzemsku i zahraničí

Pásové a rotační zahušťovače
přebytečného kalu

Sítopásové lisy
na odvodňování kalu

Dekantační odstředivky
na odvodňování kalu

Šnekové lisy
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní pásové
sušárny kalu

Nízkoteplotní fluidní
sušárny kalu

CENTRIVIT, spol. s r.o.

Urxova 9, 186 00 Praha 8 • tel. 602 206 539, e-mail: info@centrivit.cz
www.centrivit.cz
vh 9/2019

Regulace malých odtoků
na dešťové kanalizaci
PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz
Vertikální vírový ventil s přelivem
FluidVertic – Pond
Regulace odtoku s dlouhým
vertikálním přelivným potrubím
pro dešťové nádrže se stálým
nadržením. Tento objem
je využitelný na závlahy
nebo pro požární
účely. Konstrukce
z nerezu a PVC, bez
pohyblivých dílů. Není
třeba el. přípojka.
Přesná regulace
malých a středních
hodnot odtoků díky
strmé odtokové křivce.
Potrubí zakončené
trychtýřem funguje jako
bezpečnostní přeliv
nádrže.

Zašleme referenční projekty
na vyžádání.
PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz

Vertikální vírový ventil FluidVertic

Regulace odtoku z retenčních dešťových nádrží. Odvodnění
silnic, parkovišť a dálnic na oddílné dešťové kanalizaci. Velké
průtočné profily v porovnání se škrtícími
šoupaty či clonami pro stejné návrhové
parametry. Konstrukce z nerezu a PVC,
odolná, bez pohyblivých dílů. Díky stále
zatopenému přítoku zachytává ventil oleje
a benzín.
Při požadavku uzavírání potrubí za
ventilem lze navrhnout konstrukci
spojenou s vřetenovým šoupětem.
Regulace malých hodnot odtoků (od
0,5 do 50 l/s ). Snadná změna odtoků
pomocí vyměnitelné clony. Jednoduchá
údržba a provoz.

Drenážní vírový regulátor
FluidVortex – R
Tento regulátor je vyvinut
pro drenážní systémy.
Omezuje odtok během plnění
zasakovacího příkopu a po jeho
naplnění umožňuje odlehčení
přes přeliv do pokračující
kanalizace. Konstrukce z nerezu
a PVC, odolná, bez pohyblivých
dílů. Jednoduchá kontrola
odtokové clony přes zabudovaný
přeliv. Regulace velice malých
hodnot odtoků (od 1 do 10 l/s).
Regulátor lze namontovat do
standardní betonové šachty.
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klidně zkoušejte dál. Možná až na mě vnučka
obrátí oči v sloup a řekne „babi, prosím Tě“,
tak budu mít zase čas a náladu přemýšlet
o věcech přesahujících denní obzory. Těším
se na zajímavé příspěvky
Poznámka: Tento povzdech je nutné otisknout! Proč? Bez komentáře! Odpověď je na
vás!!! Děkuji paní Kousalíkové, že přistoupila
na moji prosbu a dala laskavé svolení s otištěním tohoto původně osobního sdělení.

Daniel Křenek
referent vodního hospodářství a ochrany
přírody MěÚ Český Těšín, přírodovědec
Každé malé dítě ví, že bez vody by na Zemi
neexistoval život. Každé malé dítě ví, že když
voda dojde, tak umře. Z logiky věci by se dalo
předpokládat, že přesně tohle ví každý dospělý
člověk, že to ví naše společnost a uvědomuje si
to i naše civilizace. Mohli bychom očekávat, že
se naše civilizace podle toho bude také chovat,
a ochrana a šetrné využívání vodních zdrojů
bude její absolutní prioritou. Kdyby tomu tak
bylo, nemusíme řešit současnou ekologickou
krizi. Vody na naší planetě je dost pro všechny,
má to ale jeden háček, je totiž nerovnoměrně
rozdělena, a tudíž je potřeba s ní udržitelně
hospodařit. Přesto lidská činnost pod vidinou
krátkodobého zisku a snaze o nekonečný
hospodářský růst narušuje životní prostředí
a s ním i přirozený koloběh vody. Přitom víme,
že k zániku minulých civilizací přispělo špatné hospodaření v krajině, jehož důsledkem
bylo narušení malého vodního cyklu. Nyní
jsme vyspělá společnost, máme špičkové technologie v oblasti hospodaření s vodou, umíme
vodu recyklovat, čistit, zadržovat, umíme s ní
efektivně nakládat. Máme kvalitní vědecké
poznatky o tom, jak ekosystémy a voda v nich
na naší planetě fungují a jak je lidská činnost
ovlivňuje. Nyní jsme svědky probíhajících
klimatických změn, v nichž nás sužují častější povodně a sucha a jejichž příčiny známe.
Tyto změny způsobují stále větší ekonomické
i ekologické škody. Proč naše civilizace, když
vidí, že si podřezává vlastní větev, která nás už
dlouho neudrží, si prostě nestanoví jasný cíl:
„Ochrana vody a šetrné hospodaření je naše
absolutní priorita, vědomostí máme dost, tak
je teď využijeme a pro dosažení tohoto cíle
uděláme maximum“? Ano, za posledních dvacet let se alespoň ve vyspělých zemích udělal
kus práce. Ve městech se začíná mluvit o zelené infrastruktuře, roste podíl zelených střech,
revitalizují se vodní toky, obnovují mokřady,
máme kvalitní čištění odpadních vod atd. Ale
je to dostatečné? A co rozvojové země, kde je
situace zcela odlišná? Na jednu stranu se sice
někde udělají úžasná a inspirativní opatření, na druhou se ničení životního prostředí
jako celku zrychluje. To, že se začalo na poli
ochrany vod i přírody něco pozitivního dít, je
nejen díky kvalitnímu vědeckému poznání,
ale především díky osvíceným a vzdělaným
lidem. Ti se snaží na všech společenských
úrovních dané aktivity prosazovat, například
v oblasti legislativy, přípravy dotačních titulů, nebo jsou třeba realizátory konkrétních
projektů. Problém je v tom, že čas běží a my
potřebujeme razantní a systémové změny na
celospolečenské úrovni. Například když víme,
že hustá síť lesních cest zejména horské oblasti
významně odvodňuje a způsobuje tím mnoho
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problémů, nezačneme situaci ihned řešit. Je
sice pěkné, že pár nadšenců, ať už z nevládních organizací nebo vlastníků lesů někde za
velké úsilí revitalizuje několik stovek metrů
nebo nanejvýše pár kilometrů lesních cest,
když jich jsou po celém Česku tisíce kilometrů. Jaká je efektivita takových opatření, když
o pár kilometrů dále jiný vlastník lesa buduje
ve svazích nové cesty? Proč není likvidace
nepotřebných lesních cest nebo budování
vodozádržných systémů v lesích součástí běžné péče o les? Podobně můžeme mluvit také
o zemědělské krajině. Víme, v jak špatném
stavu je a jaká opatření musíme udělat. Proč
se nezmění dotační politika tak, aby obnova
funkcí krajiny a její šetrné obhospodařování
byla běžnou součástí zemědělské praxe?
Zase je to výhradně na ochotě a osvícenosti
hospodařícího subjektu a těch uvědomělých
není na významné změny v krajině dost.
Když víme, jak hluboká je už nyní ekologická
krize, tak kde jsou ty desetitisíce občanů demonstrujících v ulicích za trvale udržitelné
hospodaření a lepší životní prostředí? Jak
to, že petici za záchranu zemědělské krajiny,
kterou předala Ministerstvu zemědělství Česká společnost ornitologická spolu s dalšími
nevládními organizacemi, podepsalo jen
něco přes 50 000 lidí z téměř desetimiliónové
populace? Odpověď není složitá. Jednoduše
chybí společenská objednávka. Většinovou
společnost tyto problémy nezajímají, dokud
jí teče voda z kohoutku, má co jíst, má se čím
bavit a může nakupovat. Naše společnost si
volí své politické zástupce, kteří mají hájit její
zájmy a podle toho nastavují zákony i přerozdělování peněz. Jestliže hlavním zájmem není
ochrana životního prostředí a vody, bez které
se dle mého názoru opravdu neobejdeme,
tak se nemůžeme divit, že ochrana přírody,
a tím i vody je na jeho okraji. Pozitivní je,
že vztah společnosti k životnímu prostředí
se sice velmi pomalu, ale jistě začíná měnit.
My však potřebujeme změnit hodnoty naší
společnosti a tyto změny urychlit. Opět tedy
vyvstává otázka: opravdu každé dítě ví, že se
bez vody neobejdeme? A co dospělý, ten to
také ví, nebo už zcela zapomněl? Nebo že by
to bylo celé jinak?

RNDr. Petr Kubala
předseda představenstva SVH ČR,
generální ředitel státního podniku
Povodí Vltavy
Téma letošního Světového dne vody vybízí každého člověka, a to napříč věkem, kontinenty,
profesemi i sociálním postavením, k zamyšlení, co pro koho voda znamená a jaký pohled
mají na její „hodnotu“.
Výsledky takového zamyšlení budou zcela
logicky rozmanité a budou ovlivněny právě
výše uvedenými skutečnostmi. Jsem přesvědčen, že mnozí, kdo se nad tímto tématem
zamyslí u nás nebo v jiných státech, kde si
užíváme vodního blahobytu, se dostanou při
tomto zamyšlení do nesnází. Je to tak, mnozí
berou vodu jako „všudypřítomnou samozřejmost“ a budou mít náhle ve svých hlavách
zmatek a možná se i budou „v duchu ptát“,
proč se vůbec mají zamýšlet nad takovou
samozřejmostí, ale konkrétní odpověď sami
pro sebe budou dávat dohromady jen velmi
těžko… Naopak lidé v jiných geopolitických

podmínkách či v jiném, na oběh vody nepříznivém geografickém území, která známe většinou jen ze zpráv, budou mít pravděpodobně
více jasno při takovém zamyšlení. Voda pro
ně na prvním místě znamená život. V naší
společnosti znamená voda, radost, potěšení,
blahobyt, ale jak jsem se již zmínil, tak především samozřejmost.
Ve své úvaze dále zůstanu již v naší „české
kotlině“. Voda pro každého z nás, pod rouškou
blahobytu, znamená něco jiného, něco více či
méně důležitého. Každý máme svou pravdu
a své priority, kdy při jejich vehementním
prosazování nám mnohdy unikají zcela zásadní souvislosti a skutečný význam vody
jako složky životního prostředí, jako základní
složky pro život člověka. Voda tedy může
společnost díky různým názorům rozdělovat,
může být předmětem politických dohadování,
může být zatracována při povodních, velebena
při letních radovánkách u vody, toužebně
očekávaná třeba ve studních při období sucha
a nedostatku vody.
Kdybych se celý život profesně nevěnoval
vodě, vodnímu hospodářství, tak bych byl
možná díky životu ve vodním blahobytu také
při zamyšlení nad tématem letošního Světového dne vody zaskočen. Mám v tom ale jasno!
Voda pro mne zcela jednoznačně znamená
Život. Hodnota vody je tedy „ta nejvyšší“
hodnota, jakou si dovedeme představit. Voda
nás musí naučit spolupracovat a přemýšlet.
Téměř nic se bez vody neobejde, proto využijme téma Světového dne vody a zamysleme
se každý nad tím, co pro koho voda znamená,
ale i v širších souvislostech. Takové zamyšlení
nám může otevřít oči k sjednocení názoru na
význam vody a sjednocení priorit o využití
či hospodaření s vodou, aby než nám její
význam dojde, nebylo již pozdě… Bez vody
to totiž nepůjde…

Jeho Excelence Daniel Meron
Velvyslanec Státu Izrael v ČR
Starověká židovská legenda vypráví příběh
Honiho, tvůrce kruhu, kterému se po zdlouhavém suchu podařilo přivolat déšť. Nakreslil na zem kruh, zvedl ruce k nebi a prohlásil,
že neodejde, dokud nezačne pršet. A stalo se!
Dnes izraelští odborníci používají také kruhy,
ale poněkud jiným způsobem. Zavádějí tak
technologie dodávající vodu do suchých
oblastí.
Izrael se stále potýká s nedostatkem vody.
Tato nevýhoda motivovala Izrael k rozvoji udržitelných přístupů v řízení vodního sektoru.
Izrael dokázal proměnit krizi v příležitost.
Uvědomil si totiž, že překážky lze překonat
efektivním řízením vodohospodářství.

Kapková závlaha
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Čistírna odpadních vod Šafdan v centrálním Izraeli

Roční dodávka vody v Izraeli je více než
dvě miliardy metrů krychlových pro asi devítimilionovou populaci s hustotou asi 400
obyvatel na kilometr čtvereční, přibližně
200 tisíc zavlažovaných polí a více než tisíc
průmyslových závodů. Hlavním spotřebitelem vody v Izraeli je zemědělství s více než
polovinou celkového objemu. Obce spotřebují
asi třetinu a zbytek se v souladu s dohodami
dělí mezi průmysl, přírodu a dodávky vody
sousedům Izraele.
Vodní bilance mezi poptávkou a dostupnou
nabídkou přírodních vodních zdrojů vykazuje
stálý deficit, který rok od roku roste. Překle-

nout tento nepoměr tak představuje nekončící
výzvu. Značný problém se také projevil s nástupem klimatických změn a jejich dopadů. Sucha
jsou častější, intenzivnější a dlouhotrvající, což
v poslední dekádě ovlivnilo i ČR.
Nedostatek přírodních vodních zdrojů byl
pro Izrael impulsem k hledání udržitelných
řešení pro tamní vodohospodářství. Za posledních 30 let se dodávky vody z přírodních
zdrojů snížily na polovinu, přičemž druhou
polovinu tvořily recyklované upravené odpadní vody a odsolená mořská voda.
Během jediného desetiletí (2005–2015) Izrael změnil strukturu celého sektoru zřízením

Fakulta životního prostředí
Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
vypisuje výběrová řízení na obsazení míst
akademických pracovníků
na Katedře životního prostředí
v následujících environmentálních oborech:

1. botanika
2. hydrologie
3. geochemie
FZP_inzerat_21_A5.indd 1
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Třístupňový filtrační systém navržený a vyrobený v Izraeli pro filtraci technologické vody. Výkon filtrace 150 m³/h. Kombinace několika
filtračních technologií efektivně a ekonomicky řeší využití říční vody
v průmyslové zóně v Otrokovicích
vodního průmyslu založeného na odsolování
mořské vody s celkovou produkcí přibližně
600 MKM/rok. Pět vysokoobjemových odsolovacích provozů bylo postaveno podél pobřeží
Středozemního moře a další dvě s kapacitou
300 MKM jsou v plánu. Byl schválen víceletý
plán pro odsolování mořské vody s cílem
zvýšit odsolování v Izraeli na 1000 MKM do
roku 2030.
Hlavním prvkem izraelského vodohospodářství je sběr veškerých odpadních vod
a jejich čištění na požadovanou kvalitu, aby
mohly být použity k zavlažování. Zpracování
a opětovné použití tak přetváří problém život-

Nabízíme:

Požadavky:

– částečný až plný úvazek
dle dohody
– odpovídající platové
ohodnocení s významnými
motivačními prvky
– podpora při dalším vzdělávání
a zvyšování kvalifikace
– týmovou práci i tvůrčí volnost
– flexibilní pracovní dobu,
včetně home-office

– zapojení do výuky, tvůrčích
a výzkumných aktivit v oboru
– příprava a řešení projektů
– motivovanost a schopnost
samostatné tvůrčí práce
– odpovídající publikační
a projektová aktivita

Předpokládaný nástup 09/2021.
Přihlášky zasílejte do 30.06.2021
na email: romana.kovarikova@ujep.cz
Případné dotazy zodpovíme na čísle 732 978 118
Více informací: www.fzp.ujep.cz/vyberova-rizeni
22.03.2021 9:01
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ního prostředí na zdroj. Poskytování recyklované vody zemědělcům uchovává přírodní
zdroje vody v přírodě a současně pomáhá
městům využít odpadní vody. Z více než 500
MKM surových odpadních vod je 93 % zpracováno a 86 % znovu použito. Asi polovina
je ošetřena na terciární kvalitu umožňující
neomezené zavlažování.
Světový den vody, který si připomínáme 22.
března, by nás měl přimět k zamyšlení o hodnotě vody. Proto je důležité si uvědomit, jak
můžeme vodou šetřit, abychom mohli tento
cenný zdroj využívat udržitelným způsobem.
Izraelský Vodohospodářský úřad proto na podporu ochrany vody vede pravidelné mediální
kampaně, aby přiměl obyvatele k šetrnějšímu
využívání vody. Kombinací účinných regulací
se vzdělávacími a mediálními kampaněmi se
v Izraeli podařilo stabilizovat domácí spotřebu
pod 90 metrů krychlových na obyvatele ročně.
Izrael proto nemusel investovat do dalšího
odsolovacího zařízení.

Izrael je připraven prohloubit s Českou
republikou spolupráci, která by rozšířila řady
dosavadních projektů ve vodním hospodářství. Jedním z příkladů je čistírna kalů poblíž
Jaroměře, která je výsledkem spolupráce
izraelské společnosti Cequesta Water a jejího
českého protějšku VODA CZ. Jedinečným
příkladem je také česko-izraelská firma Aqua
Global, která úzce spolupracuje s izraelskými
dodavateli a přináší izraelské technologie pro
filtraci, úpravu vod a zavlažování na český
trh. Svá zařízení již instalovali do významných firem jako je ŠKODA AUTO, ČEZ či
ZENTIVA. Dalším segmentem je světoznámá
technologie pro kapkové zavlažování od
společnosti Netafim, která je mezi Čechy
populární a nabízí ji hned několik distributorů. Česko-izraelská smíšená obchodní
komora (ČISOK) propagovala v uplynulých
letech vodohospodářskou spolupráci při
různých příležitostech. Díky Komoře se tak
uskutečnila delegace českých odborníků

Voda 4.0 ve službách
infrastruktury: Akcelerace změn
5. ročník konference
Praha, 22. dubna 2021

Záštitu nad konferencí převzal
ministr zemědělství Miroslav Toman

Asociace pro vodu ČR

Partner konference

Konferenci pořádá
Odborná skupina CZWA Životnost a obnova vodohospodářské
infrastruktury
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s Ministerstvem zemědělství na veletrh WATEC v Izraeli nebo Česko-izraelský inovační
den v Brně. V neposlední řadě se stalo Velvyslanectví Státu Izrael v ČR a ČISOK partnery
Česko-izraelského vodního semináře, který
se konal v Poslanecké sněmovně ČR díky
Ministerstvu životního prostředí. Zde se
mohlo několik izraelských a českých expertů
podělit o své zkušenosti a probrat inovativní
řešení v oboru.
Přírodní vodní zdroje přesahují politické
hranice. Když se s nimi společně nakládá
udržitelným způsobem, mohou z toho těžit
všichni aktéři daného regionu. Izrael proto
poskytuje velké množství vody jak Palestinské
samosprávě, tak i Jordánskému království. Pro
tyto účely bylo zřízeno několik společných
výborů pro řešení problémů s vodou. Spolupráce ve vodohospodářství tak může skutečně
sloužit jako cesta k míru na Středním východě
a významně přispět k ještě silnějším vazbám
s Českou republikou.

Zveme Vás na konferenci
Voda 4.0 ve službách infrastruktury:
Akcelerace změn
Zabýváte se problematikou spojenou s výstavbou, provozem a životností vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských staveb? Hledáte odpovědi na otázky správného
plánování, projektování, výstavby, provozu a údržby?
Využijte příležitosti. Na konferenci „Voda 4.0 ve službách
infrastruktury: Akcelerace změn“ budete mít možnost uvedená témata prodiskutovat s odborníky a kolegy.
Problematika technických a ekonomických aspektů výstavby, provozu a životnosti vodovodů, kanalizací a dalších
prvků vodohospodářské infrastruktury je důležitá, protože
vodohospodářské stavby stavíme s výhledem na mnoho let.
Zejména u vodovodů a kanalizací se setkáváme se stavbami, které mohou být v provozu i století. Vysoká životnost
vodohospodářské infrastruktury je základním předpokladem úspor investičních prostředků. Dlouhodobé životnosti
dosáhneme pouze za předpokladu správného návrhu všech
prvků infrastruktury tak, aby nedošlo k předčasnému zestárnutí, a to za použití kvalitních materiálů a správných
postupů při výstavbě. Také provoz a údržba infrastruktury
má svůj nezanedbatelný vliv.
Dokážeme najít takový způsob výběru řešení, který splní
svůj účel a pomůže nám k úsporám finančních prostředků?
Jak optimalizovat náklady na investici? Jaké jsou správné
postupy pro hodnocení kvality inženýrských staveb? Jak
zajistit vysokou životnost infrastruktury? A v neposlední
řadě, jak se projeví současná situace na všech procesech?
Pokud nebude možné konferenci konat v plánovaný termín, bude uspořádána v náhradní termín, a to čtvrtý čtvrtek
v nejbližším měsíci, kdy to půjde, s výjimkou července
a srpna. Změny vyhrazeny.
Konference se bude konat v Praze. O bližší informace si
pište na info@aquion.cz.
Organizace: Aquion, s.r.o.
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RNDr. Petr Čížek
*13. září 1944
+24. února 2021

Zemřel hydrogeolog, tramp. O jeho přínosech pro ochranu vody obecně a ochranu
podzemních vod zvláště hovoří následovně RNDr. Svatopluk Šeda. Petr Čížek byl
opravdu Člověk, který měl názor, byl to

Odborník, který šel cestami práva. Patřil, vlastně i patří k těm, ke kterým jsem měl a budu
mít velice blízko i lidsky. Proto mu zde píši
tento poslední dopis:
Milý Petře, poprvé jsem Tě osobně potkal
před určitě více jak 15 lety. Pořádal jsem tehdy
jakousi diskusi o podzemní vodě. Kdosi mi
tenkrát doporučil Tebe, jako vynikajícího praktika. Spoludiskutující přišli v manažerských
oděvech, nakonec jsi nesměle vkročil Ty!
V ošuntělé zelené bundě, s vikslajvantovou
taškou přes rameno. Byl jsem trochu vyveden
z míry, protože jsi byl oděn ještě více nedbale,
než bývám já. Nezapojoval jsi se do diskuse
nějak často, jen párkrát jsi přišel s nějakou myšlenkou. Ale vždy ta myšlenka byla minimální
rozsahem ale maximální obsahem.
Od té doby jsme se občas vídali, občas jsi mi
volával, abys mě upozornil na tu či onu nepravost. Několikrát jsem Tě prosil, abys o svých
postojích odborných, občanských, lidských se
mnou pohovořil do rubriky Obor a osobnost.

Za Petrem Čížkem, odborníkem par excellence
Svatopluk Šeda
Začátkem února jsem mluvil s Petrem
Čížkem, kterému právě umřela na Covid 19
žena, a i on sám byl nakažen. Prosil mne, tak
jako v minulosti několikrát, o výpomoc ve
věci podpory v boji proti nepravostem, které
se v hydrogeologii dějí, konkrétně proti těm,
kteří bez rozmyslu a znalostí dělají díry do
země, vznosně jim říkají studny a zákazníci
a bohužel i mnohé úřady jim to „baští“. Vypomohl jsem obratem, nevěda, že je to naposled.
Za 14 dnů jsem obdržel smutnou zprávu, že
Petr zemřel!
Nikdy jsem nepsal nekrolog, nevím ani,
jak ho správně sestavit, ale přesto se pokusím
tímto vzdát holt člověku, který byl pro mnohé „svůj“, ale pro hydrogeologii udělal tolik,
jako málokdo. Nepatřil sice mezi ty, kteří jsou
uvedeni v seznamech literatury odborných
publikací nebo v autorských kolektivech řešitelů velkých regionálních hydrogeologických
průzkumů, ale pomohl svou prací a svými
internetovými stránkami „A až Z Petr Čížek“
stovkám obyčejných lidí, kteří si chtěli vybudovat svou studnu, hájit vodu v té vlastní,
vybudovat čistírnu odpadních vod nebo vrt
pro teplené čerpadlo. Petr to vše uměl, protože
se hydrogeologem narodil.
Při studiu medicíny nastává zlomová část
studia složením, nebo nesložením obávané
zkoušky z anatomie. Má-li lékař zasáhnout do
lidského těla, musí přesně vědět, jak to tělo
vypadá, co vedle sebe nebo nad sebou leží,
jak jednotlivé orgány vypadají a pokud si při
nějakém úrazu, zánětu či novotvaru není jistý
o rozsahu a charakteru poškození lidského
těla, použije nejprve všechny diagnostické
metody, aby než „řízne“, s maximální možnou
podrobností věděl, co ho očekává a jak na
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různé varianty bude reagovat. Zranitelnost
člověka při chybě lékaře je značná, až fatální. Hydrogeolog svůj profesní živost věnuje
Zemi, konkrétně její svrchní části do hloubek
zpravidla několika set metrů, kde proudí nebo
se akumuluje podzemní voda. Tato část Země
má, podobně jako lidské tělo, svoji strukturu,
hydrogeolog by měl vědět, co vedle sebe nebo
nad sebou leží, jak jednotlivé části horninového prostředí vypadají a jaké mají vlastnosti
a pokud má do povrchu terénu zasáhnout
musí vědět, na co narazí. Pokud to neví, má
dnes řadu možností, jak míru neznalosti významně snížit. Zranitelnost zvodněného horninového prostředí při chybě hydrogeologa,
je, obdobně jako v medicíně, totiž značná až
fatální a mohou vznikat, a bohužel velmi často
i vznikají, nevratné změny vodního režimu,
totální ztráty vody ve stávajících studnách,
nekonečně dlouho se vlečící správní řízení ve
věci ztráty vody, apod.
Petr věděl, že i Země má svou anatomii, jako
pravověrný skaut měl mimořádný cit pro přírodu, a protože byl i neobyčejně vzdělaný nejenom v hydrogeologii, ale i v matematice a fyzice, záhy pochopil, že v Zemi existuje něco,
čemu se dnes říká „Přirozená hydrogeologická
stratifikace“. Je to jev, který definuje místa
výskytu určitého významnějšího množství
podzemní vody, pro které se používají různé,
i když ne zcela identické názvy jako zvodeň,
zvodnělý kolektor, obzor či horizont podzemní
vody apod. Tato místa jsou v přírodě vzájemně
oddělena slabě propustnými nebo nepropustnými horninami, řečí hydrogeologů poloizolátory, resp. izolátory. Hydrogeologická nauka
popisuje přirozenou spojitost nebo nespojitost
těchto významnějších množství podzemní

Vždycky jsi mě odbyl mávnutím ruky: Co
já? Vždyť si jen dělám svoji práci. Odborná
část Tvé práce neodmyslitelně měla i tu
angažovanou občanskou složku. Psal jsi
podněty na ministerstva, do Parlamentu.
Většina z nás by to asi vzdala. Ne ty!
Takových lidí, donkichotů, nenápadných
drobných figurek by bylo třeba.
Byl jsi se zemí i Zemí srostlý, rád ses po
ní toulal, proto jsi byl i tramp. V komunitě
jsi byl znám jako Pedro Akéla, Pedrák.
Svědčí o tom i vzpomínka v Trampském
magazínu: https://bit.ly/314GgRJ
Přeji Ti, aby ses toulal do skonání
světa po nebeských pastvinách, horách,
lesích a po vodách. Třeba se jednou zase
potkáme.
S nekonečným obdivem Tvůj kamarád,
kterého jsi učil proutkařit. Pamatuješ si
na to?
Václav Stránský
vody v horninovém prostředí a charakterizuje
vlastnosti jednak kolektorské horniny a jednak
vlastní podzemní vody, to vše vždy ve spojení
s okolním prostředím. Je to tedy jakýsi 3D řez
svrchní části horninového prostředí od místa
vsaku srážkové vody do půdy a do jednotlivých kolektorů, přes její oběh a akumulaci
v těchto kolektorech až po místa její drenáže
na povrch terénu. Popisuje tedy geometrii
a vlastnosti vodních těles podzemní vody
a jejich vzájemnou interakci. Pokud tuto přirozenou hydrogeologickou stratifikaci porušíme,
změníme geometrii a především vlastnosti
vodních těles podzemní vody.
Petr se na svých internetových stránkách
snažil tento proces, skrytý našemu přímému
pozorování, objasnit a vyvozovat z něj praktické poznatky především při umisťování
a projekci studen. Jako Pražák pracoval nejčastěji v oblasti krystalinika, tedy v území,
kde se zpravidla vyskytují pouze jedna až dvě
vodárensky využitelné zvodně. První, často
nespojitá, omezená na menší plochy dané
především morfologií terénu, ale současně
zvodeň prakticky přítomná v každém dílčím
povodí, je vázána na kolektor, který tvoří kvartérní pokryv a mělké pásmo zvětralin skalního
podkladu. Mocnost této zvodně činí zpravidla
pouze několik metrů, hladina podzemní vody
je volná a nachází se mělce pod povrchem
terénu. Podložním (v daném případě mezilehlým) izolátorem je buď tzv. „cementační
pásmo“ o mocnosti obvykle pouze několika
desítek centimetrů, tj. pásmo snížené propustnosti nezpevněných kvartérních sedimentů vniklé vypadáváním některých iontů
z vodního roztoku, nebo skalní prostředí, sice
zvětralé či rozpukané, ale v němž jsou pro
vodu propustné dutiny druhotně zatěsněné
jílovitými produkty větrání matečné horniny
nebo jílovitými záteky z kvartérního pokryvu.
V minulosti, a mnohde i doposud, je tato voda
využívána šachtovými studnami, jímacími
zářezy, pramenními jímkami a vydatnosti se
obvykle pohybují v setinách až desetinách
l/s na jeden jímací objekt. Druhá vodárensky
využitelná zvodeň v oblasti krystalinika je
obecně vázaná na pásmo připovrchového
rozpojení puklin skalního podkladu. Je to
pásmo zasahující do hloubek několika desítek
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metrů, někdy, především v oblastech rigidních
vyvřelin, i výrazně přes sto metrů, přičemž
bazální izolátor tvoří pásmo, kdy se pro vodu
propustné pukliny svírají. Tato zvodeň se
změnou vrtné technologie od 80. let minulého
století, kdy původně pomalá nárazovotočivá
technologie vrtání byla nahrazena rychlou
až superrychlou technologií příklepového
vrtání se vzduchovým výplachem, je stále
častěji využívána a běžné vydatnosti jímacích
objektů se pohybují v desetinách, výjimečně
i v jednotkách l/s. Ve vztahu k nadložní kvartérní zvodni je na plošně velmi rozsáhlých
náhorních plošinách české kotliny obvyklé, že
ustálená hladina podzemní vody první zvodně
(kvartérní) je zpravidla výše než hladina zvodně druhé (krystalinické) a při jejich „otevření“
hrozí ztráta vody v první zvodni. Obě popsané
zvodně se v České republice vytvářely tisíce,
statisíce a mnohdy i miliony let, představují
jedno z největších bohatství naší republiky
a jejich propojení pro ryzího hydrogeologa,
a tím Petr byl, „smrtelný hřích“.
Petr, duší poctivák, hlavou odborník na slovo
vzatý, by nepochybně složit zkoušku z Anato-

mie zvodnělé části horninového prostředí na
jedničku. Mohl bych jmenovat a v počítači najít
desítky lokalit, kde byl nucen bojovat s těmi,
kteří vůbec netuší, co to tato anatomie zemského pláště je či nemají potřebný hydrogeologický
cit. Nabízím Vám poslední společný případ,
který nás oba přivedl téměř k zoufalství:
Svědectví pana XY o provádění vrtu na
sousedním pozemku, který vedl ke ztrátě vody
v jeho šachtové studni: Nejprve vrtali větším
průměrem do hloubky 7 m. Do vrtu byly zapuštěny dvě plné čtyřmetrové PVC trubky s větším
průměrem, kdy cca 1 metr pažnice koukal nad
terén. Uvnitř těchto trubek se vrtalo menším
průměrem až do hloubky 37 metrů. Poté byla
z vrtu několikrát vyfoukána voda, která na konci
vyfoukávání byla velmi čistá. Pak začali být do
vrtu spouštěny a později vtlačovány PVC trubky
menšího průměru. Trubky byly spojovány vždy
čtyřmi nýty. Úplně dolů byla zapuštěna jedna
čtyřmetrová trubka bez prořezů flexou, nad ní
byly dány dvě 4metrové trubky prořezané flexou
a nad ně až k povrchu jen trubky bez prořezů.
Po té pan hydrogeolog odjel. Pak pracovníci
od vrtu uřízli větší trubku u země a vysypali

Zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem
Kořensko
Jan Šimůnek

Vodní cesta mezi Českými Budějovicemi
a nádrží VD Orlík se buduje již od roku 2008.
Její hlavní součásti vznikly ve 3 etapách, a to:
• úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou (2008–2010),
• úsek Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice
(2011–2013),
• úsek VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou
(2009–2017).
Těmito stavebními opatřeními v celkové
hodnotě přes 2 miliardy korun vznikla souvislá
vodní cesta v délce 37 km. S navazující nádrží
VD Orlík se pak jedná o souvislou vodní cestu
v délce dokonce 93 km. Propojení mezi hladinou Vltavy u Týna nad Vltavou a hladinou
nádrže VD Orlík obstarává VD Kořensko, které
bylo plánováno již při výstavbě celé vltavské
kaskády, ale vzniklo až v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín, a to počátkem
90. let 20. století. V posledních letech se ovšem
problém s nedostatečnou, a hlavně celoroční
propojeností hladin VD Kořensko a VD Orlík naplno projevil, a to do té míry, že bývá
příčinou přerušení plavby. V dlouhodobém
průměru má podkročení plavební hloubky pod
VD Kořensko četnost 28,4 %. V posledních 4
letech je tato četnost dokonce 52,3 %.
Řešením je provedení prohrábky pod VD
Kořensko. Limitujícím faktorem pro řešení
prohrábek je kóta dolního záporníku stávající plavební komory. Plavební dráha se tedy
navrhuje v návaznosti na tuto kótu, protože
větší (hlubší) prohrábka by nepřinesla žádné
další zlepšení, přitom se jedná o prohrábku
v tvrdých (skalních) materiálech. Zlepšení
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situace provedením prohrábky je markantní –
z průměrných 28,4 % přerušení plavby v plavebním období na pouhých 2,5 %, přičemž
výsledek je navíc silně ovlivněn extrémní
situací v roce 2018. Ve všech ostatních sledovaných letech by – při existenci plánované
prohrábky – bylo přerušení plavby v plavebním období rovno nule.

Parametry prohrábky
Projektová dokumentace vyhotovená společností VH-TRES spol. s r.o. je členěna na tři
inženýrské objekty. IO 01 řeší nedostatečné
hloubky úseku koryta Vltavy pod vodním
dílem Kořensko. Daný úsek koryta je již součástí nádrže níže ležícího VD Orlík. Plavební
úprava úseku koryta spočívá ve vytvoření
prohloubené plavební kynety v rámci širšího
koryta s výškovou návazností na kótu dolního
záporníku existující plavební komory na VD
Kořensko, tj. 343,80 m n. m.
Podle přílohy č. 2 části 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
v platném znění (225/2017 Sb.) je úsek Vltavy
mezi ř. km 241,4 (České Budějovice) a ř. km
91,5 (Třebenice), včetně výústní části vodního
toku Malše (po ř. km 1,6) využívanou vodní
cestou, určenou jen pro plavidla o nosnosti do
300 tun. Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí,
v platném znění, pak jednoznačně určuje, že
„Dopravně významná využívaná vodní cesta
uvedená v příloze č. 2 části 1 písm. b) bodu 2
zákona je vodní cestou I. třídy.

mezi menší a větší trubku dvě kolečka štěrku.
Nic neměřili, jak hluboko je štěrk a jíl. Pak je
zastavil vedoucí vrtu a na jeho popud do vrtu
nasypali půl pytle práškového bentonitu (jílu).
Na něj nasypali jedno kolečko štěrku a štěrk byl
až k povrchu. Při sypání poklepávali na trubku.
A výsledek? Ztráta vody ve studních propojením zvodnělých kolektorů, které sice
nejsou vidět, ale které cítí, dokáže vnímat
a technickým řešením vrtané studny je od
sebe oddělit může jen „Pan hydrogeolog“.
A tím Petr Čížek byl.
Petře, neboj, vím že žijeme v době, kdy naše
společnost vychovává jen pár hydrogeologů
ročně a řemesla se chopili neumětelové vrtající za mrzký peníz jak o život, aniž by věděli
kam. V době, kdy neúcta k opravdovým odborníkům, obecná nekázeň při nedodržování
rad těch, co skutečně vědí a umějí, Ti možná
ubraly pár let života. Ty dnes ale již víš více
než my všichni na této Zemi dohromady.
Seshora nás hlídej a drž nám palce, abychom
měli sílu na Tvou práci navázat. Díky za vše!
Svatopluk Šeda
Proto základní šířka plavební kynety 20 m
bude v obloucích rozšířena na vnitřní straně
o hodnotu e = L2/R, kde L je návrhová délka
plavidla (pro plavidlo tř. I je L = 38,5 m) a R
je poloměr oblouku. Uplatněné rozšíření
v projektu e = 2,5 m (R = 300 m) a e = 2,0 m
(R=380 m). Plavební kyneta byla navržena se
svahy 1:2,5. Osa plavební dráhy a této plavební kynety se skládá z kružnicových oblouků
a přímé trasy, sleduje místa nejnižších hloubek s omezením nutností dodržet parametry
plavební dráhy pro I. klasifikační třídu (Rmin
= 300 m).
• délka plavební úpravy v ose: 1862,2 m;
• základní šířka plavební kynety: 20 m;
• sklon svahů plavební kynety : 1:2,5;
• kóta dna: 343,8 m n. m.;
• současná minimální plavební hladina:
347,60 m n. m.;
• upravená min. plavební hladina I. tř.:
346,50 m n. m.;
• upravená min. plavební hladina pro ponor:
1,6 m 345,40 m n. m.;
• minimální poloměr plavební dráhy: 300 m;
• rozšíření dráhy v obloucích na vnitřní straně;
• rozšíření dráhy přes výtoky vodní elektrárny;
• usměrňovací výhony počet: 11 ks.
Hlavní objemy:
• vykopávka: 28 600 m3;
• odvoz mimo lokalitu: 18 000 m3;
• objem výhonů: 330,5 m3;
• objem násypu: 1366,1 m3;
• deponie: 10 600 m3.
Technologie provádění výkopových prací
musí zohlednit hydrologický režim daného
úseku toku v daném období provádění stavby
– polovina října až polovina dubna. Režim
během předpokládaných nižších průtoků
je takový, že VE Kořensko pracuje cyklicky.
Několikahodinovou odmlku (cca do 4 hodin),
tedy dobu nulového průtoku, střídá v tomto
režimu několikahodinový provoz VE, která
vyčerpá manipulovatelnou zásobu vody ve
zdrži VD Kořensko, poté se elektrárna zastaví a zdrž se opět plní do dalšího spuštění
elektrárny.
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Obr. 1. Nedostatečné plavební podmínky jsou patrné i při pohledu
pouhým okem (Radek Zídek)

Prohrábka je prováděna výkopem rozpojené
zeminy nebo navětralé horniny a bouráním
zdravé skály těžkými pneumatickými strojními kladivy. Dočasný přebytek bouraniny
se uloží v mezideponiích na levém břehu,
přičemž se bude průběžně odvážet po upravené (zpevněné) ploše levého břehu k výjezdu,
resp. deponii.
V místech výškově výrazně nevyrovnaných
břehů s hrozícím nebezpečím nestacionárních
směrů proudění jsou provedeny nízké kamenité příčné hrázky (výhony) ke stabilizaci
proudu i potlačení zanášení plavební kynety.
Výhony jsou navrženy jako tzv. inklinantní,
jsou podélnou osou orientovány otočením
v úhlu 100 proti proudu. Pro konstrukci výhonů se použil místní vybouraný kamenný
materiál. V příčném řezu je výhon lichoběžníkového profilu s korunou šíře 2 m, kdy návodní svah je ve sklonu 1:2, zatímco povodní
ve sklonu 1:3.

Plavební značení
Po zprovoznění plavební dráhy se bude při
poklesu hladiny v nádrži VD Orlík pod kótu
347,60 m n. m. vyznačovat plovoucími bójemi
v souladu s vyhláškou č. 67/2015 Sb. (pravidla
plavebního provozu). Plovoucí bóje se budou
osazovat z lodě do paty plavební kynety.
Dále se bóje osadí i u lokálních mělčin, které
vystupují v rámci nádrže VD Orlík nad kótu
343,8 m n. m., a současně se nacházejí poblíž
plavební dráhy (úsek říčního km 197,170 až
198,50 a u ponořeného stupně v ř. km. 194,4).
Bóje bude osazovat správce toku.

Obr. 3. Práce na prohloubení plavební dráhy
probíhají intenzivně. (Jan Šimůnek)
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Obr. 2. Práce na rekonstrukci VD Kořensko probíhají intenzivně
a nepřetržitě (Radek Zídek)

Úprava dolní rejdy

Namísto původně uvažovaných stavebních
úprav stávajícího čekacího stání je pro plavbu za nižších hladin vody nutné vybudování
nového samostatného čekacího stání níže
po proudu. Pod vodním dílem Kořensko
tak bude u levého břehu provedeno mírné
rozšíření plavební kynety a na okraji tohoto rozšíření bude provedeno osazení řady
nových vyvazovacích daleb v počtu 12 ks.
Dalby čekacího stání budou zapuštěny a zabetonovány do skalního dna do hloubky 2
m. Šest z dvanácti daleb bude prodlouženo
výstražnou tyčí s navigačním znakem. Na
zábradlí stávajícího čekacího stání bude nainstalováno druhé dolní návěstidlo o třech
světlech.

Příjezd na stavbu
Objekt řeší příjezdovou staveništní komunikaci mezi hranicí staveniště a silnicí 159, kudy
se bude přepravovat těžený materiál do lomu
Slavětice nebo jinam. Příjezd vede ve větší
míře (kromě úseku panelové komunikace)
v trase původní historické cesty ke korytu
Vltavy a dnes zrušenému mlýnu Stružka.

Prodloužení dělícího pilíře mezi
MVE a PK
V rámci projekčních prací byl zpracován doc.
Dr. Ing. Pavlem Fošumpaurem 2D matematický model proudění po realizaci plánovaných
prohrábek pod VD Kořensko, jehož cílem bylo
řešení posouzení proudových poměrů v dolní
rejdě a navazujícím úseku řeky ve vztahu

Obr. 4. Pohled na prodloužení dělícího pilíře.
(Jan Šimůnek)

k nautickým poměrům (zajištění bezpečného
plavebního provozu) pomocí kvantifikace
rychlostí proudění (celkové a příčné složky
rychlosti proudění). Matematický 2D model
byl zpracován pro vybrané varianty převádění
průtoku vodní elektrárnou a jezovými poli
a pro vybrané varianty hladiny v nádrži Orlík.
Výsledkem je potvrzení, že v oblasti dolní
rejdy byly v rámci ustálených simulací vyhodnoceny vhodné plavební podmínky, a to pro
všechny simulované průtokové a manipulační
situace. Směr proudění je za ustáleného stavu
v podstatě ve směru osy plavební komory
a v oblasti dělící zdi dolní rejdy nebyla nikdy
překročena limitní hodnota příčné složky
rychlosti o velikosti 0,2 m.s-1.
Plavebně nejobtížnější jsou situace najetí
vodní elektrárny, kdy dojde k náhlému nástupu odtoku z vodního díla. Tyto situace jsou
přitom provozně velmi časté. Projektant ve
spolupráci se zpracovatelem modelu navrhli
optimální řešení, které by tento jev eliminovalo. Výsledkem byl návrh prodloužení
dělícího pilíře mezi MVE a PK o 52,5 m tak,
aby byly potlačeny negativní projevy výtoku
z malé vodní elektrárny při jejím najetí, kdy
vznikají příčné rychlosti v prostoru dolní
rejdy. Železobetonová oboustranně úhlová
zeď bude přímo natupo navázána na stávající
pilíř. Bude založena do skalního podloží.
Intenzivní prací investora a projektanta bylo
možné zajistit včas veškeré nutné podklady
k zajištění všech nutných povolení a předání
podkladů k realizaci zhotoviteli.
Na základě výsledků výběrového řízení se
zhotovitelem stavby stala firma PAS Natura
s.r.o. Smlouva se zhotovitelem je sepsána
dle mezinárodních standardů FIDIC RED
BOOK. Staveniště bylo předáno v říjnu 2019.
Náklady na realizaci po doplnění úpravy
dolní rejdy a prodloužení dělícího pilíře
mezi MVE a PK jsou 63 mil. Kč a jsou hrazeny z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury. V současné době probíhají
intenzivně práce na prodloužení dělícího
pilíře, prohrábkách v nedotěžených místech
a nového dalbového stání.
Ing. Jan Šimůnek
Povodí Vltavy, státní podnik
jan.simunek@pvl.cz

19

Kvalitní japonská
vzducho-membránová čerpadla YTS
Japonská firma YTS vyrábí vzducho-membránové pumpy již od
roku 1978 a nabízí širokou řadu velikostí. A to ať standardních pump
či na zakázku vyrobených s použitím různých materiálů.

Díky konstrukčnímu provedení a použití moderních materiálů
mohou být všechny YTS pumpy provozovány bez potřeby přimazávání. Díky tomu nabízí práci v bezpečném prostředí s nulovými
emisemi, čímž ochraňují obsluhu i pracovní prostředí od odpařovaných nečistot.
Pumpy YTS prochází výstupní kontrolou nejvyšších standardů
kvality a jsou testovány pro bezproblémový chod a těsnost.

Looped C® Spool
Čerpadla se dodávají
s novou generací přepínací cívky (Looped C®
Spool). Toto provedení
cívky zajišťuje vyšší
spolehlivost a delší životnost vzduchového
motoru. Přepínací cívka
je přístupná z vnějšku
čerpadla (vyjmutí bez
demontáže čerpadla)
a je nemazaná (bez
přítomnosti oleje nebo
plastického maziva).
Hřídel YTS vzduchového ventilu Looped C® vyrobeného převážně z hliníku je o 65 % lehčí než u konkurence. To pomáhá rychle a plynule přepínat
vzduchový okruh a pracovat rychleji. Lehčí
hřídel YTS vyžaduje ke změně polohy menší
tlak vzduchu.

Sada nabízených produktů
Všechny YTS pumpy jsou speciálně navrženy pro čerpání tekutin
a nabízí mnoho konstrukčních provedení umožňujících vysoký výkon
při čerpání tekutin a vysokou spolehlivost. Jejich údržba je velice
rychlá a jednoduchá, a to dokonce i bez demontování pumpy ze
soustavy. Všechny opotřebitelné součásti jsou velice lehce přístupné
a plně výměnné, což zajišťuje jednoduchou a levnou údržbu a dlouhou životnost celého zařízení.

ent
sortim tel!
široký
odava
jeden d

The Air EcoRing
Pokud jsou čerpadla YTS vybavena
„Air EcoRing“ kroužky, dochází ke snížení
vnitřního volného prostoru čerpadla až
o 25 %, srovnáme-li jej s původním odpovídajícím čerpadlem (průměrně o 16 %).
Přítomnost „Air EcoRing“ kroužků nesnižuje průtočné množství.
Bc. Jan Fux
manažer produktu
fux@bibus.cz

NEJ dmychadla
nejprodávanější
v Evropě
nejvýkonější
membránová
nejdostupnější
na trhu
... dodáváme dmychadla již více než 25 let
www.bibus.cz

Lokální ser vis pro domácí
čistírny odpadních vod
www.servis-cov.cz
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Soutok řek Labe a Orlice v Hradci Králové v nové
podobě
Hana Bendová

Státní podnik Povodí Labe dokončil úpravu
soutoku řek Labe a Orlice v centru krajského
města Hradce Králové. V rámci úpravy byly
vytěženy sedimenty ze dna Labe a odebrána
byla i část břehu. Tím byla obnovena průtočná kapacita Labe a zároveň byla soutoku
Labe a Orlice vrácena podoba, kterou měl na
počátku 20. století.
Lokalita se nachází v městské památkové
zóně Hradec Králové. V území mezi oběma
řekami leží Jiráskovy sady, velmi oblíbená
klidová zóna vyhledávaná obyvateli města.
To na jednu stranu znamenalo, že akce byla

pod silnou „veřejnou kontrolou“, ovšem na
druhou stranu bylo nezbytné vyřešit dopravu
vytěženého sedimentu ze staveniště a kamene
pro opevnění břehu zpět na staveniště tak, aby
park a přilehlé historické centrum města nebylo zatěžováno nákladní dopravou. Proto byla
zvolena varianta dopravy pomocí tlačného remorkéru a pontonů tak, že vykládka sedimentů
a později nakládka kamene byly prováděny asi
1,5 km po proudu Labe na dopravně lépe přístupném místě. Vytěžený sediment v objemu
cca 5,5 tis. m3 byl použit na rekultivaci po těžbě
štěrkopísku v lokalitě Marokánka u Krňovic.

Zhotovitel zorganizoval akci tak, že byla
provedena během jedné stavební sezony.
Práce byly zahájeny v březnu nezbytným
kácením, v jarních a letních měsících byly
odtěžovány a odváženy sedimenty a pak
následovala konečná úprava a opevňování
břehů proti erozi. Poslední částí prací byla
podzimní výsadba nových dřevin náhradou
za ty, které musely být před akcí pokáceny.
Za provedené práce státní podnik Povodí Labe
zaplatil 11,37 mil. Kč.
Při těžení sedimentu ze dna řeky byly nalezeny zajímavé historické artefakty – přídavná
palivová nádrž z letounu Messerschmitt
z 2. světové války, zbytky kachlových kamen
z 18. stol. a dřevěné prvky pocházející pravděpodobně z voru. Všechny tyto předměty byly
předány zástupci Muzea východních Čech
v Hradci Králové.
Hana Bendová
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Původní stav břehu před začátkem prací

Těžba a odvoz nežádoucích nánosů ze dna řeky a ze břehu

Opevňování břehu a závěrečné terénní úpravy
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Dokončená úprava

Z činnosti Povodí Ohře, státního podniku
Jan Svejkovský

Ledové jevy
„Množství ledové tříště opřené o ledovou celinu nad Kadaní ucpává přirozené koryto řeky
Ohře v okolí Klášterce nad Ohří. Situaci Povodí Ohře podrobně monitoruje. Dva rodinné
domy jsou potenciálně ohroženy vodou z řeky.
Přestože jsou průtoky vody nízké, je vyhlášen
2. stupeň povodňové aktivity“, to jsou zprávy
z poloviny února 2012. Polovina února roku
2021 byla vlivem silných mrazů podobná,
přesto o něco jiná.
V lokalitě Klášterce nad Ohří byla situace
v letošním roce příznivější, naopak na vodním toku Přivaděč průmyslové vody hrozilo
reálné zamrznutí koryta a vysoké riziko vylití
vody mimo břehy. Umělé koryto vodního
toku Přivaděče kříží jiné, přirozené vodní
toky pomocí shybek nebo akvaduktu. Tyto
objekty spolu s osazenými česlemi jsou v mrazových obdobích ty nejrizikovější. U běžného
vodního toku by situace byla vážná, zejména
pro zastavěnou oblast, ale v případě Přivaděče
průmyslové vody, který je veden téměř po
vrstevnici, by to znamenalo přelití podélné
hráze, rozliv vody do měst, zaplavení těchto
oblastí a způsobení značných škod zesílených
mrazivým počasím. Po celou dobu provozování
Přivaděče v zimním období se teplotní bilance
Přivaděče udržovala odpadní teplou vodou
z elektráren Prunéřov. Ta se řízeně dávkovala
podle nastavených průtokových množství a
teploty vody převáděných horských vodních

Odstraňování ledu v přivaděči
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toků. S odstavením Elektrárny Prunéřov I se
zásadně snížilo množství teplé vody, kterým je
možné zajistit dostatečnou teplotu vody po celé
délce Přivaděče. Se stávajícím disponibilním
množstvím teplé vody je možné situaci zvládnout jen do určité meteorologické situace. Udržitelnost průtočného stavu závisí jednoznačně
na teplotách vzduchu, délce ochlazování, dále
na jasné obloze, rychlosti větru a doprovodný
vliv má také husté sněžení.
Letošní zima úplně extrémní nebyla, přesto
kombinace uvedených vlivů byla taková, že

bylo nutné přistoupit k úplné odstávce Přivaděče před Chomutovem odkloněním do říčky
Hačka. Rozhodnutí není nikdy jednoduché,
protože tento vodní tok zásobuje vodou několik odběratelů vody, mezi nimi i Podkrušnohorský zoopark, a odstavení je nutné provést
v dostatečném předstihu pro zajištění celé
řady příprav. Úplné odstávky jsou výjimečné.
Nicméně k odstávce v letošním roce došlo.
Samotný mechanismus odstavení není příliš
náročný. Sérií manipulací na regulačních
objektech se zajistí, že voda z koryta postupně
odteče. Ještě před tím je však nutné provést
odlov a transfer ryb z odstaveného úseku. Po
vypuštění se provedou opatření na objektech
Přivaděče pro jejich zazimování. Po odstavení
Přivaděče se situace ve vývoji ledových jevů
v korytě monitoruje.
Ale jak dlouho? Pokaždé jinak. Letos k odstávce došlo 10. února a k postupnému zpro-

Ucpané koryto Ohře
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Kritická recenze na publikaci: Technická doporučení
pro hrazení bystřin a strží
Tomáš Just

Autoři publikace: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.,
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., a kolektiv. Publikaci České společnosti krajinných inženýrů
ČSSI, z.s., vydalo v roce 2020 Ministerstvo
zemědělství. (Ke stažení například na stránkách eagri.cz.)
Publikace představuje tradiční přístupy
a objekty oboru hrazení bystřin a strží, jak
se od 19. století vyvinulo jejich užívání především ke statické stabilizaci koryt a strží
a k pasivaci splaveninového režimu. Po dosti
stručných a obecných kapitolách úvodu,
vysvětlení některých oborových pojmů
a principů hrazení je v části 4. Doporučené
typy objektů a konstrukcí představeno instrumentárium, sloužící technické stabilizaci
koryt, od pasů, prahů, stupňů a skluzů přes
přehrážky a srubové konstrukce k podélným konstrukcím, od pohozů a záhozů přes
dlažby k podélným zdem. Poměrně stručně
jsou zmíněny soustřeďovací a usměrňovací
objekty typu výhonů, vegetační a jiné prvky.
Části 5 a 6 pojednávají hydrotechnické a statické aspekty. Část 7 se zabývá návrhem trasy
koryta upravovaných vodních toků, část 8 je
věnována využití vegetace při hrazení bystřin
a strží. Část 9 předkládá seznam doporučených materiálů a dílců. Publikaci uzavírají
přehled literatury, závěr a přílohy, věnované
hlavně charakteristikám vhodných dřevin
a doporučením směsí pro bylinný osev.
V názvu publikace jsou uvedena technická
doporučení pro hrazení bystřin a o těch se
také na jejích stránkách hovoří. To je problém
již ve zcela základní poloze, neboť v oblasti
nakládání s vodními toky dnes nelze oddělovat technické přístupy a prvky od toho ostatního, zejména ekologického. Samotný název
ani úvodní textové části pak čtenáře výslovně
neupozorňují na to, že publikace vzhledem
k tomuto svému základnímu omezení nemá
být vnímána a užívána jako „příručka, jak
nakládat s vodními toky, které lze považovat
za bystřiny“. Naopak je podána tak, že právě
v tomto smyslu může být uživateli přijímána.
Lze se obávat, že objekty a přístupy, v publikaci popisované a zobrazované bez solidnějšího rozboru aplikačních souvislostí, zejména
vazeb na aspekty morfologie a ekologického
stavu vodních toků, budou některými projektanty, jimž se v rámci školního studia hlavně
na stavebních fakultách nedostalo k těmto
aspektům přiměřené průpravy, aplikovány
rovněž bez odpovídajícího vyhodnocení vazeb
a souvislostí, ke škodě vodních toků a jejich
bioty. Uživatelé se však budou odvolávat na
to, že takové objekty a přístupy jsou uváděny
v publikaci, kterou přeci vydalo Ministerstvo
zemědělství...
Lze říci, že publikace vyjadřuje inženýrskou
snahu umísťovat do koryt vodních toků, případně strží, rozmanité objekty a konstrukce,
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převážně charakteru vzdáleného přírodě.
Aplikace většiny prezentovaných přístupů
a objektů však bude kolizní z hlediska morfologicko-ekologického stavu vodních toků, neboť bude znamenat především výrazná omezení přirozené tvarové a hydraulické členitosti
vodních toků, vytváření koryt nepřirozených
zahloubení a kapacit, eliminaci přirozených
aspektů splaveninového režimu a narušení
migrační prostupnosti vodních toků pro
živočichy. Takto by publikace nepřekvapila,
pokud by byla vyšla někdy kolem roku 1960.
Z dnešního hlediska je však nedostatečně
vybavena již jen v oblasti zdůvodnění, proč
by se ony hrazenářské zásahy měly provádět,
o nějakém uspokojivějším rámcovém vymezení cílů, k nimž by mělo mířit nakládání
s vodními toky, ani nemluvě. Pokud budeme
vycházet ze základních přístupů, k nimž se
hlásí mimo jiné evropská směrnice o rámcích
vodní politiky, totiž že chceme mít vodní toky
v dobrém ekologickém stavu, a představě
takového stavu odpovídají primárně toky
přírodní, technicky neupravené, je třeba požadavek dobrého zdůvodňování jakýchkoliv
případných technických zásahů pokládat
za naprosto zásadní. V přehledu použitých
definic stojí, že hlavními cíli hrazení jsou „snížení energie vodního proudu a optimalizace
splaveninového režimu především pomocí
příčných objektů“. Ze souvislostí plyne, že
optimalizací splaveninového režimu se míní
jeho pasivace. Již zde zřetelně chybí vysvětlení, že toto nemohou být v dnešní době obecné
cíle stavu vodních toků, nýbrž že takové cíle
mohou být uplatňovány jenom v poměrně
úzce vymezených úsecích nebo místech vod-

ních toků, kde jsou pro to dostatečně pádná
zdůvodnění, například v podobě nezbytnosti
stabilitní či protipovodňové ochrany budov,
komunikací a podobně. Naopak nepříznivé
dopady zmenšování energie vodního proudu
a pasivace splaveninového režimu na přirozenou dynamiku a hydromorfologický vývoj
a v důsledku na ekologický stav vodních toků
nejsou v publikaci rozebírány.
Již v prvním odstavci úvodu se publikace
odvolává na plnění vodohospodářských,
krajinotvorných a ekologických funkcí lesa.
Nutno říci, že tato odvolávka je problematická. Statická stabilizace koryt a omezování
splaveninového režimu nepředstavují základ
podpory právě těchto funkcí lesa, aspoň jak ty
jsou v dnešní době převážně chápány.
Publikace vychází z poměrně širokého
pojetí pojmu bystřina a neakcentuje rozdílné
podmínky volné krajiny a zastavěných území.
To umožňuje do kategorie bystřin zahrnovat
dosti široký rozsah rozmanitých vodních toků.
Pak se mohou vyskytnout snahy aplikovat
příklady, uváděné v publikaci, v kdejakém
vodním toku. Tento dojem může posilovat
například část 7 Návrh úpravy trasy vodního
toku, která prezentuje sestavování tras koryt
vodních toků z lemniskátových nebo kružnicových oblouků. Jedná se o tradiční metody
oboru technických úprav vodních toků, který
sám o sobě je dnes spíše pokládán za historicky překonaný, respektive je vnímána silně
omezená použitelnost jeho přístupů. V úpravách toků ovšem bylo popisované obloukové
trasování používáno tam, kde vůbec je nějaký
prostor pro to, aby se trasa koryta vlnila, tedy
zejména v širších, obvykle méně sklonitých
nivách, v jakých se přirozeně vyvíjejí koryta
meadrujících či dokonce stabilně větvených
typů. Pak je poněkud nejasná použitelnost
lemniskátových či kružnicovýchh oblouků při
trasování bystřin, za které obvykle pokládáme
spíše vodní toky, které v přirozeném stavu
odpovídají hydromorfologickým typům toků
divočících nebo s přímými koryty. Nejspíš
i v tomto ohledu publikace doplácí na to, že
se nepotkává s tématy říční morfologie.
Publikace pojednává o bystřinách a stržích,
místy však doporučuje jednat s bystřinami tak,
jako by to byly strže, tedy nikoliv vodní toky
s permanentním průtokem. To se projevuje
hlavně ve vztahu k migrační prostupnosti
pro vodní živočichy, kterou publikace odbývá
zcela nedostatečně, jenom několika dílčími
zmínkami. Doporučuje budovat v korytech
vodních toků prahy, stupně nebo přehrážky,
ale nezabývá se tím, že přinejmenším velká
část vodních toků, které zde mohu být pokládány za bystřiny, má význam z hlediska ryb
i jiných složek živěny, které za různými účely
migrují i do vyšších částí povodí, třeba až po
horní vlásečnice vodních toků. Uživateli publikace se nedostane ani základních doporučení, jak otázky prostupnosti posuzovat a jaké
vyvozovat důsledky pro případné navrhování
hrazenářských opatření. Chybí zmínka o tom,
že existuje cosi jako, když už ne komplexně
biologické, tedy alespoň ichtyologické hodnocení vodních toků. Publikace také projevuje
značně zjednodušené vnímání splaveninového režimu vodního toku – prakticky se omezuje na otázky jeho pasivace a nezabývá se jím
jako nezbytným projevem přirozené existence
a vývoje vodního toku, včetně jeho formování
okolní krajiny. Problematické je odkazování na
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tzv. lesotechnické meliorace, nakolik tradiční
nosnou činností této disciplíny bylo provádění odvodňovacích opatření na zamokřených
lesních stanovištích. Pokud se ovšem také
obor tzv. lesotechnických meliorací v souladu
s dnes převažujícími potřebami přeorientovává spíše na eliminaci nevhodných odvodnění,
nebylo by se za co stydět, pokud by to bylo
výslovně uvedeno.
V úvodu jsou skromné zmínky o tom, že
dnes se hrazení uplatní hlavně při stabilizaci
úseků vodních toků, poškozených povodněmi, a při rekonstrukcích starších úprav.
Rovněž jen povrchně je zmíněn trend příklonu
k poddajnějším konstrukcím a nahrazování
souvislejších úprav koryt soustavami pasů
a prahů. Bohužel chybějí bohatší a hlubší
přísliby, že také obor hrazení bystřin reaguje
na současné trendy vnímání cílů v nakládání
s vodními toky a pokouší se hledat aspoň
jakýsi „ekologický kompromis“.
V části 3.1 Zásady úprav potoků jsou uvedeny konstatace jako „Při úpravách potoků
rovin a pahorkatin se ustálil typ lichoběžníkového koryta s hloubkou 1,20–1,50 m a se
šířkou dna 0,60–1,50 m, který byl používán
převážně při melioračních úpravách. V těchto podmínkách vyhovuje tento typ příčného
profilu jak k převedení velkých vod, tak pro
vyústění drenáže, popřípadě pro úpravu hloubky hladiny podzemní vody“. Nebo „Často se
volí opevnění nepoddajné – dlažba z kamene,
prefabrikátů, popřípadě dlažba betonová“. Ty
nejhorší, dokonce v návrhových parametrech
nepřípustně paušalizované způsoby degradace vodních toků, používané v minulosti

v rámci technických úprav toků a tak zvaných
„meliorací“, jsou takto v publikaci o hrazení
bystřin předloženy bez jakéhokoliv hodnotícího komentáře a čtenář si může myslet, že je
mu doporučováno, aby právě takto s vodními
toky zacházel.
Něco takového lze říct také o části 4 Doporučované typy objektů. Hlavně řada snímků,
které může čtenář vnímat jako návodné vzorové ukázky, představuje bez hodnotících a kritických komentářů ekologicky problematická
až vysloveně degradující řešení, jaká bychom
si v přiměřeně ekologicky pojímané správě
vodních toků přáli spíše nevidět. Například
obrázek 4-41 nabízí příklad potoka s kynetou
opevněnou plůtky z tyčoviny, aniž by zmiňoval, že blízkost přírodě tohoto typu konstrukce
je falešnou legendou, druhdy odvozovanou
snad od toho, že dřevěná kulatina je přírodního původu. Ve skutečnosti tako vytvářený
obdélníkový příčný průřez kynety je výrazně
vzdálený přírodě, opevnění po dobu své životnosti blokuje rozvoj příbřežních mělčin a navazujících ekologicky cenných partií vodního
toku. Extrém představují snímky 4-45 a 4-46
v dílčí pasáži 4.2.6 Kamenné dlažby, které zachycují dlažbami do betonu opevněná koryta
potoků v nezastavěných územích...které ani
moc nevypadají jako bystřiny. Takto se to má
dělat, nebo jsou tu ty snímky na odstrašení?
V dílčí části 4.1.4 Skluzy se uvádí: „Sklon
skluzné plochy se pohybuje v rozmezí od 1:4 až
do 1:15. Skluzové objekty příliš nenarušují migrační spojitost koryta vodního toku.“ Tvrzení,
že skluzová plocha v uváděném rozmezí sklonů příliš nenarušuje migrační spojitost toku,

se zdá být problematickým a nepodloženým.
Takové skluzy, pokud nebudou příliš dlouhé,
mohou překonávat snad jen nejzdatnější plavci, rekrutující se z řad lososovitých druhů ryb.
Pokud jde o skluzy, publikace nevyužila možnosti odkázat na příslušné standardy ochrany
přírody a krajiny, které se těmito objekty právě
z hlediska prostupnosti zabývají.
V dílčí části 4.1.5 Přehrážky je ožehavá
otázka migrační prostupnosti těchto objektů
„ošetřena“ obrázkem 4-21, který zachycuje
atypickou zděnou přehrážku s prostupem
ve tvaru mostku. V popisu je představena
jako „retenční přehrážka s požadavkem na
zachování částečné průchodnosti koryta pro
rybí obsádku“. Otvor v přehrážce na obrázku
se skutečně jeví podobně prostupný, jako navazující úseky koryta, provedené v částečně
přírodě blízké úpravě. Ale co je to „částečná
průchodnost koryta“ a kdo by ji požadoval?
Nepříjemní „ekologové“, například na správách chráněných krajinných oblastí, obvykle
požadují zachování prostupnosti bez omezujících přívlastků…
Jako nedostatek lze vnímat, že ani fotografie,
zachycující ucelenější pasáže úprav koryt,
nemají v popisech lokaci a dataci. Hlubší zájemce takto nemá možnost navštívit některé
lokality a udělat si představu o tom, jak určitá
opatření vypadají a fungují po nějakém čase.
Část 4.3 Soustřeďovací a usměrňovací objekty je ke škodě věci dost úsporná, co se týče
výhonů, a příliš nevyužívá příležitostí, které
právě tyto prvky dávají k posilování tvarové
a hydraulické členitosti koryt a obohacování
jejich stanovištní nabídky složkám bioty. Ov-
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šem o podmínkách pro biotu vodních toků se
publikace celkově příliš nezmiňuje.
Část 4.4 Vegetační a kombinované prvky,
kde by se nabízely příležitosti k hledání nějakých ekologických alespoň kompromisů, je
dost úsporná, taková očekávání nenaplňuje
a spíš budí dojem, že je zařazena jenom do
počtu. K dojmu odtažitého vztahu k této oblasti přispívá obrazová výbava části, která se
omezuje na kresbu haťového válce, převzatou
z publikace z roku 1927.
Publikace nezmiňuje, že by se v hrazení
bystřin a strží mohly nějak uplatňovat přírodě blízké instalace na bázi tzv. říčního dřeva
(tedy nikoliv tesařské konstrukce typu stupňů
a srubů, ale například kotvené části neodvětvených stromů ve funkci výhonů apod.). Přitom se lze domnívat, že i při stabilizaci koryt
bystřin, pokud již ji přijmeme jako nosný cíl,
by se takové aplikace mohly uplatnit.
Publikace se nezabývá některými podstatnými aspekty, které mohou být významné
i jen z hlediska technické efektivnosti. Jedná
se o relativně velkou pracnost a náročnost na
kvalitu provedení řady z doporučovaných
prvků a konstrukcí, která je podmínkou
jejich funkčnosti a trvanlivosti. Jde typicky
o prvky charakteru stupňů v korytě, u nichž
nekvalitní provedení často vedlo k podtékání
či obtékání vody. Nejsou zdůrazněna rizika
špatné spolupráce tuhých konstrukcí (dlažby,
stupně, přehrážky, sruboviny…) s tvárným
zeminovým prostředím a v tomto ohledu
zdůrazňovány přednosti konstrukcí a prvků
tvárných, přizpůsobivých… jakými jsou obvykle prvky a konstrukce přírodě blízké. Třeba
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zkušenosti s různými objekty hrazení a úprav
toků, které po čase „zůstaly viset ve vzduchu“,
přitom nejsou vysloveně vzácné.
Část 5. Hydrotechnické řešení a posouzení
návrhu uvádí tradiční nástroje hydrauliky
otevřených koryt. Jako dost zjednodušující
se jeví část 5.2 Návrhový průtok. Závažná
otázka návrhu kapacity koryta se omezuje na
vyhovění zvolenému stupni ochrany okolního území. Chybí informace o tom, že takto
naznačený přístup, tedy dimenzování koryt
na určité velikosti povodňových průtoků,
se uplatňuje zejména ve vztahu k zástavbě,
zatímco v nezastavěných územích by měla
mít koryta kapacitu, v první řadě odpovídající
plnění jejich vodohospodářských a ekologických funkcí. Tedy většinou kapacitu přirozeně
malou, podporující vybřežování větších průtoků a jejich tlumení rozlivem do okolních
ploch. (Pokud tento pohled není hrazení
bystřin vlastní, pak jde o podstatný systémový
problém tohoto oboru.)
Část 8. Využití vegetace při hrazení bystřin
a strží zůstává, pokud jde o dřeviny, poplatná
tradičním přístupům ozeleňování technicky
upravených koryt vodních toků. Nějaká inspirace přirozenými břehovými a doprovodnými
porosty a jejich funkcemi se zde neprojevuje.
Část věnovaná travním a travinobylinným
porostům ignoruje respektování regionality
i zásady prosazované Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR formou dvou standardů
– Krajinné trávníky (SPPK C02 007) a Obnova travních porostů s využitím regionálních
směsí (SPPK D 02 001). Pozitivní je sice
zmínka o možnosti ponechání plochy spon-

tánní sukcesi, ale bez jakékoliv poznámky,
v jakých případech je tato metoda vhodná.
Nejasná je také specifikace výsledného porostu – kdy je cílem porost dřevin, kdy květnatá louka – s ohledem na tyto skutečnosti by se
totiž směs semen měla vybírat. Nedostatečně
jsou uvedeny i možné komerční směsi vzadu
v příloze. Například použití druhově bohatých
suchomilných směsí nemůže mít obecnou
platnost (s ohledem na regionalitu i přírodní
podmínky), naopak zde chybí možnost použití mnohem levnější a vhodnější druhově
obohacené jetelotravní směsi. Doporučení
k výsevu nezohledňují, zda se jedná o výsev
pouze travní, jetelotravní či druhově bohaté
směsi, přitom každá z těchto směsí má odlišné
požadavky na půdu, živiny, hloubku výsevu
i následnou údržbu. Naprosto nevhodný je požadavek na závlahu v prvních třech týdnech.
Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být
tato kapitola brána jako vhodná metodika.
V části 9. Seznam doporučených materiálů
a dílců není v souvislosti s kamenivy zmíněna
otázka jejich materiálové a tvarové vhodnosti
pro určitá přírodní stanoviště.
Jakkoliv se publikace jmenuje „Technická
doporučení...“, jejím nedostatkem je to, že se
nezabývá nejen obecnějšími otázkami morfologie a ekologického stavu vodních toků, ale
nikterak se nevypořádává ani s problematikou
zvláštních zájmů ochrany přírody – ochrany specifických druhů organismů, biotopů
a území. Přitom typickými oblastmi bystřin
jsou hory a podhůří, kde lze očekávat výrazné
působení zvláštních zájmů ochrany přírody,
které mají i poměrně silnou oporu v právní
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úpravě. Tato území jsou často součástmi chráněných krajinných oblastí či národních parků,
kde budou i případné návrhy hrazenářských
opatření posuzovány správami těchto území,
v pozici orgánů ochrany přírody.
Pro autory publikace by ovšem neměly
být překvapením výhrady Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR k jimi doporučovaným
přístupům a opatřením. V letech 2016 až 2018
byli na půdě firmy Sweco-Hydroprojekt účastni tvorby ČSN „Hrazení bystřin a strží“, kde
tyto výhrady byly opakovaně uplatňovány…
byť byly nepříliš brány v potaz.
Shrnutí: Publikace Technická doporučení
pro hrazení bystřin a strží by neměla být

přijímána a užívána jako obecný návod k zacházení s vodními toky, které mohou být pokládány za bystřiny. Většina v publikaci prezentovaných objektů a konstrukcí je přírodě
vzdálená a schopná poškozovat morfologický
a ekologický stav vodních toků, a pokud by již
měla být využívána, tak nanejvýše lokálně, ve
vybraných situacích, kdy je to dobře zdůvodněno jako nevyhnutelné.
Vodohospodářskou část recenze, s využitím
připomínek vodohospodářů regionálních
pracovišť AOPK ČR, členů odborné skupiny
pro vodní ekosystémy a členů komise pro rybí
přechody AOPK ČR, zpracoval Ing. Tomáš
Just, vodohospodář, působící na regionálním

Mohla to byť dobrá konferencia
Miroslav Hutňan

Dnešná doba konferenciám nepraje. Teda
nielen konferenciám, ale vzhľadom na zameranie činnosti Asociácie čistiarenských
expertov SR sa obmedzenia súvisiace s pandemickou situáciou prejavili u nás takto. Na
jeseň minulého roka sme bez obmedzení
začali s prípravou konferencie Kaly a odpady 2020. Nakoniec, po zvažovaní viacerých
možností, padla voľba na miesto konania
konferencie – Senec, kde sa organizovala aj
ostatná, na Slovensku organizovaná kalová
konferencia, s termínom 19.–20. 3. 2020.
Príprava konferencie úspešne napredovala, podarilo sa zostaviť vcelku zaujímavý
program a do zborníka nám dodali príspevky
takmer všetci autori. Menovky účastníkov
boli vytlačené, stačilo vytlačiť stravné lístky
a konferencia mohla začať. No v pondelok,
9. 3. 2020 sme museli riešiť jej presunutie.
Najprv sa zatvorili bratislavské univerzity,
potom aj ostatné školy a kultúrne stánky.
Najprv všetko na dva-tri týždne, takže optimistické riešenie v podobe presunu konferencie Kaly a odpady 2020 na 27.–28. 5.
2020 bolo namieste. V krátkom čase sa však
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ukázalo, že v máji sa pri výmene odborných
poznatkov v Senci nestretneme. V októbri
sme mali riadny termín plánovanej bienálnej
konferencie Odpadové vody 2020 na Štrbskom Plese. Preto sme sa nevzdávali a po
diskusiách programového a organizačného
výboru oboch konferencií s ďalšími kolegami sme sa, stále plní optimizmu, rozhodli
pre spoločné zorganizovanie konferencií
Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020
v termíne 14.–16. 10. 2020. Nepočúvali sme
kuvičie hlasy pochybovačov, že situácia sa do
októbra nezlepší, a pokračovali v organizácii.
Záujemcov o prezentáciu svojich výsledkov
aj o účasť na spojených konferenciách bolo
dosť a opäť sa nám podarilo pripraviť zaujímavý program konferencie Odpadové vody
2020. Priebežné diskusie s pracovníkmi hotela Patria ukazovali, že v auguste aj začiatkom
septembra sa u nich konferencie konajú, aj
keď s rúškami a šachovnicovým sedením.
Situácia sa však zhoršovala aj na Slovensku,
aj v Čechách a prvé lastovičky v podobe informácií od jednotlivcov, že majú zakázané
služobné cesty, znižovania počtu účastníkov

pracovišti AOPK ČR Střední Čechy, předseda
odborné skupiny AOPK ČR pro vodní ekosystémy.
Část, věnovanou travním a travinobylin
ným porostům, zpracovala RNDr. Ivana
Jongepierová, AOPK ČR, ústřední pracoviště.
Poznámka: Text recenze je vědomě předkládán současně redakcím časopisů Ochrana
přírody a Vodní hospodářství. Je určen čtenářským okruhům obou těchto časopisů, které se
příliš nepřekrývají.
Ing. Tomáš Just

hromadných akcií na 200 a následne na 100
a vyfarbovania okresov na zeleno, oranžovo a červeno z nás postupne odčerpávali
optimizmus. Poslednou informáciou, ktorá
zavážila, bolo preradenie Česka Pandemickou komisiou SR medzi červené krajiny.
Dňa 14. 9. 2020 sme spoločnú konferenciu
Kaly a odpady 2020 a Odpadové vody 2020
zrušili. Autorom Odpadových vôd 2020 sme
však ponechali možnosť publikovania ich
príspevkov v zborníku konferencie. Drvivá
väčšina autorov túto možnosť využila. A tak,
aj keď sa konferencie Kaly a odpady 2020
a Odpadové vody 2020 nekonali, zrodili sa
zborníky z týchto konferencií. Vzhľadom
na mimoriadnu situáciu, ktorá v tomto roku
nastala, sa organizátori týchto konferencií
a výbor AČE SR rozhodli, že ponúkneme tieto
zborníky všetkým záujemcom bezplatne. Sú
zavesené na stránke našej asociácie www.
acesr.sk. Dúfame, že takto aspoň čiastočne
zmiernime hlad odbornej verejnosti po informáciách, ktorý nekonaním konferencií a seminárov určite pociťujú. Program spoločnej
konferencie, ktorý rovnako nájdete na stránke
Asociácie čistiarenských expertov SR, svedčí
o tom, že to mohla byť dobrá konferencia.
Zároveň so zrušením konferencie v hoteli
Patria sme však rezervovali termín konania 12.
bienálnej konferencie Odpadové vody 2022 –
19.–22. 10. 2022. Len čas ukáže, či sme boli
príliš veľkí optimisti...
Miroslav Hutňan
za organizačný výbor
spoločnej konferencie
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Komentář Asociace pro vodu ČR z.s.
(CzWA) k petici Voda je život
CzWA vydala k petici společné stanovisko se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK), které vyjadřuje konsenzuální odborný názor na jednotlivé body petice. Stanovisko zároveň naznačuje,
že vodárenství a čistírenství v ČR trpí daleko více jinými problémy,
než jaké jsou v petici zmiňovány. Vzhledem k omezenému času, který
je při projednání pro pozvané k dispozici, využíváme této příležitosti
k předložení písemného materiálu, ve kterém se snažíme o přiblížení
aktuálních problémů vodárenství a čistírenství v ČR.
Řadu z těchto problémů přední čeští odborníci, z nichž někteří
jsou i členy naší asociace, představili v Senátu PČR dne 15. 10. 2019
na semináři „Voda pro 3. tisíciletí“. Závěry ze semináře „Voda pro
3. tisíciletí“, jehož autorem je tehdejší předseda Stálé komise Senátu
Voda – Sucho Ing. Jiří Burian jsou otištěny na straně 36.
Přednášející na tomto semináři se v zásadě shodli na tom, že naše
vodní hospodářství rozhodně není v krizi. Máme velký odborný
potenciál, díky kterému se v tomto oboru řadíme mezi vyspělé země.
Máme však i některé nedostatky, se kterými se dnes sice dokážeme
vyrovnat, ale v budoucnu mohou přerůst v těžko a draze řešitelné
problémy. Jedná se např. o nedostatečné investice do obnovy infrastruktury a nebezpečí omezení dostupnosti kvalitní vody z důvodu
znečišťování zdrojů a klimatických změn (delších a významnějších
epizod sucha nebo povodní), velkou roztříštěnost oboru apod. Je proto
potřeba všechna slabá místa co nejdříve pojmenovat a systematicky
pracovat na jejich nápravě.

Koncepční přístup
Podobně jako petenti, i CzWA apeluje na to, aby byla tvořena skutečně
funkční dlouhodobá koncepce hospodaření s vodou, ochrany vody,
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadní vody. Naše
asociace více než kdo jiný, díky svému zaměření a odbornému rozsahu, chápe veškerou vodu na našem území jako přírodní zdroj, který je
potřeba chránit a uvážlivě s ním nakládat. Základem koncepce proto
musí být ochrana nejcennější a nejkvalitnější vody, kterou je voda
podzemní, ochrana zdrojů vody určených pro výrobu vody pitné,
správné nakládání s dešťovou vodou, dostatečné čištění odpadních
vod a stanovení podmínek pro opětovné využívání vody.
S tím také souvisí důsledná kontrola a regulace nakládání s látkami,
které mohou znečistit nebo ohrozit vodní prostředí, a důsledné vyžadování bezpečného hospodaření na zemědělské a lesní půdě. Recentní
nálezy pesticidních látek v polovině z více jak 500 podzemních zdrojů
dlouhodobě monitorovaných ČHMÚ jsou alarmující zprávou o stavu
krajiny a naší nejcennější zásobárny pitné vody, stejně jako několik
závažných kontaminací povrchových vod v uplynulých dvou letech
vypovídá o nedostatcích v nakládání s chemickými látkami.
Státní koncepce se musí promítnout do koncepcí menších územních celků. Ty musí být zpracovány do dostatečně konkrétních detailů
s přihlédnutím k naplnění koncepčních zásad udržitelnosti, nikoliv
podle lokálních zájmů. Hledání udržitelných řešení hospodaření
s vodou by mělo využívat multikriteriální analýzu, kde zvažovanými
atributy musí být vedle celkového dopadu na životní prostředí (uhlíková stopa, dopravní zátěž, hydrologické a geologické podmínky apod.)
i ekonomika, míra rizika aj.

Informovaná veřejnost
Ve společném stanovisku se SOVAK již zmiňujeme, že považujeme
informovanou veřejnost za zcela zásadního partnera v diskusi o smě-
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řování oboru. Veřejnost je uživatelem služeb souvisejících s dodávkami vody a čištěním odpadních vod. Veřejnost nese často náklady,
které svou činností vyvolal někdo jiný. Může to být náklad na speciální technologii odstraňující pesticidní nebo jiné závadné látky při
úpravě na pitnou vodu, náklady na obnovu zanedbané infrastruktury,
náklady na ztráty vody zaviněné neprofesionálním provozováním atp.
Veřejnost má (nebo by měla) kontrolovat samosprávu, která zajišťuje
správu infrastruktury a rozhoduje o způsobu provozování. Proto musí
být veřejnost vzdělávána v oboru vodního hospodářství. Na druhou
stranu vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací musí mít
povinnost poskytovat pravdivé a dostatečné informace o své práci
a nakládání s vodou a penězi z vodného a stočného, jak už to řada
odborně vedených vlastníků a provozovatelů činí dnes.
Dovolte, abychom se stručně vyjádřili k několika závažným tématům, která naše asociace považuje za aktuální a dosud nedostatečně
řešená.

Sdružování vlastníků
Z pravidelného benchmarkingu vlastníků a provozovatelů, který
provádí ministerstvo zemědělství, vyplývá jednoznačný závěr, že
nejmenší vlastníci a provozovatelé neplní často základní ohlašovací
povinnosti, nevykazují řádně technické a ekonomické ukazatele,
nezajišťují dostatečnou obnovu majetku nebo tvorbu finančních rezerv na obnovu. Z dat Státního zdravotního ústavu pak vyplývá, že
vodovody zásobující méně než 5 000 obyvatel vykazují signifikantně vyšší procento závadných vzorků pitné vody. Malé vodárenské
systémy (do 500 obyvatel) nejsou schopny zajistit samofinancování
vodovodů a kanalizací z důvodu nedostatečné tvorby prostředků na
obnovu z vodného a stočného.
Možným řešením tohoto nevhodného stavu je tvorba větších vlastnických celků s jednotnou (solidární) cenou vodného a stočného. Vůle
k takovému sdružování je nízká, protože vlastníci (obce) dnes samostatně rozhodují o cenách vodného a stočného a větší provozní celky
nechtějí sdružením s menšími dotovat společnou cenu na úkor svých
voličů. Zde vidíme roli státu při poskytování úvěrů, pobídek nebo např.
daňových výhod, aby v případech sdružování kompenzoval alespoň po
nějaký čas znevýhodnění těch, kteří se uvolí chovat solidárně.
Větší majetkové celky pak umožní i kvalitnější rozhodování při
správě majetku, protože větší obrat umožní i pokrytí kvalitních služeb
a/nebo zaměstnání odborníků.

Zvyšování kvalifikace
Předchozí bod úzce souvisí i se zvyšováním kvalifikace. Velká část
systémů je obhospodařována správci a provozovateli bez dostatečné
kvalifikace. V ČR je přes 7000 vlastníků a 3000 provozovatelů; naše
republika nedisponuje tolika zkušenými a vzdělanými profesionály,
aby při správě a provozování byly pokryta odbornost v celé šíři. Není
myšlena jen technická (provozování sítí) a technologická (zajištění
vodárenských a čistírenských procesů a kvality vody), ale i ekonomická (kalkulace, obnova), právní, zákaznická a personální odbornost.
Aktuální znění zákona o vodovodech a kanalizacích a zavedená
praxe povolování provozování nejsou dostatečnou zárukou odbornosti. Nároky na odborné zástupce, kteří mají být nositeli veškerého
provozovatelského know-how, jsou nižší než na projektanty, není ani
požadováno další profesní vzdělávání. I z toho důvodu si řada obcí
provozuje svůj vlastní majetek sama, protože nedostatečné znalosti
z oboru jim neumožňují uvědomit si, co všechno při provozování
zanedbávají.
Obor není v současnosti příliš atraktivní pro absolventy, ubývají
i celkové počty studentů klasických vodařských oborů. Přispívá
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k tomu mimo jiné i neustálý tlak na cenu vody a nelichotivý mediální obraz oboru, a tak se z dříve ceněných a vážených vodařských
profesí stalo v očích široké veřejnosti podceňované, málo placené
a nevýznamné „zaměstnání“.

Minimální požadavky na provozování
Stanovení minimálních požadavků na úroveň provozování (provozovatelský standard, benchmark) je jednou z možností, jak zaručit
dostatečnou úroveň poskytovaných služeb spojených s dodávkou
pitné vody a odvádění vod odpadních a řízeně ji zvyšovat. Splnění
vhodně nastavených kritérií by vyžadovalo odpovídající kvalifikaci
personálu a podporovalo by zároveň výše zmíněné sdružování do
větších vlastnických a provozovatelských celků.

Nakládání s dešťovou vodou
S dešťovou vodou v urbanizovaných územích neumíme nakládat.
Naprostá většina dešťové vody je bez užitku co nejrychleji odváděna
mimo zástavbu, kde navíc může způsobovat problémy ve vodních
tocích. Voda ve spojení se zelení je přirozeným klimatizačním
médiem, budoucnost měst je v modro zelených infrastrukturních
řešeních. V ČR není dostatečná poptávka ze strany investorů ani
správců veřejného prostoru, není dostatek vyškolených projektantů a prováděcích firem a zejména chybí dostatečná podpora státu,
která umožní obcím tato řešení koncepčně a efektivně aplikovat. Ve
větších sídlech s jednotnou kanalizací je dešťová voda odváděna
společně s vodou odpadní a přebytky této směsi jsou tzv. odlehčovacími komorami vypouštěny do potoků a řek. Tím se do vodního
prostředí dostávají organické látky, nežádoucí živiny a také specifické
polutanty, jako jsou léčiva a látky osobní lidské spotřeby (domácí
chemie, kosmetika apod.).
Řadu let se odborníci včetně CzWA snaží přesvědčit zákonodárce
o potřebě zrušení tzv. výjimek z plateb za srážkové vody. Ze zákona
se totiž nemusí platit za odvádění dešťové vody z veřejných prostranství, silnic, drah a objektů k bydlení. Přitom se za tuto vodu, pokud je
odváděna jednotnou kanalizací, nepřímo platí ve stočném, ve kterém
jsou náklady na toto čištění zahrnuty. Jak ukázaly odborné studie,
zpoplatnění všech dešťových vod by znamenalo takové snížení ceny
stočného za 1 m3, že by domácnosti zaplatily stejně jako dosud, nebo
by v případě využití dešťové vody např. na závlahu dokonce ušetřily.
Pro ostatní by to byla silná motivace k hledání takových řešení, při
kterých se dešťová voda nedostane do kanalizace a nebude se za ni
muset platit.
Místo toho přichází ministerstvo životního prostředí s návrhy na
zpoplatňování vod přepadajících z dešťových odlehčovačů, což v konečném důsledku zvýší cenu všem, tedy i těm, kteří již dnes dešťovou
vodu zadržují a zalévají s ní.

14. bienální konference
CzWA VODA 2021
Zámecké návrší, Litomyšl
Rádi bychom upozornili na prodloužení termínu podání abstraktu
příspěvku. Abstrakty můžete nyní podávat až do 31. března 2021.
Abstrakt příspěvku se podává elektronicky, odkaz na přihlašovací
formulář naleznete na http://www.czwa.cz/voda2021. Při podání
je nutno označit zvolené téma, typ prezentace a zájem o účast v
soutěži.
Informace k podání příspěvku:
– rozsah 3000–3500 znaků včetně mezer
– prostý text bez formátování
– struktura: úvod, materiál/metody, výsledky, závěry
Tematické okruhy konference:
1. Čištění odpadních vod a zpracování kalů
2. Opětovné užívání vody a kalu
3. Dešťové vody ve městech, stokové sítě
4. Vodárenství
5. Specifické polutanty
6. Venkovské oblasti a voda
7. Ochrana vod
8. Aktuality v oboru
Příspěvky v jednotlivých tématech se mohou zabývat legislativou,
technologiemi, výzkumem a inovacemi, praxí a provozem, pilotními
studiemi či plánováním.
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Recyklace = opětovné užití vody

Několik průkopnických projektů využití již jednou použité vody pro
specifické účely (např. závlahu) vzniklo jen díky nadšení autorů a odvaze úředníků, kteří povolili způsob nakládání s vodou, který v české
legislativě dosud není řádně ošetřen. Přitom opětovné využití vody
může zejména v některých regionech znamenat náhradu pitné vody
tam, kde není nezbytně nutná nejvyšší kvalita.

Úprava plateb za odběry vody
Podzemní voda je přírodní bohatství, které se obnovuje i desítky
a stovky let. Jeden metr krychlový podzemní vody v kvalitě vody
pitné je při odběru pro pitné účely zpoplatněn dvěma korunami.
Za stejné množství vody z řeky se při odběru platí tři a více korun,
přitom takovou vodu je nutno vždy složitě a nákladně upravit na
vodu pitnou. Snahy o zvýhodnění odběrů povrchové vody zvýšením
platby za podzemní vodu prozatím ztroskotávají na neochotě politiků
takové rozhodnutí učinit. Byl by to jasný stimul pro větší ochranu
podzemních vod a využívání dostupné povrchové vody. Také by to
znamenalo zrovnoprávnění odběratelů vody, protože voda vyrobená
z vody povrchové je nákladnější.
Asociace pro vodu ČR (CzWA) sdružuje na 350 odborníků z různých oborů vodního hospodářství a různých institucí, kteří pracují
ve 13 odborných skupinách. Jejím cílem je přispívat k dosahování
efektivního a udržitelného rozvoje v oblasti vodního hospodářství
a ochrany životního prostředí. Je národním členem International Water Association a European Water Association. Profesní záběr asociace
je od studia a ochrany přírodního vodního prostředí přes výrobu pitné
vody, chemii a biologii vody, až po odvádění, čištění a recyklaci vody
a zpracování čistírenských kalů, získávání energie a vodu v průmyslu.
V posledních letech se napříč odbornými skupinami a se zapojením
odborníků i mimo asociaci intenzivně věnujeme těmto pěti nosným
tématům:
Udržitelné čistírenství,
Dešťové vody ve městech,
Specifické polutanty,
Opětovné užívání vody a kalu,
Venkov.
Jsme připraveni prezentovat naše poznatky a výstupy našich odborných diskusí. V případě zájmu také můžeme tento stručný komentář
rozpracovat do většího detailu. Uvítáme, když námi předložený materiál povede k vyvolání diskuse nad skutečnými problémy vodního
hospodářství v České republice.
Mgr. Jiří Paul v.r.
místopředseda výboru
+420 602 674 837, czwa@czwa.cz
Typy prezentací
Ústní prezentace (12 min + 3 min diskuse) a postery s krátkými ústními prezentacemi (3 min) a následnou kolektivní diskusí.
Soutěž o Cenu předsedy CzWA
Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší ústní prezentaci a o nejlepší poster. Podmínkou je aktivní prezentace vlastní
práce (první autor). Vyhlášení vítězů soutěže bude součástí programu
konference.
Nabídka firemní prezentace
Pro firmy máme připravenou bohatou nabídku firemní prezentace,
několik balíčků partnerství konference, účast na výstavě a nebo
inzerci formou vložených reklamních letáků či barevnou inzerci ve
sborníku přednášek a posterů. Kompletní nabídku naleznete také na
webu http://www.czwa.cz/voda2021.
Přejeme všem pevné zdraví a stále doufáme, že se osobně setkáme
v krásné Litomyšli.
Za programový a organizační výbor konference
Jana Šmídková
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Přehled témat řešených on-line
konferencí Vodárenská biologie 2021
Ve dnech 10. až 11. února 2021 se v konferenčním sále Interhotelu
Olympik v Praze 8 konal již 37. ročník mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2021, který probíhala v on-line formátu. Na
organizaci odborné akce se podílely tyto organizace: Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze, Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Česká limnologická společnost a Výskumný ústav vodného
hospodárstva. Mediálními partnery konference byly Bioanalytika
CZ, Vodní hospodářství, Vodohospodársky spravodajca a Vodovod.
info. Sponzory konference byli zástupci firem Čaderský-Envitek,
spol. s r.o., a Carl Zeiss spol. s r.o. P. Krist z firmy Carl Zeiss přispěl
i odborným tématem seznámením s inteligentními mikroskopy pro
snadnou digitální komunikaci.
Konference byla rozdělena do několika odborných bloků, které
byly převážně zaměřeny na legislativní předpisy a normy, monitoring povrchových vod, výskyt polutantů a rizikových agens v životním prostředí, geny antibiotické rezistence, možnosti detekce viru
SARS-CoV-2, technologie v úpravě a čištění vody, zdravotní rizika
z odpadních vod při jejich znovuvyužití a biologický monitoring
ve vodárenství a energetice. Na konferenci bylo předneseno celkem
35 odborných témat. V následujícím textu jsou v krátkém přehledu
uvedeni autoři příspěvků, názvy příspěvků a jejich stručný obsah
(upravená stručná anotace z publikovaných příspěvků ve sborníku).
Další informace lze získat na internetové adrese www.ekomonitor.cz/
seminare/2021-02-10-vodarenska-biologie-2021#hlavni.
L. Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.) – Nové normy. Referát
obsahuje informace o vybraných normách z oboru analýzy vod a půd,
vodárenství a inženýrství odpadních vod, které byly zpracovány
v roce 2020. Norma ČSN EN ISO 5815-1 Kvalita vod – Stanovení
biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) – Část 1: Zřeďovací
a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny. Norma ČSN ISO
10705-3 (75 7871) Kvalita vod – Průkaz přítomnosti a kvantitativní
stanovení bakteriofágů – Část 3: Validace metod pro zkoncentrování
bakteriofágů z vody. Norma ČSN ISO 20426 (75 9022) Směrnice pro
posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití
vody k nepitným účelům.
J. ŘíhoVá Ambrožová (VŠCHT Praha) – Revize normy pro vodojemy. Soustavným sledováním vodárenských společností v rámci
biologických auditů bylo zjištěno, že důležitými body na distribuční
síti, kde dochází ke zhoršování její jakosti, jsou vodojemy. Na zhoršování jakosti akumulované vody se podílejí prvky technického, konstrukčního a biologického rázu. Podstatný vliv na tvorbu biofilmů na
stěnách a přítomnost mikroorganismů v akumulované pitné vodě má
sekundární kontaminace vzduchem. Za tímto účelem byly soustavně
hodnoceny objekty za provozu a výsledky z hodnocení byly použity
pro revizi normy pro vodojemy ČSN 75 5355.
P. Pumann a T. Pouzarová (SZÚ Praha) – Metodické poznámky
ke stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO 10260 získané z výsledků
programů zkoušení způsobilosti. Státní zdravotní ústav pořádá program zkoušení způsobilosti pro stanovení chlorofylu-a podle ČSN ISO
10260 každoročně již od roku 2004. Na výsledcích tohoto programu
jsou ukázány některé chyby, které stanovení chlorofylu-a doprovází,
např. vliv zbytkové vody ve filtrech, krátký čas mezi koncem extrakce
a vyčištěním extraktu či špatné okyselení extraktu.
D. Janák, J. Zuzáková a j. Říhová Ambrožová (VŠCHT Praha) – Porovnání alternativní a klasické kultivační metody detekce
somatických kolifágů. Stanovení somatických kolifágů v zemích EU
bude prováděno podle metody uvedené v normě ČSN EN ISO 10705-2,
nebo pomocí alternativních metod vycházejících z této normy. Tato
metoda je určená pro vzorky vod, ve kterých je výskyt somatických
kolifágů větší než 3 PTJ/ml. Jelikož směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené
k lidské spotřebě uvádí, že výskyt somatických kolifágů zjištěných
v rámci provozního monitoringu ve zdroji surové vody nesmí být
větší než 50 PTJ/100 ml, bude v některých případech nutné provádět
zkoncentrování vzorku pomocí metod uvedených v normě ČSN ISO
10705-3. Koncové stanovení somatických kolifágů, po jejich zakoncentrování ve vzorku vody, lze provést postupem uvedeným v normě
ČSN EN ISO 10705-2, případně za použití alternativních metod, např.
BP 1601 Bluephage.
J. Bartáček, J. Bartáčková, K. Časarová, E. Čermáková, K. Demnerová, A. Dostálková, S. Gajdoš, V. Janda,
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I. Křížová, Z. Nováková, T. Ruml, M. Rumlová, J. Říhová
Ambrožová, K. Škodáková, D. Vejmelková, J. Wanner
a K. Zdeňková (VŠCHT Praha, PVK, a.s.) – Proces zavádění metodiky detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách na VŠCHT Praha.
Během počátku pandemie COVID-19 v Česku vyvstala potřeba zavést
metodiku detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Předpokládá se,
že screening SARS-CoV-2 v odpadních vodách lze použít jako nástroj
k monitoringu cirkulace tohoto viru v populaci, popřípadě k dřívějšímu varování příchodu nové vlny. Pro rychlejší zavedení metodiky spojením odborností technologie vody, virologie a molekulární biologie
RNA byla navázána spolupráce Ústavu technologie vody a prostředí,
Ústavu biochemie a mikrobiologie a Ústavu biotechnologie. Pro financování této spolupráce byla využita možnost rozšíření stávajících
projektů TAČR v souvislosti s pandemií COVID-19. Konkrétně byl
rozšířen projekt TAČR SS01020112 Technologie pro odstranění antibiotické rezistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství.
Cílem rozšířené části projektu je zavedení metody stanovení viru
SARS-CoV-2 v odpadních vodách v laboratořích VŠCHT a následně
dlouhodobé sledování výskytu viru na cca 15 místech pražské stokové
sítě. Předúprava vzorků odpadní vody spočívala nejdříve z následujících kroků: pasterizace, filtrace, přídavek polyethylenglykolu
a centrifugace. Po získání výsledků na hranici meze kvantifikace bylo
odstoupeno od pasterizace vzorků, filtrace se nahradila centrifugací
a bylo navýšeno množství polyethylenglykolu. V současné době
dosahují výsledky maximálně desítek kopií SARS-CoV-2/ml odpadní
vody. Na konferenci byly prezentovány podrobnější výsledky detekce
SARS-CoV-2 v odpadních vodách pomocí RT-qPCR včetně výstupů
optimalizace metodiky.
K. Cverenkárová, M. Krahulcová, T. Mackuľak, K. Lépesová a L. Bírošová (STU Bratislava) – Ako ovplyvňuje pandémia
koronavírusu výskyt rezistentných baktérií v odpadových vodách?
V příspěvku je vyhodnocena prevalence celkových a rezistentních
koliformních bakterií a enterokoků v přítokové vodě do ČOV Petržalka,
která byla odebrána v měsících říjen až prosinec 2020. Kvantitativní
výsledky byly porovnány se stavem před pandemií SARS-CoV-2. Prevalence rezistentních koliformních bakterií byla ve srovnání s rokem
2015 na podobné úrovni. Výraznější změna byla viditelná při výskytu
rezistentních enterokoků, kde byl zaznamenán nárůst počtů. Tento
stav je způsoben pravděpodobně zavedenými hygienickými opatřeními, které udržují stav mikrobiální rezistence v odpadních vodách
na stejné úrovni jako před pandemií.
H. Mlejnková, K. Sovová, L. Jašíková, P. Vašíčková,
V. Očenášková, E. Juranová a A. Fialová (VÚV TGM Praha
a Ostrava, VÚVL Brno, SZÚ Praha) – Koronavirus SARS-CoV-2
v odpadních vodách v ČR. Monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách byl prováděn od dubna 2020, kdy došlo
k rychlému šíření nového onemocnění COVID-19. Cílem studie bylo
prověřit vztah mezi počty nakažených a obsahem SARS-CoV-2 RNA
v odpadních vodách a ověřit možnost použití analýzy odpadních vod
jako jednoho z nástrojů systému včasného varování před nástupem
epidemie. Metoda průkazu využívá, stejně jako u klinických vzorků,
principu polymerázové řetězové reakce (PCR), která detekuje přítomnost fragmentu virové RNA, specifického pro hledaný virus. Kritickým
krokem postupu je izolace RNA ze vzorku odpadní vody, kdy je nutné
separovat čistou RNA s minimalizací ztrát jejího cílového množství.
V prvním kole monitoringu, který probíhal od dubna do června 2020,
bylo odebráno celkem 137 vzorků nátoků na 40 ČOV z celého území
ČR. Pozitivní nález specifického fragmentu viru SARS-CoV-2 byl
zjištěn u 28 % ČOV v 15 % vzorků. Výsledky monitoringu první vlny
epidemie přinesly, díky celkově velmi nízkému počtu infikovaných
osob v ČR v jarní vlně, jedinečné výsledky, neboť umožnily zachytit
dolní mez detekce zvolené metody. Pozitivní nález byl stanoven
u ČOV, kde byly aktuálně v daný den evidovány jednotky infikovaných
osob z objemu odpadních vod od 6 000 do 80 000 napojených obyvatel. Tato velmi nízká čísla ukazují na velmi vysokou citlivost metody.
Pro jednoznačnou interpretaci dat je však nezbytné vyhodnotit další
faktory, významně ovlivňující výslednou koncentraci fragmentů viru
v odpadních vodách, tj. množství odpadních vod, délka, charakter
a složitost kanalizační sítě, přesnost údajů o počtech nakažených
v konkrétních lokalitách apod.
A. Gičová, B. Kotvasová, P. Podlesnyi, A. Gažiová a Z. Sirotná (NRC ÚVZSR, Bio-Rad laboratories) – Detekcia vírusu
SARS-CoV-2 v odpadových vodách. Na základě oficiálního prohlášení WHO se doporučuje, aby se výzkum v oblasti environmentálního
dozoru považoval za důležitý cíl v oblasti veřejného zdraví zaměřený

29

na rozšiřování poznatků o COVID-19. Zároveň se prohlášení věnuje
významu detekce viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách jako vhodného nástroje pro budoucí systém rychlého varování ohrožení veřejného
zdraví. Z hlediska zavedení do praxe je však třeba posoudit náklady,
nevýhody, ale také přínosy zlepšení včasného varování. Environmentální surveillance by měla úzce souviset s plánem okamžitých opatření
v případě detekce pozitivních vzorků nebo v případě významného
nárůstu případů. Je tedy třeba stanovit prahovou koncentraci virové
RNA, úroveň nárůstu RNA, která bude informativní pro zahájení
opatření. Nevýhodou nebo spíše významným faktorem je praktická
náročnost rozsáhlého dohledu, protože tento přístup vyžaduje časté
vzorkování pro poskytnutí použitelných dat, a také vysoký odběrový
objem kvůli nízké citlivosti klasických RT-PCR metod. Environmentální surveillance může být použita i na doplnění klinického dozoru
nebo ke spuštění komplexnějšího dozoru v kritických oblastech, jako
jsou oblasti s potvrzeným nízkým výskytem onemocnění nebo v marginalizovaných populacích. Další výhodou je fakt, že odpadní voda
představuje formu směsného vzorku (spojený velký počet jednotlivců),
čímž lze optimalizovat kapacitu testování. V případě pozitivity je
však následně třeba provést precizní trasování a terénní vyšetřování
ve spádové oblasti včetně aktivního zjišťování pozitivních případů.
K. Škodáková, S. Purkrtová, J. Říhová Ambrožová,
V. Todt, Z. Nováková, D. Vejmelková a J. Bartáček (VŠCHT
Praha, PVK, a.s.) – Detekce genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech. Bakterie nesoucí geny rezistence putují v odpadních
vodách na čistírnu odpadních vod, kde dochází k jejich značné eliminaci včetně patogenních druhů. Geny antibiotické rezistence (ARG) se
mohou dále dostávat do životního prostředí prostřednictvím odtoku
z ČOV či kalu aplikovaném na zemědělskou půdu. Bylo zjištěno, že
po různých typech úprav kalu, jako je mezofilní, termofilní anaerobní
stabilizace, či pasterizace, může dojít k eliminaci ARG, a tím i k částečné eliminaci jejich přenosu do prostředí. Cílem příspěvku bylo
zjištění rozdílu v kvantitě ARG v kalech z jednotlivých ČOV a míra
eliminace ARG různými procesy úpravy kalů. Pro toto stanovení byla
v čistírenských kalech provedena kvantifikace počtu kopií genu sul1,
který zodpovídá za rezistenci k sulfonamidům, a dále genu pro 16S
rRNA pomocí metody qPCR (kvantitativní PCR). Dále byly srovnány
čtyři postupy izolace DNA z čistírenských kalů, kdy postup izolace
DNA zásadně ovlivňuje efektivitu, a tím množství izolované DNA.
I. Buriánková, P. Kuchta, A. Molíková, K. Sovová, M. Rulík a M. Vítězová (Masarykova Univerzita Brno, VÚV TGM Brno,
Univerzita Palackého Olomouc) – Efektivita odstraňování genů antibiotické rezistence na ČOV Modřice a jejich výskyt v recipientu
řeky Svratky. Studie byla zaměřená na zjištění abundance vybraných
genů ATB rezistence nejen v městkých odpadních vodách, ale také
v recipientu, potvrzuje celosvětový trend, který poukazuje na nedostatečnou schopnost ČOV odstraňovat geny antibiotické rezistence.
Dochází tak k obohacování životního prostředí o ARG a šíření antibiotické rezistence. Všechny zjišťované ARG na často používaná ATB
(sulfonamidy, beta laktamázy, tetracyklin, kolistin) i integron (který
se významně podílí na šíření ARG v prostředí) byly detekovány ve
všech typech vyšetřených vzorků. Výsledky naznačují, že ačkoli vlivem procesů na ČOV dochází k výraznému úbytku abundance všech
sledovaných skupin ARG i integronu (cca o 2/3 původního množství),
není efektivita dostatečná na to, aby nedocházelo k obohacení recipientu pod výpustí z ČOV o ARG (v řádu jednotek procent). Tento
efekt je výraznější u volné vody než u sedimentu, který představuje
hlavní rezervoár ARG v recipientu, protože množství ARG zjištěných
v sedimentu by po přepočtu na objem vykazoval asi tisíckrát větší
koncentrace ARG než volná voda.
T. Stachurová, N. Sýkorová a K. Malachová (Ostravská
Univerzita) – Vliv antibiotik a ampicilinu na tvorbu biofilmu u rezistentních bakteriálních kmenů z odpadních vod. Studie ukázala
zvýšenou hladinu rezistence na ampicilin u bakterií z nitrifikační
nádrže ČOV. V sedimentační nádrži byl výskyt rezistentních kmenů
ve srovnání s nitrifikační nádrží ČOV poloviční, což mohlo souviset
s přítomností až 80krát vyšší koncentrace antibiotika ampicilinu.
Všechny rezistentní izoláty byly charakterizovány vysokými hodnotami MIC a MBC a byla u nich prokázána zvýšená produkce biofilmu
za přítomnosti subinhibičních koncentrací ampicilinu. Studie demonstruje, že bakterie mohou získat určitou úroveň rezistence díky
tvorbě biofilmu. Biofilmy hrají také důležitou roli jako rezervoáry pro
ARGs. Odstranění antibiotik a snížení počtu ARB v ČOV pak nestačí
k zabránění šíření ARGs do životního prostředí a k jejich potenciálnímu transferu na další kmeny. Bakteriální potenciál přenosu genů
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rezistence vyskytujících se v biofilmech vznikajících během procesu
čištění odpadních vod proto vyžaduje další výzkum.
S. Gajdoš, V. Kouba, K. Časarová, Ch. Bachmannová
a D. Vejmelková (VŠCHT Praha) – Optimalizace metod stanovení
exDNA ve vodě. S vývojem výzkumu šíření antibiotické rezistence se
molekulární biologické metody stávají stále důležitějším nástrojem pro
popis biologických a environmentálních systémů. Tyto metody běžně
využívají nukleové kyseliny a zahrnují např. PCR, qPCR a genové
sekvenování. Současné metody extrakce DNA z vody však neposkytují dostatečná množství nebo koncentrace DNA pro výše uvedené
metody molekulární biologie. Zakoncentrování vodných vzorků je
proto zásadním krokem pro získání vhodných množství exDNA.
Příspěvek shrnuje v současné době zkoumané způsoby stanovení
extracelulární DNA (exDNA) a přibližuje zkušenosti pracovní skupiny
s jejich aplikacemi. Hodnoceno bylo několik způsobů zakoncentrování exDNA, které zahrnovaly několik různých sorpčně-elučních
metod využívajících různé sorbenty a/nebo eluční pufry, srážecí
metody s anti-rozpouštědly a vakuové odpařování. Tyto metody byly
porovnávány z hlediska výtěžků DNA z různých pozitivních kontrol
a vzorků odpadní vody.
D. Bouša, M. Bouša, T. Bouša a R. Slevínský (ART CARBON
s.r.o.) – ART SAND PROCESS – nová generace adsorbentů pro
eliminaci organického znečištění. Uhlíkové nanotrubice (CNT) jsou
dlouho známým materiálem s řadou zajímavých elektrických, optických, mechanických a dalších vlastností. Tento příspěvek se zabývá
možností uplatnění CNT kompozitního adsorbentu pro odstraňování
mikropolutantů (agrochemikálií a léčiv) z modelové i reálné vody a její
současné mikrobiální a virotické dezinfekce.
M. Spáčilová, P. Dytrych, M. Koštejn, R. Fajgar a O.
Šolcová (Ústav chemických procesů AV ČR) – Mikroplasty a jejich odstranění z vod pomocí sorbentů. V rámci práce byl testován
záchyt mikroplastů z vod pomocí přírodních sorbentů. Současně byla
vyvinuta příprava částic mikroplastů odpovídajících tvarem mikroplastům vyskytujících se v reálných vodách. U všech připravených
mikroplastů byly identifikovány fragmenty s velice nepravidelným
tvarem a bohatě členitými okraji. Větší částice (> 200 μm) byly charakterizovány pomocí Ramanova spektrometru s modrým laserem,
který umožnil i přes poměrně velkou míru luminiscence získat spektra
s dobře viditelnými charakteristickými píky. Na základě získaných
spekter byla vytvořena knihovna jednotlivých mikroplastů, která
umožňuje identifikaci různých mikroplastů z reálných vzorků. Pro
záchyt mikroplastů byla úspěšně otestována sorpční náplň skládající
se ze zeolitu Klinoptilolitu a hydrodynamicky modifikovaného bentonitu Braňany EXTRA. Optimálních výsledků pro záchyt mikroplastů
bylo dosaženo při použití náplně o výšce sorbentového lože 2 cm
Klinoptilolitu a 5 cm bentonitu Braňany EXTRA. Při tomto uspořádání byl získán záchyt nad 96 % mikročástic, jak při použití nízkého
množství mikroplastů – 5 mg, tak i při množství vysokém – 30 mg.
Zároveň bylo ověřeno, že téměř nedochází k vyplavování částic mikroplastů ze sorbentu.
L. Wimmerová, M. Lexa a M. Válová (ČZU Praha) - Analýza
mikroplastů ve sladkých vodách a hodnocení jejich toxicity pro
vodní organismy. Cílem příspěvku bylo seznámit posluchače se
základními poznatky v oblasti analytického hodnocení přítomnosti
mikroplastů ve sladkých povrchových vodách a o možných akutních
a chronických toxických vlivech mikroplastů (bez přítomnosti nasorbovaných mikropolutantů) na vodní živočichy, zejména drobné
vodní korýše. Výsledky analytických stanovení provedených na
reálných vzorcích vod odebraných z různých lokalit v České republice prokázaly výskyt mikroplastů, zejména mikroplastových vláken
v povrchových vodách. Současně bylo prokázáno, že počet mikroplastových vláken a částic je relativně malý a že jejich obsah ve značném
množství případů koreluje s výsledky slepých stanovení. V rámci testů
ekotoxicity nebyly zjištěny žádné akutní toxické účinky vybraných
mikroplastových částic a vláken na vodní korýše D. magna, D. pulex
a T. platyurus. V případě obou druhů perlooček byl však při chronické
expozici částečně ovlivněn jejich růst.
I. Románeková, J. Fojt a J. Kučerík (VUT Brno) – Spôsoby
stanovenia mikrobioplastov v čistiarenskom kale. V současnosti
představují plasty a zejména plastový odpad jedno z největších rizik
pro životní prostředí. Plasty ovlivňují životní prostředí ve všech
fázích svého životního cyklu. Právě proto se bioplasty začaly ve velkém používat jako náhrada za běžné plasty, avšak bez podrobnějšího
zkoumání jejich chování za reálných podmínek v životním prostředí.
Později bylo zjištěno, že bioplasty se mohou akumulovat v životním
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prostředí podobně jako běžné plasty, a tak vznikla otázka, jak je identifikovat. Cílem této práce bylo prostřednictvím využití pyrolýzních
technik vyvinout vhodný způsob kvalitativní a kvantitativní analýzy
vybraných mikrobioplastů v čistírenských kalech.
K. Keprtová a J. Kolář (CENIA) – Problematika nepřímého
vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace. Nepřímé
vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace představuje
možné riziko pro stokovou síť i koncovou biologickou čistírnu odpadních vod. Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni
dodržovat kanalizační řád, kterým provozovatel stokové sítě stanoví
nejen limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace,
ale i další povinnosti producentů odpadních vod. Vztah mezi provozovatelem stokové sítě a producenty odpadních vod je smluvní
a v případě stanovování závazných podmínek provozu zařízení
v působnosti zákona o integrované prevenci nelze do tohoto vztahu
zasahovat například stanovením emisních limitů pro vypouštění
odpadních vod do kanalizace.
M. Kořínková, L. Matějů, Z. Drahošová, M. Štěpánková,
J. Bartáček a B. Šátková (SZÚ Praha, VŠCHT Praha) – Úloha
lidského faktoru při recyklaci šedých vod. Znovuvyužití šedých
vod je jednou z cest, jak šetřit vodu pitnou. Při znovuvyužití šedých
vod je třeba dodržovat provozní podmínky technologie a monitorovat mikrobiální kvalitu vstupní šedé vody a výstupní upravené šedé
vody (bílá voda). Výsledky pravidelného monitoringu mohou pomoci
odhalit chyby v provozování zařízení či upozornit na jeho poruchu.
V průběhu řešení projektu zabývajícího se technologiemi pro recyklaci šedých vod byly zaznamenány výkyvy mikrobiální kontaminace
šedých a bílých vod. Tyto výkyvy byly způsobeny výpadky dezinfekce
UV zářením. Důsledkem nedostatečného přečištění šedé vody byly nárůsty počtů bakterií Pseudomonas aeruginosa a Legionella spp. V systému se vyskytovaly patogenní legionely, a to Legionella pneumophila
a Legionella dumoffii. Vynechání některých kroků čištění šedých vod
nebo nedodržení podmínek pro využití systému pro recyklaci šedých
vod přímo souvisí s chováním uživatelů a jejich zdravotním stavem.
D. Baudišová, Š. Bobková, H. Jeligová, F. Kožíšek a P. Pumann (SZÚ Praha) – Mikrobiální kontaminace vod v městských
fontánách. Předmětem příspěvku bylo nastínit úroveň mikrobiálního
znečištění ve vodě z městských vodních prvků, především fontán
a podobných interaktivních objektů, kde uživatelé (především malé
děti) přicházejí do přímého kontaktu s touto vodou. Přestože městské
vodní prvky (fontány, vodní chodníky apod.) nejsou primárně určeny
ke koupání, jsou v teplých dnech využívány k osvěžení a dochází tak
k přímému kontaktu lidí s vodou. Do kontaktu s vodou se dostávají
také domácí a divoká zvířata (psi, holubi atd.). Mikrobiální kontaminace vody, ačkoliv pochází původně z vodovodního řadu, může být
značná, protože se recyklací do vody splachuje mikrobiální oživení
povrchů – úroveň kontaminace zřejmě nejvíce souvisí s nedostatečnou
dezinfekcí (nízkým obsahem volného chloru).
V. Kužel, J. Zuzáková, S. Gajdoš, I. Karpíšek, Z. Nováková, V. Kouba, D. Vejmelková a P. Šmejkalová (VŠCHT Praha,
PVK, a.s.) – Využití oxidačního a sorpčního procesu pro odstranění
mikrobiálního znečištění z odtoku z čistírny odpadních vod. Technologie, primárně zaměřená na odstraňování mikropolutantů (zde
navržený pokročilý oxidační proces H2O2/UV s následnou sorpcí na
GAU), je schopná z odpadní vody vybraného provozu ČOV odstranit
veškeré hygienicky významné mikrobiologické ukazatele. Pro následné
hygienické zabezpečení tak může být využito minimální dávky chloru. Výborných výsledků bylo dosaženo s koncentrací volného chloru
v akumulační nádrži cca 0,02 mg/l. Technologie rovněž snižuje koncentraci organických látek. Vybrané hodnoty skupinových ukazatelů
organických látek dokonce splňují na odtoku z poloprovozní jednotky
limity pro pitnou vodu. Sledované mikropolutanty, s výjimkou metforminu a některých dalších, byly odstraňovány s účinností přesahující 90
%. Vysoká účinnost vypovídá o vhodné kombinaci této varianty AOP
(pokročilé oxidační procesy) spolu se sorpcí, a jeví se jako vhodné řešení pro dočištění odtoku z menších čistíren odpadních vod. Vyčištěná
voda by mohla být opětovně používána například pro zavlažování.
E. Vobecká, M. Pečenka, J. Říhová Ambrožová, J. Wanner,
M. Srb a Z. Nováková (VŠCHT Praha, PVK, a.s.) – Eliminace
mikrobiálního znečištění v poloprovozní jednotce pro recyklaci
odpadní vody. Cílem příspěvku bylo shrnout výsledky získané
v rámci řešení projektu „Recyklace odpadních vod pro využití ve
vodním hospodářství měst budoucnosti“. Po laboratorním testování
vybraných vodárenských technologií byla navržena a po dobu 16
měsíců provozována pilotní jednotka, která byla umístěna na městské
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čistírně odpadních vod. Odtok z této čistírny sloužil jako vstupní voda
na jednotku. Výsledky prokázaly velmi vysokou účinnost membránové
technologie na snížení mikrobiologického znečištění vody. Pokud následovala sorpce přes filtr s aktivním uhlím a dezinfekce vody, kvalita
upravené vody byla dostačující pro její další využití pro nepitné účely.
Pokud byla voda upravena na pískovém filtru a filtru s aktivním uhlím
s následnou dezinfekcí, kvalita vody stále odpovídala požadavkům
pro opětovné využívání. Ani během akumulace upravované vody
nedocházelo k výraznějšímu zhoršení kvality.
A. Puškáčová, J. Spěváková, J. Říhová Ambrožová a J. Wanner (VŠCHT Praha) – Recyklace odtoku z městské ČOV a možnosti jeho dezinfekce. Cílem příspěvku bylo porovnat použití kyseliny
peroxooctové (PAA) a peroxomravenčí (PFA) pro dezinfekci odtoku
z ČOV a porovnat jejich účinnost na odstranění termotolerantních
koliformních bakterií, E. coli a Clostridium perfringens. Koncentrace
0,5 mg/l PAA, resp. PFA, postačila k úplné inhibici a redukci počtu
termotolerantních koliformních bakterií a E. coli. Clostridium perfringens je rovněž účinnější dezinfikovat peroxomravenčí kyselinou. Bylo
zjištěno, že PFA je schopná ve srovnání s PAA dezinfikovat v kratších
časech a s vyšší účinností. Zároveň bylo vyhodnoceno riziko sekundárního pomnožování námi vybraných mikrobiálních ukazatelů
kvality vody, které bylo vyšší u kyseliny peroxooctové.
B. Kotvasová, A. Gičová, D. Syneková a Z. Sirotná (NRC
ÚVZSR, Trnavská Univerzita) – Úlohy Národného referenčného
centra pre legionely v životnom prostredí v surveillance legionelóz
na území SR. Systematickou kontrolou osídlení vodovodních rozvodů
legionelami a účinnými technickými opatřeními na jejich eliminaci je
možné předejít vzniku legionelózy. Z uvedených výsledků je zřejmé,
že kolonizace vodovodních systémů legionelami není neobvyklá.
Cílem NRC je i nadále pokračovat v monitoringu a zlepšování diagnostiky legionel ve vzorcích z životního prostředí, a tím přispět ke
snížení výskytu onemocnění.
J. Bulantová a P. Pumann (Katedra parazitologie PřF UK,
SZÚ Praha) – Možnosti detekce původců cerkáriové dermatitidy:
Výzkum vs. praxe. V souvislosti s každoročním výskytem lokálních
epidemií cerkáriové dermatitidy ve světě, v Evropě i přímo v Česku
se stále více hovoří o snahách tohoto původce kožního alergického
onemocnění působeného larvami ptačích motolic systematicky sledovat. Donedávna bylo sledování jejich výskytu prováděno pouze na
základě sběru a vyšetřování mezihostitelských plžů. Aktuálně se však
stále více rozvíjí komplexní metody monitoringu využívající nejen
mezihostitele, ale i definitivní hostitele, případně volně žijící stadia
uvolňovaná do vodního prostředí. Tyto vysoce sofistikované metody
jsou obvykle založeny na principech molekulární biologie a při správné optimalizaci jsou schopné zachytit i velmi malé množství DNA
v hostiteli nebo ve vnějším prostředí. Optimalizace těchto postupů
pro využití u ptačích schistosom působících cerkáriovou dermatitidu
je však aktuálně teprve v začátcích, a metoda proto není běžně dostupná. Tento fakt spolu s cenou analýzy, vysokými nároky na drahé
přístrojové vybavení, potřebné reagencie i zkušenosti hodnotitele
prozatím ponechávají zmíněné metody pouze v rukou výzkumných
pracovišť. Protože jsou však původci cerkáriové dermatitidy nově
zařazeni mezi parametry pro hodnocení kvality koupacích vod sledované Vyhláškou č. 238/2011 Sb., lze předpokládat, že se i tyto metody
budou dál rozvíjet. Do doby, než budou využitelné v praxi, je možné
využít standardizovanou metodiku založenou na sběru a vyšetřování
plžů, která je popsána v normě ČSN 75 7737.
A. Gažiová, M. Umrian, M. Sojka a D. Syneková (ÚVZSR,
Trnavská Univerzita) – Mikrobiálne osídlenie vôd na kúpanie
– rozšírená diagnostika. Mikroorganismy, které byly izolovány
z rekreačních vod ke koupání, mohou znamenat potenciální riziko
pro zdraví koupajících se osob. Tyto mikroorganismy nejsou v současnosti kontrolovány legislativou. Na základě zkušeností NRC bude
předložen návrh na rozšíření mikrobiologické analýzy patogenních
mikroorganismů o jejich bližší identifikaci a specifikaci vzhledem
k jejich významu pro veřejné zdraví. Cílem je podpora ochrany zdraví
v národním i mezinárodním kontextu prostřednictvím pravidelné
kontroly koupacích vod na Slovensku, díky které se sníží výskyt
onemocnění, které souvisí s vodou ke koupání.
M. Klimtová (Vodárna Plzeň, a.s.) – Dočasně hostující obyvatelé
v otevřeném GAU-filtru malého gravitačního vodovodu. VODÁRNA
PLZEŇ je provozovatelem malého gravitačního vodovodu v okresu
Plzeň – sever. Zdroj podzemní vody pro malou obec je kontaminován
pesticidními látkami. Začátkem roku 2020 byl do vodojemu instalován
otevřený filtr s náplní granulovaného aktivního uhlí (GAU) za účelem
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odstranění trvale nadlimitního metabolitu pesticidní látky – Alachlor
ESA. Během pravidelné kontroly náplně bylo v letních měsících
zjištěno, že spodní vrstvu GAU obývají dva druhy živých jedinců.
Organismy byly určeny jako blešivec studniční (Niphargus aquilex)
a pastrunovec potoční (Haplotaxis gordioides). Kolektiv hydrobiologů
vyhodnotil, že se jedná o přirozené organismy čistých studených
podzemních a jeskynních vod. Příspěvek popisuje, jak se podařilo
zabránit vstupu nežádoucích organismů do náplně filtru a zajistit
funkci filtrace přes GAU.
P. Kůs (Centrum výzkumu Řež s.r.o.) – Slávička mnohotvárná vs.
technologické okruhy. Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) patří mezi jedny z nejagresivněji se šířících druhů. Její výskyt se
rozšiřuje po více jak 230 let. Předložený příspěvek má za cíl čtenáře
seznámit s možnostmi ochrany technologických okruhů proti slávičce mnohotvárné, a předejít tak provozním a následně ekonomickým
ztrátám. Kombinací metod může dojít k ochraně nejenom jednoho zařízení, ale i celých technologických okruhů. Pokud jsou metody dobře
zvoleny, dochází i k ochraně před mikrobiálním oživením v okruzích.
D. Fiala (VÚV TGM Praha) - Vliv nádrží v bezprostředním okolí
VN Švihov na retenci a transformaci pesticidů. Dvě nádrže, rybník
Medulán (k.ú. Sedmpány) a přednádrž Němčice (Sedlický p.), byly
v 70. letech 20. stol. vybudovány jako ochrana vodárenského zdroje
VN Švihov před znečištěním. V době jejich vzniku byly za hlavní
riziko znečištění považovány sedimenty, resp. na ně vázané živiny.
Na základě časových řad koncentrací fyzikálně-chemických parametrů a průtoků pokrývající období III/2018 – V/2019, jsou v příspěvku
popsány koncentrace vybraných pesticidních látek, skupiny tč. nejzávažnějších kontaminantů. Bodové odběry na podélném profilu potoku
Medulán (3 profily) a na přítoku a odtoku VN Němčice (2 profily),
kde byly doplněné automaticky odebíranými vzorky, dokumentují
retenci a transformaci pesticidů v obou nádržích a zhodnocují jejich
ochrannou funkci. Přítomnost pesticidních látek a jejich metabolitů
musíme hodnotit jak z perspektivy jakosti surové vody, tak i z pohledu
stavu a funkce vodních ekosystémů.
M. Baxa, P. Hanzlík, Z. Benedová, L. Kröpfelová, J. Šulcová, D. Vlková, L. Pechar, J. Pokorný a J. Bartoš (ENKI, o.p.s.,
Jihočeská Univerzita České Budějovice, Kovohutě Příbram) – Tlumení
projevů eutrofizace v nádrži určené pro dodávku technologické
vody – případová studie. V referátu je popsán čtyřletý projekt zaměřený na omezení nadměrného vývoje fytoplanktonu v malé mělké
nádrži určené pro technologické účely. Důležitým předpokladem
pro úspěšné nastavení opatření ke zlepšení kvality vody v eutrofních nádržích je znalost stavu vodních biocenóz, fungování jejich
potravních vztahů a živinového zatížení. Biomanipulace tak musí
zahrnovat nejen vlastní opatření a zásahy, ale průběžné sledování
a vyhodnocení, a toho lze dosáhnout pouze dohodou a spoluprací
mezi managementem podniků a vědeckou sférou. Případová studie
nádrže Rezervo tento předpoklad naplňuje. Zároveň studie potvrzuje
platnost a použitelnost principů biomanipulace, kterými je podpora
dravých ryb, která utlumila negativní vliv planktonofágů na velké
druhy perlooček. Díky tomu došlo k rozvoji hrubého zooplanktonu,
který v nádrži vydržel prakticky celou sezonu roku 2018 a ještě v roce
2019 navodil standardní fázi čisté vody. Díky přítomnosti dafnií
a jejich filtrační aktivitě se v podmínkách s vysokým podílem PO4-P
z celkového fosforu neprojevil masivní nárůst primárních producentů.
J. Hejzlar, M. Rutegwa, J. Potužák, M. Šorf, J. Regenda
a B. Drozd (Biologické centrum AV ČR, Jihočeská Univerzita České

S proudem po Dunaji – s větrem
v plachtách, nebo spíše s vesly v rukou?
(část 1)
Nápad vydat se po stopách Vikingů a splout Dunaj do jeho delty
a Černého moře, se zrodil už před deseti lety v hlavě Rudy Krautschneidera, předního českého mořeplavce. Z dnešního pohledu
se celý nápad může zdát jako bláznovství, z pohledu samotných
účastníků výpravy se však jednalo o dobrodružnou cestu za hlubším
poznáním sebe sama, vzájemné sounáležitosti a spolupráce a vůbec
jednoty s Matkou Zemí. A tak ti, kteří se po třech letech a 1776 km
vylodili na pláži v Sulině, nebyli stejní, jako když v roce 2011 z Komárna lodí vyplouvali. Ano, byli špinavější, opálenější, unavenější,
možná i fyzicky silnější, ale hlavně bohatší o společně trávený čas,
o společné sdílení. Bohatší o poznání, jak důležitá je vzájemná sou-
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Budějovice, Povodí Vltavy, s.p. České Budějovice, Mendelova Univerzita Brno) – Účinnost využití živin a jakost vody v produkčním
rybníku s rekreačním využitím. Podle statistik FAO (Food and Agriculture Organization) v současné době dochází ke snižování úlovků
ryb v přírodním prostředí, tj. mořích, oceánech i vnitrozemských
vodách, takže se zvyšuje poptávka po rybách z akvakultur, včetně
ryb produkovaných ve sladkovodních rybnících. Rostoucí intenzita
produkce ryb v rybnících, které jsou součástí přirozené hydrografické
sítě vodní toků v krajině, však s sebou nese nebezpečí zhoršování
kvality vody a degradace vodního ekosystému. Výsledky této studie
ukazují, jak by se měly upravit postupy chovu ryb, tj. zejména hustota
nasazování ryb, dávkování hnoje a množství a kvalita doplňkového
krmiva pro ryby, aby se v rybníku zlepšila kvalita vody a zlepšily se
také jeho mimoprodukční a ekologické funkce, tedy zejména se zvýšila
biodiverzita a zlepšily se možnosti rekreačního využití.
M. Čtvrtlíková, M. Krolová, A. Kučerová, J. Hejzlar,
M. Hladík a J. Kubečka (Biologické centrum AV ČR, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) – Zlepšování ekologického potenciálu
a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.
Plovoucí vegetační ostrovy jsou potenciálním technickým řešením pro
zvyšování biodiverzity, podporu růstu vodních makrofyt a zlepšování
kvality vody v nádržích, jež mají v důsledku velkého kolísání hladiny
omezenou možnost rozvoje hodnotného litorálního pásma. Cílem
dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř různých druhů
ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích
ostrovech, rozmístěných na čtyřech místech v podélném profilu
vodárenské nádrže Římov. Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit
schopnost růstu čtyř různých druhů ostřic a rostlin z přirozeného
náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech, rozmístěných na
čtyřech místech v podélném profilu vodárenské nádrže Římov. Tento
růstový pokus ukázal, že nejúspěšnějším druhem pro bezsubstrátovou
kultivaci byla ostřice srstnatá.
P. VÁGNER – Kritická situace vodárenské nádrže Oplatil. Štěrkoviště Oplatil je zdrojem pro výrobu pitné vody pro město Pardubice
od roku 1973. Není rybářsky obhospodařováno, neprodělalo žádný
technický zásah. Potravní řetězec je formován přirozenou cestou.
Je dotováno podzemní vodou ze štěrkopískového podloží. Suché roky
2014–2019 se negativně podepsaly na objemu vody. Uspíšily tak silný
rozvoj submersní makrovegetace. Pro ekosystém vodárenské nádrže
byly měsíce červenec a srpen 2020 klimaticky velmi nepříznivé. Značné množství organických sedimentů na dně nádrže bylo příčinou vzniku kritické situace. Voda se dostala do stavu mikroaerobie-anaerobie.
Použitá literatura: Vodárenská biologie 2021, 10. až 11. února 2021,
Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová Jana, Petráková Kánská
Klára (Edit.), str. 204, ISBN 978-80-88238-19-5, © Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim 2021.
Důležité sdělení! Zveme Vás na 38. ročník konference Vodárenská biologie 2022, který se bude konat v prostorách hotelu Olympik
v Praze ve dnech 10. až 11. února 2022.
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí
Technická 5
166 28 Praha 6
jana.ambrozova@vscht.cz
+420 220 445 123

náležitost, respekt a spolupráce, jak důležitá je role každého z nás
pro vytvoření fungujícího celku.
Loď, která se měla vydat na plavbu, se jmenuje Huck (čte se stejně, jako se píše) a byla postavena Rudou původně pro radost dětí
z dětských domovů. Z počátku plnila svůj účel, děti ji využívaly ke
svým hrám, ale na jejich poměry byla příliš robustní, a tak se pro ně
vyrobila loď lehčí a obratnější a Huck se začal připravovat na cestu
do Černého moře.
Huck je otevřená šestiveslice (obr. 1) o délce 6 m, šířce 2,40 m
a hmotosti, která se s posádkou a výbavou blíží jedné tuně. Loď není
vybavena pevným motorem, a též použití motoru jako záložního bylo
posádkou jednomyslně zamítnuto. Nejdůležitější součástí lodi se tak
v první části naší pouti ukázalo být šest vesel. Kromě nich je Huck
vybaven 6 m vysokým stěžněm, malou kosatkou a hlavní plachtou
bez ráhna. Domovským přístavem Hucka je rybník na náměstí ve
Velké Skrovnici, tj. celkem daleko od vody, která by ho donesla až do
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Obr. 1. Huck, náš domov na cestě po Dunaji

Obr. 2. Plachtou jsme se bránili dešťům

Obr. 3. Sami na řece

Černého moře. Vzhledem k tomu, že vzdálenost, kterou měl Huck
urazit, představuje doslova tisíce kilometrů, byla celá plavba rozplánována na několik let.
První rok zahrnovala přesun lodi na Dunaj a následně jeho postupné splavení co nejblíže Černému moři. Protože Ruda byl v době
plánované plavby na jiné rovnoběžce s jiným projektem, sestavení
posádky zbylo na nás. Dnešní doba je však tak rychlá a pohodlná, že
sehnat byť jen pár lidí, kteří by si našli bezmála měsíc času a vyrazili
na loď do velmi spartánských podmínek, je téměř nadlidský úkol.
Nakonec se podařilo sestavit posádku pěti lidí (což je na šest vesel
relativně málo) z různých oblastí lidské činnosti, počínaje veřejnou
správou a filmovým průmyslem přes střední školství a akademickou
půdu až po vrcholový sport. Přes různost našich povolání i povah,
nebo možná díky tomu, se původní obavy z transformace šestiveslice
v ponorku (ať už fyzicky či psychologicky) nenaplnily. Bezpochyby
k tomuto úspěchu přispěla jediná žena v naší posádce, která se po
celou plavbu s láskou starala o naše žaludky (české, italské, mexické
a další variace) a vesly zmožená těla (pravidelné masáže, které uvolnily naše svaly i mysl).
Vlastní cesta začala 23. 7. 2011 spuštěním Hucka na řeku Váh
v Komárně. Následoval úklid a naložení lodi a kolem 14 hodiny jsme
se chopili vesel a vypluli po Váhu, abychom po pár desítkách minut
na říčním kilometru 1766 vpluli na Dunaj.
První část cesty vedla po hranicích Slovenska a Maďarska až k Visegradu (km 1695), za nímž se koryto Dunaje stáčí na jih směrem
k Budapešti (km 1645). Tou jsme proplouvali třetí den naší plavby.
Zkraje plavby jsme si vybrali trochu horšího počasí s deštěm, naučili
jsme se však naši loď a posádku chránit před nepřízní počasí pomocí

rozměrné plachty, do které jsme loď – s výjimkou postu kormidelníka –
zavinuli (obr. 2). Lodní doprava v tomto úseku je dost hustá, což platí
především pro nádhernou Budapešť, kde manévrování mezi mosty
(cekem jich je zde osm), malými čluny, nákladními čluny a výletními
loděmi v poměrně úzkém korytě bylo z pohledu další plavby jednou
z nejnáročnějších věcí. Vše jsme zvládli a čtvrtý den mohli pokračovat
v plavbě Maďarskem, tentokrát už Dunajem daleko méně zatíženým
lodní dopravou.
Dunaj v této oblasti protéká Maďarskem na jih; na levý břeh řeky tu
navazuje svému jménu opravdu věrná rozlehlá oblast Puzsta. Vesnice
podél řeky jsou k vidění jen velmi zřídka. V těch ojedinělých případech se proto vyplatí přistát a doplnit zásoby výborným maďarským
vínem od soukromých vinařů (vinařské regiony Tolna, Szekszard
a Hajos-Baja). Právě v tomto úseku řeky lze nejsnadněji splynout
s přírodou a vychutnávat samotu, ve střední Evropě jinak nevídanou.
Nebylo výjimkou, že v části řeky, kterou jsme měli na dohled, nebyl
kromě nás ani jeden dům, člun, rybář či plavec. Prostě jsme byli na
řece úplně sami, jen s ptáky a západem slunce (obr. 3).
Šestý den naší plavby jsme přistáli v Mohácsi (km 1448), abychom
byli odbaveni před výjezdem za hranice Evropské unie. Musím
přiznat, že přistávání u kapitanátu bylo pro nás jedním z nejtěžších
úkonů, neboť omezená manévrovatelnost tunového Hucka v tekoucí
řece bez motoru vyžadovala spíše přistání ve vracáku či v tišině mezi
stromy nežli v proudu. V případě Mohácse je kotviště kapitanátu na
vnějším oblouku, tedy v největším proudu řeky. Při našem příjezdu
bylo kotviště pro menší lodě plně obsazeno, a tak nám nezbývalo než
s vypětím všech sil přistát u kolmé betonové zdi pro velké nákladní
čluny, kde jsme si připadali jak v Gulliverově říši (obr. 4).

Obr. 4. Z ptačí perspektivy

Obr. 5. Z lodi přímo do krčmy
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Obr. 6. Strážní hrad Smederovo

Obr. 7. Majestát hradu Golubac působí i po staletích

Hned druhý den nás čekal srbský kapitanát v Bezdanu (km 1425),
sice hůře vybavený technikou a ve starší budově, ale z pohledu vstřícnosti zaměstnanců výrazně převyšující naše zkušenosti z Mohácse.
Jen za odbavení se tu platí 60 euro.
Po krátkém putování po hranicích Srbska a Chorvatska se Dunaj
za Vukovarem (km 1333) stáčí opět na východ a opouští chorvatskou
hranici. Konečně více využíváme i plachty, což je po týdnu veslování
příjemná změna. Dny nám už splývají, ale přesto z nich vystupuje
průjezd Novim Sadem (km 1255) s výrazným meandrem pod ostrohem pevnosti Petrovaradin, řekou zúženou až na 200 m. Jedenáctý
den naší plavby vplouváme do Bělehradu (km 1170), jehož proplutí
není tak navigačně složité jako v Budapešti – řeka nevede středem
města, je široká a též pohled na město není příliš okouzlující. Zato
hospůdka, u které výjimečně zakotvíme na oběd (abychom ochutnali
dary Dunaje), stojí za to (obr. 5).
Za Bělehradem začíná možná nejzajímavější část naší plavby,
protože se začínáme blížit třem soutěskám Železných vrat. Předtím
ještě míjíme obrovský hrad Smederevo (km 1116) (obr. 6) a těsně před
vplutím do první soutěsky Golubac (14,5 km dlouhá, v nejužším místě
široká 230 m) kotvíme u stejnojmenného hradu (km 1040). Ten nás
svoji atmosférou přenáší o několik století zpět (obr. 7). Už v těchto
místech, vzdálených od přehradní hráze Železných vrat 100 km,
je patrné vzdutí. Vzhledem k tomu, že se k hradu blížíme nejkratší
cestou (tj. mimo plavební dráhu), vytváříme si slalomem mezi kmeny
zatopených stromů, které jsou většinou skryté těsně pod hladinou,
podvečerní navigační můru. Občas větve a kmeny lehce podrbou trup
Hucka, naštěstí bez následků. Podle rychlosti našeho postupu bych
soudil, že zde dříve býval pěkně hustý les. Ve vlastních soutěskách

však stavba přehrady umožnila bezpečnou plavbu v sice stále úzkém,
ale místy až 80 m hlubokém korytě.
U hradu Golubac trávíme neplánovaně téměř 24 hodin. Silný protivítr v kombinaci s malým proudem nás do první soutěsky nehodlá
pustit (obr. 8). Až v podvečer vítr trochu slábne a po otevřené hladině
se dostáváme k jejímu ústí, vplouváme dovnitř a schováváme se alespoň částečně před větrem pod jejími stěnami. Se silným protivětrem
pak podobně bojujeme i při proplutí soutěskou Gospodin Vir (15 km
a 220 m šířky v nejužším místě) a poslední soutěskou Kazan (19 km
s nejužším místem širokým 150 m) (obr. 9). Celá plavba skrz soutěsky nám tak neplánovaně trvala celé tři dny, ale je to vlastně dobře,
protože kdybychom soutěsky propluli s větrem v zádech, možná
bychom přehlédli to, co jsme takto měli čas si pozorně prohlédnout
a dokonale prožít.
Od konce soutěsek už to není daleko k samotné přehradě zvané srbsky Djerdap (km 943). Čekáme zde na pravidelnou hodinu proplavení
a k našemu překvapení se celý kolos dvou plavebních komor v sérii,
každá 310 m dlouhá, 35 m široká a se zdvihem 15 m, dává přesně
v 15:00 do pohybu jen kvůli nám, navíc bez jakéhokoliv finančního
požadavku (obr. 10).
Posledních pár dní nám vítr přeje ještě méně. Většinou se v počtu
čtyř veslařů a jedné kormidelnice pohybujeme s velkým úsilím rychlostí maximálně 3 km/h (ač zpočátku naši plavby s větrem v zádech
a větším proudem naše rychlost přesahovala 10 km/h). Poslední den
naší výpravy se naše rychlost snížila natolik, že jsme za tři hodiny
plavby urazili jen něco kolem dvou kilometrů. Plavbu nám komplikovaly i jeden metr vysoké vlny, které se samozřejmě (jak jinak)
valily s větrem přímo proti nám (obr. 11). Byl nejvyšší čas respektovat

Obr. 8. Protivítr nás skoro zastavil

Obr. 9. Soutěska Kazan nás vítá
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Obr. 10. V plavební komoře si připadáme tak malí

Obr. 11. Nejen protivítr i protivlny zkoušely naši fyzickou zdatnost

Dunaj a Hucka na říčním km 907 vytáhnout na souš a připravit ho
k přezimování. Dělo se tak s pomocí a obrovskou ochotou místních
lidí z vesnic Tismana, Vrancea a ostrovu Mare.
Za devatenáct dní jsme spluli 863 km, z toho 649 s pomocí vesel
a jen 214 za pomoci plachet (obr. 12).
Nakonec zůstala už jen cesta domů standardními dopravními prostředky. A přemýšlení o tom, co ty tři týdny pro nás dohromady i pro
každého zvlášť znamenaly. Nezlobte se, že se s vámi o to nepodělíme.
Ono to totiž nejde slovy vyjádřit. Ale už před lety jsme objevili ukazatel, který přesně vyjadřuje, jak byly naše cesty z pohledu odpočinku
a osobního rozvoje „kvalitní“. Když odjíždíme na dva týdny a po
návratu máme pocit, že jsem byli pryč sotva týden, něco s cestou bylo
špatně. Když je to naopak, je to dobré znamení. Tyto tři týdny na lodi
pro nás byly jarem, létem i podzimem. A až přejde zima, nalodíme se
znovu a budeme pokračovat v plavbě za dalším obzorem a poznáním.
Poznámka: Článek byl mírně upraven z původní verze otisklé v časopise Plavba a vodní cesty 4/2011.
Gabriela Šťastná a kapitán Hucka

Ohrožené řeky I
Kauza Bečva vyvolává řadu otázek. Je u nás ochrana povrchových
vod dostatečně legislativně ošetřena? Mají subjekty nakládající
s nebezpečnými látkami povinnosti, které lze účinně kontrolovat
a vymáhat? Kdo je zodpovědný za řešení havárií v povodí? Máme se
bát, že se něco podobného stane na jiné řece v ČR? Tyto a podobné
otázky jsme položili čtyřem hostům: ekoložce a krajinné inženýrce
Janě Moravcové, toxikologovi Přemyslu Soldánovi, hydrobiologovi
Jindřichu Durasovi a odborníkovi na kvalitu vody a chov ryb Radovanovi Koppovi v debatě nazvané Ohrožené řeky I. Debatu pořádala
odborná skupina Vodárenství v rámci nového cyklu veřejně přístupných webinářů Vodárenské čtvrtky.
Co jsme se dozvěděli? Pokud nastane havárie, při které uniknou do
povrchové vody nebezpečné látky, nemůžeme se za současného stavu
spolehnout, že systém zafunguje správně. Neexistuje totiž žádný závazný postup nebo metodika, kterou by se subjekty, které havárii řeší,
řídily. Záleží tak na okolnostech a hlavně zkušenosti a odbornosti těch,
kteří se na místo havárie dostanou jako první a kteří se ujmou koordinace vyšetřování. Jinak bude postupováno, když službu na inspekci
životního prostředí bude mít zrovna čerstvě nastoupivší inspektor
z oddělení ochrany ovzduší a bude muset vyjet na místo havárie,
oproti tomu, když od počátku bude u havárie inspektor s letitou praxí
na ochraně vod a místní znalostí. U pracovníků vodoprávních úřadů
na obcích s rozšířenou působností také s ohledem na jejich pracovní
zaměření nemůžeme očekávat, že budou všichni schopni správně
reagovat, určit místa a způsob odběru vzorků, rozhodnout o rozsahu
analýz. Je proto nesmírně důležité, aby hned v úvodu havárie byli
přizváni odborníci a laboratoř z příslušného státního podniku Povodí.
Co můžeme udělat jako laici, pokud jsme u havárie jako první?
Zavolat na 112 a havárii ohlásit, sdělit co nejvíce detailů. Máme-li
u sebe vhodnou láhev, ideálně z polyetylénu, pořádně ji vypláchneme
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Obr. 12. A tady je zřejmé, jakou trasu jsme překonali
a odebereme vzorek. Nejlepší je, pokud pořídíme zároveň fotky a video. Často jsou to neocenitelné informace, které už v laboratorních
podmínkách nelze získat. Například chování ryb, charakter znečištění
(pěna apod.).
Když se zjistí, jaká látka unikla do řeky, neznamená to, že bychom
rovnou mohli určit viníka. Nakládání s nebezpečnými látkami se sice
registruje, ale až od určitého množství. Záleží také, zda příslušný
podnik oznámí včas nakládání s novou látkou nebo změnu množství.
Podobné je to s havarijními plány, u kterých není jistota, zda jsou
aktuální. Porovnáme-li to s evidencí odpadů, kde se křížem kontroluje hlášení producenta a odběratele, podobný systém by ve světě
průmyslu směřujícího ke 4.0 neměl být problém.
Se zákonem o vodách z roku 2001 zanikla povinná funkce vodohospodáře. Podnikající osoba musí mít odborně způsobilou osobu
na bezpečnost práce, požární ochranu, nakládání s chemickými
látkami, odpadového hospodáře – neměla by mít i vodohospodáře?
Někoho s příslušným vzděláním, který bude zodpovědný za havarijní plánování, ochranu toku při povodních, nakládání s dešťovými
a odpadními vodami?
Jak jsou nastaveny pokuty za znečištění řek a podzemních vod?
Samotné uložení pokuty neřeší nápravu stavu. Pro malý podnik může
být pokuta likvidační a způsobená škoda daleko vyšší než samotná
pokuta. Nebylo by vhodné, aby bylo povinné pojištění na škodu na
životním prostředí úměrně vysoké nebezpečí, které plyne z nakládání
s nebezpečnými látkami nebo provozem nebezpečné technologie?
Více než pokuty jsou důležitá nápravná opatření, která může uložit
inspekce nebo vodoprávní úřad. Náklady na opatření mohou být
násobně vyšší než pokuta a mohou mít mnohem větší smysl. Jen se
málo využívají.
Debatou také vícekrát zaznívala absence jednotné metodiky řešení
havárií, kterou považujeme za velmi vážný problém. Přitom Výzkumný ústav vodohospodářský metodiku zpracoval již v roce 2014 v rámci
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výzkumného projektu. Je samozřejmé, že by takový materiál bylo dnes
potřeba aktualizovat, ale nebude se začínat od nuly. Narazili jsme také
na to, jak je to s odborností ve státní správě, se systematickým vzděláváním odborných zaměstnanců, s přístupem k informacím. Znovu
a znovu se v podobných debatách vynořuje problém nedostatku odborníků. Ze škol vychází stále méně absolventů vodohospodářských
oborů a není zde dobře dostupný systém rekvalifikace a doplnění
vzdělání ve vodohospodářských oborech.
Hlavním tématem debaty Ohrožené řeky II bude havárie na Drnovém potoce v roce 2019, kdy bylo povodí Berounky kontaminováno

pesticidem propiconazol. Zároveň vystoupí zástupce ministerstva
životního prostředí, kterého jsme se zeptali, jaké úpravy legislativy
v této věci připravují.
Záznam debaty Ohrožené řeky I najdete zde: https://youtu.be/9eXZ4OQlabQ (1. část) https://youtu.be/Yk57FhZP6hw (2. část).

Závěry ze semináře „Voda pro
3. tisíciletí“ (15. 10. 2019, Senát PČR)

tiky, tj. dotace přiznávat až po realizaci a vyhodnocení po uvedení
do trvalého provozu.
8. Výzva k Ministerstvu zemědělství ČR naplňovat soubor 12 programů ministerstva, schválený usnesením vlády č. 479 z 30. 5. 2016
a zásadně upozornit na 3 programy, které se neplní:
• program Odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, výstavba přehradních nádrží (období 2016 – 2021 předpoklad
1,8 mld. Kč)
• program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace hlavních odvodňovacích zařízení (období 2016 – 2021 předpoklad
210 mil. Kč)
• program pro podporu propojení vodohospodářských soustav
k zabezpečení vodních zdrojů (období 2016 – 2021 předpoklad
510 mil. Kč);
9. Roztříštěnost v množství vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury řešit:
• podporou sdružování vlastníků;
• zavedením minimální ceny vody;
• nastavením minimální – standardní úrovně provozování.

1. Základem práce Stálé komise Senátu Voda – Sucho (dále SKVS)
je Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky schválené vládou usnesením č. 528/2017 (dále koncepce).
SKVS ze všech úkolů a opatření koncepce považuje za priority:
• zadržování vody v krajině
• výstavbu nových vodárenských nádrží
• propojování přivaděčů pitné vody
• osvětu a vzdělávání.
SKVS doporučuje, aby vládní koncepce byla dynamickým nástrojem
a do plnění úkolů se promítaly nové technologické procesy pro vyšší
efekt konečnému spotřebiteli – tedy obyvatelstvu.
2. Návrh a vhodná kombinace procesů do technologické linky úpravny
pitné vody musí být v kompetenci kvalifikovaných a zkušených
technologů vody. Tento profesionální přístup je nezbytné oddělit
od tradičního stavebně – strojního přístupu. Je nutné prosadit i systém průběžného celoživotního vzdělávání odborného personálu
a zejména certifikaci osob řídících vodárenské technologie.
3. Výhledově se zaměřit na udržitelnost a obnovu malých vodárenských systémů, včetně kvalifikované obsluhy.
4. Vývoj v oblasti zásobování pitnou vodou směrovat k zajištění jeho
bezpečnosti. Výsledky z rizikových analýz by měly generovat opatření, která budou odstraňovat nebo zmírňovat rizika mající vliv na
kvalitu vody a plynulost zásobování, a generovat investiční opatření
pro vlastníka infrastruktury.
5. Volba vhodné úpravárenské technologie musí být založena na kvalitních analytických informacích nejen o aktuálním stavu zdroje,
ale i o jeho možném vývoji v čase.
6. Používat pitnou vodu zejména tam, kde je bezpodmínečně nutná
její vysoká chemická kvalita a hygienická bezpečnost, a v ostatních
případech jí nahrazovat vodou srážkovou či recyklovanou. Pro recyklaci vod vytvořit i právní podmínky doplněním tohoto nakládání
s vodami do zákona o vodách.
7. Zvýšit efektivnost ve využívání prostředků pro výstavbu a rekonstrukce úpraven pitné vody a distribuční sítě změnou dotační poli-
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Voda 4.0 ve službách infrastruktury: Akcelerace změn
Praha, 22. dubna 2021
Viz informace na straně 16.
ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE ODPADNÍCH VOD
Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny
a odlučovače (OS ČAO) pořádá 27. května již 11. ročník diskusního
semináře (2. ročník webináře) zaměřeného na problematiku čištění
a recyklaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění v chráněných
krajinných oblastech a decentrálních řešeních obecně (dříve pod
názvem ČOV pro objekty v horách).
Letos se chce seminář, obdobně jako v loňském roce, ještě více
zaměřit na téma venkova a jeho komplexní řešení, tj. včetně vlivů
zemědělské činnosti, a oslovit tak nejen odborníky z oblasti čištění
odpadních vod v CHKO, ale i zástupce obcí, zemědělců a povodí.
Bližší informace na stránkách CzWA: www.czwa.cz.
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021
16.–17. 6. 2021, Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou
Hlavním tématem 7. ročníku konference jsou Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody.
Účastníci budou seznámeni s příklady řešení oprav a údržby jímacích objektů ve třech různých variantách technického stavu a se
zatím „nepsanými“ standardy jímacích objektů podzemní vody
určených pro veřejnou potřebu, které by měly být vodárenskými
společnostmi dodržovány.
Pořadatelé: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.,
FINGEO s.r.o., Choceň a STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha.
Odborná záštita: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a Česká
asociace hydrogeologů.
Mediální partner: Vodní hospodářství.
Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na:
www.podzemni-vody.cz nebo www.studioaxis.cz.
V květnu měla proběhnout výstava VODOVODY-KANALIZACE.
S ohledem na současnou situaci byla zrušena. Zájemcům
o představení se odborné veřejnosti nabízíme inzerát
v květnovém Vodním hospodářství se slevou 10 až 25 %.
Informace: stransky@vodnihospodarstvi.cz, 603 431 597

Protierozní vyhláška jde do finále,
nyní ji připomínkují resorty
Vodní eroze dlouhodobě znehodnocuje půdu v ČR. Její účinky pak
zesiluje změna klimatu v podobě četných intenzivních lokálních srážek
po obdobích extrémního sucha. Vodní erozí je u nás ohrožena více než
polovina zemědělského půdního fondu. Od letošního července by měla
platit nová protierozní vyhláška, jejímž cílem je posílit odolnost půdy
vůči negativním účinkům eroze. Klíčovou roli v celém procesu mají
uživatelé zemědělské půdy. Protierozní vyhláška je nástrojem ochrany nejen pro problematické plochy zemědělské půdy, které potřebují
efektivnější protierozní hospodaření, ale i důležitou obranou pro obce
a další subjekty, jejichž majetky jsou pravidelně poškozované erozí
zemědělských pozemků.
Stěžejní pro text nové vyhlášky bylo nalezení konsenzu s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy
(VÚMOP), Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) a zemědělskými
nevládními organizacemi. Ještě v posledních měsících probíhaly

odborné meziresortní debaty nad maximálním povoleným množstvím smyvu půdy (za tímto limitem budou zemědělci postižitelní
sankcemi). Původní nastavení přípustné ztráty půdy na mírnou
hodnotu 17 tun/ha/rok se po analýze efektivnosti vyhlášky ve vztahu
k posuzování monitorovaných událostí ukázalo jako neúčinné. MŽP
v předkládané vyhlášce počítá s maximální hodnotou 9 tun/ha/rok,
daný limit koresponduje i se stanoviskem akademické sféry, podle
níž přípustná ztráta nemá v žádném případě přesáhnout limitní
hodnotu 10 t/ha/rok. Účinnost vyhlášky je stanovena od 1. července
letošního roku.
K vytipování problematických ploch bude sloužit již dnes funkční Monitoring eroze (aplikace spravovaná SPÚ a VÚMOP, v.v.i.,
https://me.vumop.cz/ ). První záznam erozní události v Monitoringu
eroze je výstrahou pro hospodařící subjekt, který by tuto skutečnost
měl reflektovat v úpravě svého hospodaření. V případě opakovaného
záznamu je již zřejmé, že na ploše dochází k opakovaným problémům
s erozí a plochu je potřeba sledovat a přijímat na ní efektivnější protierozní opatření. Na plochách, kde bude erozní událost zaznamenána
opakovaně, budou zemědělské subjekty muset provádět protierozní
opatření, k jejichž vhodnému výběru jim poslouží již zavedený nástroj
– aplikace Protierozní kalkulačka. Pomocí Protierozní kalkulačky si
sestaví plán protierozních opatření, přičemž hospodaření dle tohoto
plánu bude následně předmětem kontroly příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu. Erozi mohou zemědělci předcházet
například způsobem orby, volbou plodin či zatravňováním částí svých
pozemků. Odbornou podporu jim bude poskytovat Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy a Státní pozemkový úřad.
Kontrola hospodaření na problémových plochách spadajících pod
protierozní vyhlášku bude příslušet orgánům ochrany zemědělského
půdního fondu na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností
(ORP). Ty plochy, které budou pod kontrolou ORP, nebudou opakovaně
kontrolovány ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu,
který kontroluje dodržování dotačních podmínek souvisejících s erozí
(tzv. DZES 5), a to proto, aby nedocházelo ke dvojí kontrole, a tak
i byrokratické zátěži zemědělců.
V případě zjištění porušení plánu hospodaření může být udělena
sankce fyzické osobě ve výši až 100 000 Kč, či právnické a podnikající
fyzické osobě ve výši až 1 000 000 Kč. Takovým přestupkem ale dojde
i k porušení dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy,
tzv. DZES 5, a tedy i k možnému krácení zemědělských dotací.
Limitní hodnota přípustné ztráty půdy 9 tun/ha/rok je pro zemědělskou půdu stanovena plošně. Každý má tak možnost preventivně
využívat veřejně dostupného nástroje tzv. Protierozní kalkulačky
k ověření svého hospodaření, aby předešel erozní události zaznamenané v Monitoringu eroze nebo postihům podle protierozní vyhlášky.
S pomocí dat Monitoringu eroze bude docházet k průběžnému
vyhodnocování účinnosti protierozní vyhlášky, na základě kterého
mohou být v budoucnu přijata opatření k úpravě vyhlášky, např.
formou zpřísnění přípustné ztráty půdy erozí.
Tiskové oddělení MŽP
Poznámka redakce: Jsem přesvědčen, že degradace půdy je největší
hrozbou pro vodní režim (jeho kvalitativní a i kvantitativní stránku).
Tady leží klíč k dosažení dobrého stavu vodních útvarů!
Nejen nevhodné obhospodařování, nýbrž i developerské záměry
ničí tuto krajinu. Vidíte, napadla mě slovní hříčka: společnost ničí
krajinu, která je ničí. Kdyby byl k půdě vybudován nejen vlastnický,
nýbrž i emoční vztah, jak tomu bylo u našich předků, kdyby cena zemědělských produktů byla shodná s jejich hodnotou, nemuseli by být
kontroloři, nemusely by být ani dotace – minimálně ne v takovéto výši.
Tvrzení, že je „…ohrožena více než polovina zemědělského půdního
fondu…“ se mi jeví poněkud eufemistické. Ona ta půda ohrožena často
není, ona je už zničena. A to je významový rozdíl!
Co ostatní na to?
Ing. Václav Stránský

Na této lokalitě se bezornicová kostra zvětšuje. Letos přibyly
artefakty symbolizující představu mnohých z nás o cirkulární
ekonomice?! Odvezl jsem to domů do popelnice...

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH RADAROVÝCH SNÍMAČŮ

LR100 pro měření
výšky hladiny

www.aquaglobal.cz
PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ FILTRACE VODY

rozsah měření 0 až 8, 15 nebo 30 m s přesností až 2 mm
úzký paprsek 8° nebo 4° s frekvencí 80 GHz
bezdrátová technologie Bluetooth® pro jednoduché
a rychlé nastavení
měření i skrz plastovou stěnu zásobníku
4-20 mA, HART 7.0 nebo Modbus RTU

ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ PITNÉ,
TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY.

vodarenstvi.cz@siemens.com, +420 732 446 709
siemens.cz/voda
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Sofistikovaná filtrační technika
Automatické změkčovací filtry
Úpravny pitné vody
Úpravny vod pro průmysl
Úpravny pro domácnosti a malé provozovny
Membránové technologie
Úpravny vody pro energetiku

Od technologického návrhu,
jeho ověření pilotním pokusem
až po úspěšnou realizaci

Na příkladu realizované úpravny pitné vody Hořice – Libonice
je možno zdokladovat celý tento postup. Technologové
Culligan zpracovali nejprve technologický návrh, který byl
zapracován do projektové dokumentace. Tento technologický
návrh obsahoval některé ne zcela běžné technologické
postupy. Ty byly ověřeny pomocí pilotní pokusné linky.
Výsledkem celého procesu byla finální dodávka technologie
pro společnost VODA CZ, která provedla instalaci celé
rekonstrukce technologie úpravny vody Hořice.
Úpravna byla úspěšně spuštěna ke konci roku 2019. Autorem
projektové dokumentace byla společnost VIS Hradec Králové.
V současnosti byla pilotní linka doplněna o membránovou
jednotku a vysokotlaké čerpadlo s frekvenčním měničem, je
tak možno otestovat v jedné lince postup předúpravy i úpravu
vody reverzní osmózou nebo nanofiltrací.

I. a II. stupeň filtrace – odželeznění a odmanganování

Třetí stupeň filtrace – sorpční filtrace niklu

CULLIGAN CZ s.r.o.

Pilotní linka úpravy vody

K Vodojemu 140
252 19 Chrášťany
www.culligan.cz
kancelar@culligancz.cz, kdrabek@culligancz.cz
tel.: 731 629 796, 731 629 793

