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tradièní spoluorganizátor konference Vodní toky
opìt vítá vodohospodáøe v Hradci Králové,
mìstì na soutoku Labe a Orlice

Státní podnik Povodí Labe již 22 let systematicky buduje protipovodòová
opatøení pro ochranu lidských životù a majetku obyvatel, obcí i státu.
Od roku 1999 bylo nejprve v rámci pøechodného programu a následnì
v rámci programù Podpora prevence pøed povodnìmi I a II realizováno
celkem 63 investièních akcí za 4,66 mld. Kè, které významnì pøispìly
ke zvýšení protipovodòové ochrany ohrožených sídel.
V souèasnì dokonèované etapì programu Podpora prevence pøed
povodnìmi III bylo realizováno dalších 8 staveb v celkové hodnotì
434 mil. Kè. V právì probíhající etapì programu Podpora prevence pøed
povodnìmi IV Povodí Labe realizuje 5 staveb o celkovém objemu 1 mld.
Kè a zajišuje výbìrové øízení na další 3 stavby za cca 484 mil. Kè, které
zaènou v pøíštím roce (stav 10/2021).
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Pøedmìstí, 500 03 Hradec Králové,
Tel. 495 088 111, www.pla.cz, IDDS: dbyt8g2

Není lobbista jako lobbista
Onehdy jsem byl na konferenci. Slavnostním předřečníkem byl
docela významný politik, který má blízko k vodařině. Zmiňoval se,
jak vymyslel projekt a jak kvůli němu mimo jiné i jednal s jednou
význačnou vrcholnou institucí, kde mu přislíbili veškerou pomoc personální i finanční. Ten projekt vypadal opravdu zajímavě a užitečně,
o to ne. Asi jsem naivní, pokud si myslím, že o výběru podpořených
projektů by neměl rozhodovat zákulisní lobbing, ale mělo by být
zásadní slovo tělesa odborníků – specialistů z různých oborů. Ti lidé
by při rozhodování měli mít oči zavázané jako ta socha spravedlnosti
s váhami. Do podpory toho či onoho opatření pro blaho veřejnosti,
notabene financovaného z veřejných prostředků, by neměl zásadně
mluvit, ovlivňovat, až pomalu rozhodovat jeden politik. Je to ale asi
běžné, říká se tomu lobbing, byť ten často se pohybuje… no určitě
v šedivých zónách. Já bych to tedy dělat nemohl.
Projekty k realizaci by se měly dle mého vybírat tak, aby přinesly
co největší užitek co nejvíce lidem po co nejdelší dobu, tedy nejen
okamžitě, ale i v budoucnu. Plno projektů tomuto kritériu podle mého
nevyhovuje. Nyní mohu být konkrétní: Často jezdívám od Vimperka
do Budějovic. Na cestě jsou i dvě obce: Němčice a Dasný. Němčice
mají cca 200 obyvatel. Dasný má těch obyvatel asi 350. Němčice leží
na nepříliš frekventované silnici za Netolicemi, která se pak napojuje
na hlavní tah, kde leží Dasný, od Strakonic a Písku. Tvrdím, že poměr
projíždějících aut na těch dvou komunikacích je 1:10. Provoz v Dasném
je děsivý, troufnu si tvrdit, že ve špičkách obcí projede i několik set
auto za hodinu. Dasný by potřebovalo obchvat určitě mnohem více než
Němčice. Před léty v Dasném místní uspořádali happening. Stáli podél
silnice s transparenty typu: Pomozte nám. My tu musíme žít apod.
Tenkrát jsem tudyma zrovna projížděl. Přiznám se, že mi bylo stydno.
Ostatně dosud si tu scénu pamatuji. Je podle mého velice nespravedlivé, nekoncepční, nekalostmi zavánějící, že obchvat udělali přes
ony Němčice. Určitě by mě někdo vysvětlil, jaké objektivní důvody
k tomuto řešení vedly. Já jsem však přesvědčen (a mám o tom indicie
od zasvěcených), že v tom byl silný politický a stranický lobbing. To
je podle mě špatně! Ač na druhou stranu, co to politici jsou? Lobbisté!
Prosazují zájmy těch, co je zvolili. Za to dostanou odměnu v podobě
nového zvolení. To by samo o sobě nemělo být špatné. Politici však
nemyslí dlouhodobě, jen takticky k dalším volbám, aby byli zvoleni.
Nemyslí strategicky na ty, kteří teprve přijdou, bez ohledu, zda budou
zvoleni. To umí jen státník. Ale já ho nevidím.
V těchto dnech zrovna probíhá klimatické jednání v Glasgow.
Opravdu to vypadá, že nám teče do bot, tedy spíše, že skončíme
na suchu. U politiků sice lobbují z racionální strany ti nejváženější
vědci, ze strany emoční nejznámější osobnosti. Politici však mají své
zaklínadlo: mluví o těchto lidech jako o lobbistech, aktivistech bez
politické zodpovědnosti. Pokud však nic činit nebudeme, tak nám
příroda nebo Bůh musí s pravděpodobností hraničící skoro s jistotou
zakroutit krkem. Svým způsobem mi dnešek připomíná dobu před
1000 lety, kdy Evropa byla zmítaná krizí církevní i světské moci, která
byla zažehnána hnutím zespoda těmi, kteří se vraceli k autentickému
poslání Bible. Možná, že obdobou jsou dneska mladí alternativci,
svým chováním lobbující za zítřek. Snad z nich vyroste někdo, kdo
nebude politikem, nýbrž státníkem, který je schopen přesvědčit k nepopulárním a bolestivým krokům.
31. října uplynulo 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského.
Zajímalo by mě, jakým epigramem by dnešní dobu glosoval? Mě
napadá: Kam míří společnost, / když z řeči vytratilo se slovo ctnost? /
Politická zodpovědnost / jest často bezradnost! / Odvaha chybí politikům, / sdělit voličům, / že příliš dlouhý růst / vystřídat musí půst. /
To jest dáno jen státníkům.
Já vím, nic moc. Napadá vás nějaký lepší epigram?

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

EKOSYSTEM spol. s r. o.

Václav Stránský

Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.ekosystem.cz

vodní 11/2021
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Povodí Ohře

Revitalizace Svitávky

u Kunratických rybníků,
ř.km 27,007 - 28,197

Cílem stavby bylo revitalizovat stávající
betonové koryto na koryto přírodě blízké
včetně odstranění migračních překážek.
Důvodem bylo zvýšení ekologické stability
přeložené části vodního toku Svitávky,
zlepšení migrace živočichů a zvýšení
biodiverzity, odstranění veškerých migračních překážek a v části koryta navrácení
původního přírodního charakteru koryta.
Navržené úpravy zachovávají stávající
kapacitu obtokového koryta, aby v případě
povodňové události nedošlo k narušení
Kunratických rybníků.
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Regenerace
hydrogeologických vrtů na
bázi ultrazvuku
Daniel Kahuda, Pavel Pech, Václav Ficaj

Abstrakt

V dnešní době klimatických změn se zvyšuje využívání zásob podzemních vod. S tím souvisí snaha o udržování vrtů ve funkčním
stavu, protože vrty při intenzivním využívání podléhají rychlejšímu
procesu „stárnutí“, tj. zvětšující se dodatečné odpory na vrtu a jeho
nejbližším okolí způsobují snižování efektivity vrtu (využitelného
čerpaného množství vody)
K udržování vrtů v optimálním využitelném režimu je nezbytné
provádět pravidelné čištění vrtu a jeho okolí (regenerace). V současné době se k regeneraci hydrogeologických vrtů používá řada technologií mechanických nebo chemických (viz [8]). VODNÍ ZDROJE, a.s.,
Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s německou
firmou SONIC Technologies GmbH v rámci řešení projektu TAČR
TH02030421 „ULTRA – Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku“ vyvinuly zařízení na regeneraci
vrtů založené na principu ultrazvuku. V článku je popsána souprava
na regeneraci vrtů a software k ULTRA_REG k vyhodnocení efektu
regeneračního zásahu z krátkodobé čerpací zkoušky, nevyhodnotitelné klasickou Cooper-Jacobovou semilogaritmickou metodou.
Klíčová slova
dodatečné odpory – jímací vrt – čerpací zkouška – ultrazvuk – regenerace – software

Úvod
Hydrodynamické zkoušky (tj. čerpací a stoupací) jsou prováděny
za účelem stanovení hydraulických parametrů kolektoru podzemní
vody (hydraulické vodivosti, transmisivity, storativity), ale také k určení parametrů vlastního čerpaného vrtu (koeficientu dodatečných
odporů, tzv. skin faktoru a storativity vrtu). Theis v roce 1935[15] na
základě idealizovaných předpokladů publikoval řešení základní rovnice popisující neustálené radiálně symetrické proudění k ideálnímu
vrtu pro kolektor s napjatou hladinou. C. V. Theis využil pro popis
proudění podzemní vody porézním prostředím analogickou rovnici,
která popisuje prostup tepla pevným prostředím [4]. Jeho řešení se
využívá k určení transmisivity a storativity zvodně pro případ vrtu bez
dodatečných odporů a se zanedbatelně malým poloměrem. Tato metoda je známa jako tzv. metoda Theisovy typové křivky. Na tuto práci
navázali Cooper a Jacob [5], kteří zjednodušili Theisovu studňovou
funkci, kdy pro vyšší časy čerpací zkoušky se v průběhu snížení vs.
logaritmus času vytváří přímkový úsek a z Theisovy studňové funkce
jsou zachovány pouze první dva členy (chyba ve výpočtech je pro
argument Theisovy funkce menší než 0,01–0,25 %). Průběh čerpací
zkoušky je u reálných vrtů významně ovlivňován dodatečnými odpory
(vyjádřenými tzv. skin efektem). Jako první zavedli dodatečné odpory
na vrtu a jeho nejbližším okolí do výpočtů na naftových vrtech van
Everdingen [16] a Hurst [9]. Hawkins [6] zavedl ve výpočtech dodatečné odpory formou zóny okolo vrtu se změněnou hydraulickou vodivostí (K). V počáteční části čerpací (i stoupací) zkoušky má výrazný
vliv na průběh snížení v čase vlastní objem vrtu (tzv. storativita vrtu),
kterou se jako první v podzemní hydraulice zabývali Papadopulos
a Cooper [12] a poté v naftové oblasti Ramey [13].
Základní řešení rovnice neustáleného radiálně symetrického proudění kapaliny k úplnému vrtu s uvažováním dodatečných odporů
a vlivu vlastního objemu vrtu publikoval v roce 1970 Agarwal et al.
[1]. Následně řada autorů odvodila různé postupy a metody, např.
typových křivek, k určení dodatečných odporů a storativity vrtu
z čerpací zkoušky. K řešení základní parciální diferenciální rovnice
radiálně symetrického přítoku za neustáleného režimu k vrtu použil
Laplaceovu transformaci jako jeden z prvních van Everdingen [17].
K inverzi Laplaceovy tranformace se jako nejvýhodnější jak v hydraulice podzemních vod, tak i v naftové oblasti (a to až do současnosti)
velmi často používá Stehfestův algoritmus 368 [14]. V softwaru UL-
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TRA_REG_Dtest je užita v řešení Laplaceova transformace a k inverzi
byl použit Stehfestův algoritmus.

Ultrazvuk
Ultrazvuk je mechanické vlnění vyvolané vzájemným rozkmitáním
elastických částic s frekvencí vyšší než 20 kHz, tedy mimo rozsah
lidského sluchu. V závislosti na frekvenci se ultrazvukové vlnění
dělí na tři kategorie, silový ultrazvuk s frekvencí 20–100 kHz, vysokofrekvenční s frekvencí od 100 kHz do 1 MHz a diagnostický ultrazvuk o frekvencích 1–500 MHz. S vyšší hustotou prostředí (tj. blížší
vzdáleností částic) stoupá rychlost šíření vlny. Nejpomaleji se tedy
bude vlnění šířit v plynech, rychleji v kapalinách a pevných látkách.
Zdrojem uměle vytvářeného ultrazvuku je ultrazvukový generátor. Pro
ultrazvuky o malé intenzitě to jsou píšťaly, ladičky a sirény, ty jsou
schopny vytvořit jen frekvenci <200 kHz. Pro vyšší frekvence jsou
využívány elektromechanické (piezoelektrické) nebo magnetostrikční generátory (měniče). Magnetostrikční měnič pracuje na principu
změny rozměru feromagnetického materiálu při vložení do střídavého
magnetického pole. Rychlost šíření ultrazvukového vlnění je závislá
na pružnosti a hustotě prostředí, kterým prochází [11] (pro vodu je
rychlost šíření ultrazvukového vlnění 1480 m/s).
Ultrazvukové kmity lze vytvořit třemi typy generátorů:
1. mechanickými (malé ladičky, píšťaly; malá frekvence a výkon),
2. magnetostrikčními (kmity kolem železné tyčinky v magnetickém
poli elektromagnetu, který je napájen střídavým proudem: velký
výkon, ale frekvence jen do 100 kHz; použití v zubním lékařství
a chirurgii),
3. piezoelektrickými (křemíková destička je připojena k elektrodám
se střídavým napětím, tedy kmitá se stejnou frekvencí jako napětí
a mění energii elektrickou na mechanickou, která rozkmitá okolní
prostředí; použití pro diagnostické i terapeutické účely).
• Vysoká frekvence způsobuje velmi krátkou vlnovou délku ultrazvukových vln, ve kterých ale dochází při vyšších intenzitách
k tlakovým změnám v řádech MPa
• Tepelné účinky – energie vlny je přímo úměrná druhé mocnině frekvence. Značná absorpce je na rozhraní tkání s různou akustickou
impedancí (měkká tkáň X kost = periostální bolest).
• Mechanické – průchod ultrazvukové vlny prostředím má za následek lokální tlakové změny (MPa/mm). Mechanické vlnění a tedy
i zvuk se šíří ve všech skupenstvích látky pomocí vazeb mezi částicemi. Dochází k přenosu energie kmitavého pohybu na sousední
částice a tím k šíření kmitu. Prostředí se nazývá pružným.
• Fyzikálně-chemické – ultrazvuk má účinky disperzní, což znamená,
že s jeho pomocí lze připravit jemné suspenze, emulze, pěny apod.,
a také koagulační – slouží např. k čištění plynů.
• Biologické – do intenzity 3 W/cm2 mají ultrazvuky spíše biopozitivní
účinky: zrychlení metabolické výměny apod., nad 3 W/cm2 mají
za následek ireverzibilní morfologické změny – rozbití buněčného
jádra, tepelná koagulace bílkovin.
Při použití ultrazvukové vlny pro regeneraci jímacích vrtů je jedním
z limitujících faktorů hloubka průniku vlny napříč prostředím, což
závisí na frekvenci ultrazvukové vlny a platí zde nepřímá úměrnost.
Pro pažnici a štěrkový obsyp se v praxi jedná o 25–35 cm, což odpovídá vzdálenosti, na které klesne v daném prostředí vlnová amplituda
na polovinu původní hodnoty. Kinetická energie je v principu méně
pohlcována v kapalinách a pevných látkách. Účinek ultrazvuku je
mechanický a termický na anorganické i organické materiály. Šířením ultrazvuku prostředím dochází k rozkmitání jeho molekul a tím
k rychlým změnám tlaku. Při průchodu ultrazvuku tkáněmi se velká
část energie přeměňuje na mechanickou, dochází k vibracím tkání, což
vede ke změně vlastností buněčných membrán (fyzikálně-chemický
účinek), štěpení vysokomolekulárních látek (chemický účinek) a absorpci mechanické energie (biologický účinek).
Při regeneraci jímacích vrtů ultrazvukovou technologií jsou využívány zejména 4 hlavní účinky:
1) Odstranění tvrdých inkrust vlivem rozdílů v deformaci zrn obsypu
a pokryvu. Příčinou je rozdílná mechanická deformace na rozhraní
materiálů (obr. 1)
2) Ztekucení organických molekul mechanickým namáháním. Ultrazvukem jsou roztrhány velké organické molekuly na menší. Je
potvrzen určitý stupeň letality pro viry a baktérie (obr. 2)
3) „Obroušení“ inkrustů mezi zrny obsypu. Energie ultrazvuku zapříčiňuje pohyb na molekulární úrovni, což vede k obroušení povrchu
materiálů (obr. 3)
4) Kavitace. Proud ultrazvuku vyvíjí skrz podtlak rozrušení kolmatace
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Obr. 1. Rozrušení inkrustu na stěně vrtu

Obr. 2. Účinek ultrazvuku na organické molekuly

– usměrnění proudu směrem od generátoru – účinek do hloubky
cca 10 m (obr. 4)
(princip ultrazvukové pračky)

Metody a řešení
Dodatečné odpory
Regenerační zásah na vrtu v podstatě znamená snížení velikosti
dodatečných odporů na odčerpávaném vrtu a jeho nejbližším okolí.
Pod pojmem dodatečné odpory rozumíme souhrn jevů, jejichž vlivem
dochází k odchýlení naměřených hodnot snížení vody na „skutečném“ vrtu, oproti teoretickému snížení získanému za předpokladu
„ideálního“ modelu proudění vody k úplnému vrtu Dodatečné odpory
způsobují, že většina vrtů s časem ztrácí svou specifickou kapacitu.
To je způsobeno především stárnutím vrtů, a to mechanickými, chemickými a biologickým procesy. Mechanická degradace je nejčastěji
způsobena usazováním drobných částic v blízkém okolí samotného
vrtu. Některé druhy dodatečných odporů mohou vzniknout již při
zhotovování vrtu a jejich zdrojem jsou nedostatky a nedokonalosti
techniky a technologie hloubení a zejména vystrojení odběrových
vrtů, například snížení propustnosti v bezprostředním okolí vrtu
vlivem vniknutí výplachu do porézního prostředí nasyceného vodou
při rotačním způsobu vrtání, důsledkem čehož vzniká tzv. „kalová
kůra”, nebo při nárazovém vrtání, kdy dochází ke zhutnění porézního
prostředí v blízkosti vrtu a tím ke snížení propustnosti.
Dalšími příčinami mohou být různé hydromechanické, chemické,
biologické aj. jevy, které se mohou vyskytnout na vrtu a jeho okolí
v průběhu využívání vrtu. Znalost velikosti dodatečných odporů,
resp. dodatečného snížení, připadajícího na působení dodatečných
odporů, je nezbytná při stanovení efektivity vrtu a lze na základě jejich
stanovení sledovat proces stárnutí vrtu.
Chemická degradace je nejčastěji pozorována v oblastech, kde proudící voda má vyšší množství rozpuštěných minerálních látek. Tento
typ degradace je způsoben ukládáním minerálních látek na jednotlivých částech studny. Nejčastějšími látkami jsou uhličitan vápenatý,
uhličitan hořečnatý, síran vápenatý, mangan a železo. Biologickou
degradaci způsobují bakterie, které se ve většině zvodnělých vrstev
vyskytují zcela přirozeně. Tyto bakterie mohou být rozděleny do třech
základních skupin. První a také nejvíce rozšířenou skupinou jsou
železité bakterie. Tyto bakterie způsobující oxidaci sloučenin železa
a produkují hydroxid železitý. Jedná se o organickou látku zbarvenou
do červena. Tato látka má slizovitý charakter a ukládá se na stěnách
vrtu, jednotlivých částech čerpadla a v přilehlém okolí studny. Pokud
je tato látka vystavena vzduchu, ztuhne, a tím může způsobit daleko
větší škody. Druhou skupinou jsou bakterie redukující sloučeniny síry.
Tyto bakterie se mohou vyskytovat i v extrémně kyselých vodách, a to
až s pH rovné 1. Produktem těchto bakterií je kyselina sírová a plynný
sirovodík. Přítomnost těchto bakterií může být indikována silným
zápachem. Poslední skupinou jsou bakterie produkující sliz, které
koexistují s výše zmíněnými typy bakterií. Vytvořený sliz nejčastěji
zasahuje části čerpadla, ale může také ucpávat filtrační obsyp studny
nebo póry ve zvodnělé vrstvě v okolí vrtu. Všechny zmíněné způsoby
degradace studny mají za následek změnu hydraulické vodivosti na
jednotlivých částech studně a v přilehlé zvodnělé vrstvě. Souhrn
všech těchto faktorů je nazýván „skin effect“. Části dodatečných odporů jsou způsobeny např. kolmatací vrtu, tj. ucpáváním pórů např.
jemným materiálem, čímž dochází ke snížení průtočnosti porézního
prostředí; zachycováním částic horniny nebo obsypu v otvorech filtru,
kam přiřazujeme také chemickou inkrustaci a ucpávání otvorů filtru
působením mikroorganismů a bakterií, neúplným otevřením mocnosti
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Obr. 3. Rozrušení inkrustů uvnitř pevných zrn

Obr. 4. Účinek kavitace na znečištění vrtu
zvodnělé vrstvy vrtem (tzv. neúplné vrty). Každá část dodatečných
odporů způsobuje přírůstek snížení hladiny vody ve vrtu.
Celkové snížení způsobené souhrnně dodatečnými odpory potom je
(1)
kde

n

je počet uvažovaných dílčích dodatečných odporů na vrtu a jeho blízkém okolí.

Termín dodatečné snížení a dodatečné odpory byl poprvé definován
van Everdingenem [16] pro ustálené proudění. Snížení způsobené
sumárními dodatečnými odpory vyjádřil vztahem
[2]
kde

Q
T
W

je čerpané množství vody z vrtu (m3s-1);
je transmisivita kolektoru (m2s-1);
je koeficient dodatečných odporů (skin factor)
(-)
V obr. 5 je ukázán rozdíl v průběhu piezometrické hladina u ideálního čerpaného vrtu a vrtu s dodatečnými odpory. Účinek dodatečných
odporů se v anglické literatuře označuje jako „skin effect“.
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Termín „skin effect“ vychází z toho, že tyto
dodatečné odpory mohou být v praktických
aplikacích nahrazeny nekonečně tenkým pláštěm, viz obr. 5, který má za následek ovlivnění
hydraulické vodivosti. Existují dva druhy skin
efektu, a to pozitivní a negativní. Negativní
skin efekt je způsoben zvýšenou propustností
zvodnělé vrstvy v okolí studny. Zvýšená propustnost se nejčastěji vyskytuje v prostředí,
kde jsou přítomné pukliny. V případě, kdy
jednotlivé pukliny zasahují až k samotné
studni, může docházet k negativnímu skin
efektu. Ovšem v praxi se nejčastěji jedná o tzv.
pozitivní skin efekt. Ten, jak již bylo zmíněno,
má za následek snížení hydraulické vodivosti
v přilehlém okolí vrtu.
Je-li k dispozici Cooper-Jacobův úsek
(obr. 6), lze využít vztahu (Horne [7]) ve tvaru
pro podzemní vody
(3)

Obr. 5. Reálný vrt s dodatečnými odpory

Odkud vyjádříme koeficient dodatečných odporů (skinový faktor)
(4)

Storativita vrtu
Storativita vrtu výrazně ovlivňuje počáteční průběh čerpací zkoušky,
viz obr. 6, a to v řádech sekund od zahájení čerpací zkoušky. To je způsobeno tím, že na začátku čerpací zkoušky je čerpána voda z vlastního
objemu vrtu. S narůstajícím časem průběhu čerpací zkoušky narůstá
přítok z okolní zvodně. a to až na hodnotu rovnou čerpanému množství. Naopak množství vody odčerpávané z vlastního objemu vrtu
se s časem snižuje a po čase dosáhne zanedbatelné hodnoty. Míra
ovlivnění počátečního průběhu čerpací zkoušky závisí na poloměru
čerpaného vrtu. Touto problematikou se zabýval Ramey [13] a definoval takzvaný jednotkový faktor storativity vrtu, C

Obr. 6. Průběh snížení vs. log času typické čerpací zkoušky

(5)
kde

tj
sj

je čas zvoleného bodu j na počátku ČZ, kde se
čerpá voda jen z vlastního objemu vrtu (s);
je snížení pro čas tj (m)

a bezrozměrný koeficient storativity vrtu potom je (Ramey [13])
(6)
Jednotkový faktor C Ramey určuje z počáteční části několika sec
od začátku čerpání (v log sv vs. log t grafu je přímka se sklonem 45°;
S – storativita kolektoru (-); rv – poloměr vrtu (m);

Vývoj ultrazvukového zařízení na regeneraci vrtů
V roce 2017 byly zahájeny práce na vývoji ultrazvukového zařízení
na regeneraci vrtů. Vývoj vlastní instalace a zapojení emitorů ultrazvukových vln v prostředí jímacích vodárenských vrtů byl prováděn
ve spolupráci s firmou SONIC Technologies, GmbH z Německa. Na
základě požadavků pro výkon a použitelnost zařízení v hydrostatickém tlaku do 25 bar byla navržena konstrukce ultrazvukové sondy
na principu magnetostrikčních emitorů vč. příslušné sestavy přenosu
energie a řízení.
Jádrem zařízení jsou individuální spínané zdroje pro ovládání jednotlivých cest napájení ultrazvukových emitorů, které jsou propojeny
párovým kabelem přes slaboproudé ovládání. Účinná frekvence emitorů je fixována na 20 kHz, frekvence spínání je optimalizována pro ideální poměr příkonu a účinku a jako taková je dále vyvíjena s ohledem
na účinnost aplikace v praxi. Pro poloprovozní zkoušky jsou doplněny
bezpečnostní prvky včasného zastavení při nedostatečném chlazení
zařízení nebo nesprávné obsluze. Ultrazvukové emitory jsou umístěny
do ponorné sondy, kromě specifik vlastního generování a účinku vln
se technické řešení rovněž zabývá otázkami jejich napájení, spínání,
řízení, chlazení a zapouštění v rámci regenerovaného objektu.
V roce 2017 proběhly první testy polního nasazení předprototypu,
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který ovšem pro své nevhodné provozní rozměry představuje pouze
testovací platformu dalšího vývoje. Zkoušený model prokázal základní
charakteristiku funkce ve spojení s ponorným čerpadlem a účinnost
testovaného principu. Nedostatky spočívaly naopak v přenosu výkonu a ovládacích prvcích pro jednotlivé emitory. Testování proběhlo
na mělkém zkušebním vrtu v rámci polygonu firmy Baugrund Süd
GmbH, Bad Wurzach, Německo. V letech 2018 a 2019 byly postupně
zkonstruovány prototypy č. 1 a č. 2 s umístěním do ponorné sondy,
vývoj byl dokončen finálním prototypem č. 3 v roce 2020.

Strojní platforma
Podpůrná strojní platforma představuje nezbytnou manipulační, ovládací a zdrojovou základnu pro provoz sondy se sestavou emitorů ultrazvukových vln, zároveň ovšem umožní integrovat zařízení pro další
regenerační techniky (základní spektrum mechanických a chemických
metod), které jsou v provozní praxi kombinovány pro zpřístupnění
regenerovaných povrchů jímacích vrtů pro vstup ultrazvukové sondy.
Regenerační sestava byla vyvíjena jako autonomní – tzn. maximálně
nezávislá z hlediska podpory jiných strojních a dopravních zařízení,
jakož i schopná provozu v podmínkách bez dostupnosti elektrické
přípojky s dostatečným výkonem. Strojní platforma disponuje standardizovaným rozsahem vybavení:
• Jeřáb s nosností min. 2500 kg, možnost pohybu ve 2 osách a min.
výškou zdvihu 12 m.
• Agregát střídavého elektrického proudu s účinným výkonem 40 kW
a 32 A.
• Strojní naviják pro silový kabel ultrazvukových emitorů.
• Sestava ocelového potrubí s celkovou délkou 200 m.
• Možnost připojení taženého kompresoru.

Ovládací a bezpečnostní prvky
V rámci zařízení byly vyvinuty specifické ovládací a bezpečnostní
prvky pro ultrazvukovou regenerační sestavu (obr. 7), které jsou instalovány ve strojní platformě:
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• Elektrický rozvaděč: Umožňuje převod silové energie z vlastního
agregátu nebo vnějšího zdroje do ultrazvukových emitorů a provozního čerpadla. Je vybaven ovládacími a kontrolními prvky
pro chod jednotlivých emitorů i čerpadla. Nedílnou součástí jsou
prvky bezpečnostní pro a) manuální zastavení celého systému, b)
automatické zastavení navíjení kabelu při překročení bezpečné síly
tahu.
• Frekvenční měnič: Jedná se o základní součást přestavby navijáku
silového kabelu, který umožňuje regulaci rychlosti navíjení, jakož
i přepnutí na zpětný chod (tj. odvíjení).
• Silový kabel: Na základě výpočtu dimenzí pro přenos 15 kW výkonu
ultrazvukových emitorů a ponorného čerpadla byl použit silový
kabel 5x 6 mm s možností uzemnění.

Ultrazvuková ponorná sonda
V roce 2018 byl dokončen a otestován prototyp č. 1 ultrazvukové
sondy s celkovým nominálním výkonem 7,5 kW (při použití 3 ks emitorů ultrazvuku). Komplikací ve vývoji se ukázaly být zejména prvky
Obr. 7. Úpravy ovládacích a bezpečnostních prvků – verze 2018
automatického frekvenčního spínání jednotlivých ultrazvukových
emitorů. V rámci poloprovozních zkoušek
byly u funkčního vzorku nového typu ultrazvukové sondy identifikovány nedostatky
v přenosu elektrické energie i bezpečnosti
zapojení. Tyto problémy byly dočasně kompenzovány použitím oddělovacího transformátoru v elektrickém zapojení tak, aby byly
dodrženy parametry proudové ochrany bez
ohledu na stav zapojení vlastní ultrazvukové
sondy.
V roce 2019 byl představen prototyp č.
2 posílený v prvcích izolace elektrického
zapojení, které se ukázaly být citlivé u prototypu č. 1 Dostatečného krytí pro těsnost při
působení hydrostatického tlaku >5 bar dosaženo nebylo a žádný z těchto prototypů tedy
nesplnil podmínky pro použití v provozních
podmínkách.
Obr. 8. Práce na vývoji nového typu ultrazvukové sondy (SONIC Technologie, GmbH, NěTeprve v prototypu č. 3 (rok 2020) se mecko)
zmíněné dílčí nedostatky podařilo úspěšně
odstranit přechodem na vyšší standard krytí
elektrického zařízení, což vedlo k úspěšnému dovršení stávajícího
vývoje a konstrukci funkčního vzorku ultrazvukové sondy (obr. 8).

Software ULTRA_REG_Dtest
V rámci projektu byl vyvinut software ULTRA_REG_Dtest (schéma
je na obr. 9), který umožňuje rychlé a efektivní vyhodnocování stavu
vrtu před a po regeneraci z jednotlivých částí čerpací zkoušky.
Software je rozdělen do tří hlavních záložek input file, input parameters a report. Tyto záložky se ještě skládají ze dvou až tří úrovní.
Testováním bylo zjištěno, že je dostatečné používat úsek o délce
cca 5–10 % z celkového času čerpací zkoušky. Jsou získávány velmi
přesné výsledky, které mohou být brány za směrodatné (maximální
chyba se pohybuje do 3 %). Na obr. 10 je znázorněn výběr úseku
čerpací zkoušky pro vyhodnocení koeficientu dodatečných odporů
(úsek se volí zadáním počátku a konce). Vpravo je vykreslen graf ČZ
se zvoleným úsekem (červeně).
Software primárně slouží k nalezení parametru dodatečných odporů
a storativity vrtu. Dále umožňuje vyhodnotit velikost hydraulické
vodivosti zvodně, dosah depresního kuželu a transmisivitu zvodně.
Výsledky si může uživatel nechat zobrazit přímo v programu, a to včetně grafů, nebo mohou být výsledky uloženy ve speciálním formátu, se
kterým může být manipulováno jak v prostředí programovacího jazyka
R, ale také můžou být všechna nastavení včetně dat otevřena v tomto
softwaru. Software také umožňuje automatické vygenerování výsledné
zprávy, která může být částečně podle potřeb uživatele modifikována.
V obr. 11 je ukázán report výsledné zprávy, který může být uložen ve
formátech html, pdf nebo docx.

Obr. 9. Schéma softwaru ULTRA_REG_Dtest

Terénní aplikace ultrazvukové soupravy
Před prvním terénním nasazením byla finální verze ultrazvukové
sestavy podrobena zátěžovému testu v poloprovozních podmínkách
(obr. 12). Sonda byla spuštěna po dobu 60 minut při mělkém ponoření při použití testovacího válce. Byl potvrzen rovnoměrný odběr
elektrického proudu ve výši 12,5 A každým z trojice ultrazvukových
emitorů a stabilita proudového chrániče na zdroji. Tím byla proká-
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Obr. 10. Vyhodnocení koeficientu dodatečných odporů softwarem
ULTRA_REG_Dtest
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zána kvalita izolace sondy a její připravenost
k terénnímu nasazení.
K prvnímu (ostrému) nasazení nové regenerační sestavy došlo v prosinci 2020 na objektu
Všetaty HV-5. Testovaný objekt HV-5 pochází
z roku 1977 a v současné době je držen jako
záložní vodárenský jímací zdroj subjektu Středočeské vodárny, a.s., v rámci jímacího území
Všetaty. V období cca 1980–2000 byl vrt intenzivně využíván provozní vydatností <10
l/s. Jedná se o jímací vrtanou studnu vrtného
průměru d450mm s ocelovou výstrojí DN377
mm s úsekem vrtané perforace 4,2–11,0 m p.t.
Vrt jímá vodu z mělkého kolektoru stáří kvartéru, úroveň hladiny podzemní vody (HPV)
se pohybuje cca kolem 1 m p.t. V rámci předchozího provozu vrt nebyl nikdy regenerován,
hydrodynamické zkoušky byly provedeny
pouze v době zprovoznění vrtu v roce 1977
(kdy byl vrt testován na Q=20,61 l/s).
Regenerační práce byly zahájeny standard- Obr. 11. Výstup ze softwaru ULTRA_REG_Dtest
ní technikou mechanického čištění – tj. očištěním stěn vrtu ocelovým kartáčem a odčerpáním sedimentu hydropneumatickým (mamutovým) čerpadlem za účelem zprůchodnění
vnitřního prostoru výstroje vrtu a odtěžení
napadávky v kalníku vč. odstranění cizích
předmětů ze dna. Následně byly aplikována technologie ultrazvuku s cílem otevření
maximálního množství perforačních otvorů,
které jsou v současnosti vlivem pokročilé kolmatace vrtu zaneseny, a rovněž zprůchodnění
obsypu vrtu v prostoru za pláštěm výstroje.
Vrt byl vystaven působení ultrazvukové vlny
s celkovým výkonem 7,5 kW po průměrnou
dobu 10 min/1 m perforovaného úseku výstroje při simultánním odčerpávání uvolněného
sedimentu (obr. 13, tab. 1).
Před zahájením a po regeneraci byla provedena TV kontrola technického stavu výstroje
vrtu a ověřovací hydrodynamická zkouška
(t=30 min). Úroveň hladiny podzemní vody
byla měřena pomocí automatické tlakové
sondy (v časovém intervalu 1 s) a s referenčním měřením pomocí ručního hladinoměru.
Výsledky byly vyhodnoceny metodami hyd- Obr. 12. Prototyp č. 3 ultrazvukové sondy při zátěžovém testu
rauliky podzemní vody:
Orientačně byla stanovena hodnota specifické vydatnosti q [l/s/m] dle aktuální čerpané vydatnosti a (pseudo)
ustálené úrovně hladiny podzemní vody.
Vztahem, který vychází z řešení Agarwal [1], byl stanoven koeficient
dodatečných tlakových odporů jímacího vrtu W(-) vč. souvisejících
hydraulických charakteristik:
(7)
a
(8)
i
je sklon 1. přímkového úseku (obr. 5);
S
je specifická storativita [m-1];
C
je bezrozměrný koeficient [-];
rv2
je poloměr výstroje vrtu [m];
CD
je bezrozměrná storativita vrtu [-];
W
je koeficient dodatečných odporů [-].
Metodou dle Jetela [10] byl stanoven odhad aktuální maximální
využitelné vydatnosti Qmax [l/s]:

Obr. 13. Vizuální porovnání povrchu výstroje vrtu před a po regeneraci

kde

(9)
(10)
kde:
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vkrit

je kritická vtoková rychlost (mez laminárního
proudění) [m/s];

rv
α

je poloměr vrtání [m];
je pórovitost obsypu [-].

Diskuse a závěr
Počáteční nasazení ultrazvukové regenerační soupravy proběhlo
úspěšně. Experimentální regenerace vrtu HV-5 byla nicméně pouze
první v plánované řadě dalších provozních nasazení, v rámci kterých
bude testován specifický účinek u vrtů s různými technickými i hydrogeologickými vlastnostmi. Metodika aplikace samostatně a v kombinaci s jinými technikami bude tedy dále upřesňována.
Ultrazvuková metoda čištění vrtů je vhodným doplňkem spektra
metod pro regeneraci vrtů nejen jímacích, ale i vsakovacích. Regenerace vrtů ultrazvukem má oproti ostatním metodám celou řadu
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výhod. Její účinnost spočívá zejména v de- Tab. 1. Porovnání sledovaných hydraulických parametrů vrtu před a po regeneraci
gradaci kolmatujících nárůstů anorganického
Specifická
Koeficient
Snížení
Max.
i organického původu při dosahu působení do
vydatnost
dodat.
způsobené
využitelná
prostoru za výstroj a vně pláště vrtu. Metoda
odporů
dodat.
vydatnost
nevyžaduje aplikaci chemických látek, ani
odpory
vrtu dle
sama o sobě nezpůsobuje žádné chemické
rovnice (2)
Jetel [9]
reakce, čímž je nejen šetrná k životnímu
Qmax(l/s)
q(l/s/m)
W(-)
sskin (m)
prostředí, ale zároveň (oproti chemickým
před regenerací
18,71
100 %
4,15
100 %
0,13
100 %
20,51
100 %
metodám) zkracuje přípravnou dobu regepo regeneraci
20,91
112 %
3,46
83 %
0,08
66 %
23,12
113 %
neračních prací, protože ji lze aplikovat bez
nutnosti souhlasu vodoprávních úřadů či
jiných orgánů státní správy.
Ultrazvuková metoda je nedestruktivní pro konstrukční materiály
jímacích objektů. Bylo prokázáno, že ultrazvuk nemá negativní vliv
na výstroj vrtu nezávisle na použitém materiálu (PVC, PE, keramické,
dřevěné, ocelové, měděné, štěrková síta spojená pryskyřicí, vinuté
drátěné). Metoda nezatěžuje výstroj vrtu, obsyp a jeho okolí, umožňuje
tedy prodloužit provozní životnost jímacích objektů. Účinek ultrazvuku je okamžitý, efektivní a jeho aplikací lze významně zkrátit nutnou
dobu pro provádění regeneračních prací.
V rámci projektu TAČR TH02030421 ULTRA bylo vyvinuto plně
funkční ultrazvukové zařízení pro regenerace jímacích a vsakovacích
vrtů. Regenerační souprava je autonomní (je nezávislá na podpoře
jiných strojních a dopravních zařízení a její provoz je možný bez
dostupné elektrické přípojky). Souprava, ovládací a bezpečnostní
prvky funkční soupravy (ovládací skříň) jsou na obr. 14. Technická
data jsou uvedena v tab. 2.
Regenerační zásah má následující části:
1. Kamerová prohlídka vrtu
2. Čerpací zkouška – vyhodnocení
3. Geofyzikální test – karotážní měření
4. Mechanické předčištění vnitřku vrtu kartáči a airliftem
5. Ultrazvuková regenerace vrtu
6. Kamerová prohlídka vrtu
Obr. 14. Výsledná souprava na regeneraci vrtů ultrazvukovou tech7. Čerpací zkouška – vyhodnocení
nologií (nasazení v terénu r. 2020)
8. Geofyzikální test – karotážní měření
Funkční zařízení je nasazeno v rámci provozní činnosti subjektu
Tab. 2. Technická data soupravy
VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5.
Technická data jednotlivého emitoru
Software ULTRA_REG_Dtest umožňuje s velkou přesností vyPracovní frekvence
20 kHz
hodnotit velikost dodatečných odporů i v případě použití značně
Jmenovitý
výkon
2500 W
kratšího úseku reprezentujícího průběh čerpací zkoušky. K velmi
Špičkový výkon
4000 W
přesným výsledkům stačí použít okolo cca 8–10 % z celkové délky
Váha
cca 18 kg
čerpací zkoušky. To znamená, že k velmi přesnému vyhodnocení
dodatečných odporů lze použít počáteční úsek ČZ (před dosažením
Povrch vyzařující zvuk
85 x 185 mm
Cooper-Jacobova úseku), který bylo možné vyhodnocovat metodou
Zvuková energie (jmenovitá/špičková)
12/25 W/cm2
typových křivek, která je zatížena značnou nepřesností a značně zkraModulace
dvojitá poloviční vlna
cuje délku ČZ. Software rovněž umožňuje vyhodnocení transmisivity
Ultrazvuková technologie
magnetostrikce
kolektoru hydraulické vodivosti a dosah depresního kuželu. Jak bylo
Horizontální dosah
až 350 mm od stěny vrtu
zjištěno v analýze limitů použité výpočetní metody, jsou získávány
velmi přesné výsledky dodatečných odporů i storativity vrtu za použití
Technická data ultrazvukového zařízení
libovolných částí čerpací zkoušky. Tato metoda je vhodná pro použití
Typ
B 20/6
na čerpacích zkouškách, které byly vystaveny například výpadku
Počet ultrazvukových emitorů
3
čerpadla, nebo v případě chybějících dat v libovolné části průběhu
Celkový výkon
7,5 kW
čerpací zkoušky. Výsledkem této práce je funkční software, který
Zdroj napájení
15 kVA
značně snižuje časovou náročnost při hledání velikosti dodatečných
Hlavní napětí
230/100/50Hz
odporů a storativity vrtu.
Poděkování: Tento článek byl zpracován rámci řešení projektu ULTRA – Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu
ultrazvuku, č. TH02030421, na jehož řešení poskytnula Technologická
agentura České republiky (TAČR) finanční podporu.
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Měření bodové rychlosti
vodního proudu s využitím
elektromagnetických
indukčních měřidel
Michal Žoužela, Pavel Zubík, Jiří Březina, Martin Vítů

Abstrakt

Měření bodové rychlosti proudu patří mezi základní potřeby v oblasti stanovení průtoku v profilech s volnou hladinou, které jsou
zpravidla představovány vodními toky, zavlažovacími a odvodňovacími kanály, stokovými sítěmi, otevřenými náhony či přivaděči
k vodním elektrárnám. S rozvojem průmyslu a celkovou modernizací technologií dochází i v této oblasti k rozvoji měřicí techniky.
Obvykle se pro měření bodové rychlosti proudu používají vodoměrné vrtule, které jsou v současnosti v oblasti autorizovaného
úředního měření průtoku v profilech s volnou hladinou jediným dle
metrologického předpisu MP 010 [8] povoleným měřidlem. Rozvoj
v této oblasti nespočívá jen v rozvoji samotných vodoměrných vrtulí
s rotačním prvkem, ale i v použití měřidel pracujících na jiných
principech.
Takovými měřidly jsou měřidla elektromagnetická. Tato měřidla
rozšiřují svým uživatelům možnosti využití a dovolují jim měřit
bodovou rychlost proudu i v místech, kde by to s vodoměrnými
vrtulemi bylo velmi komplikované či nebylo možné vůbec. Jedná
se především o měření prováděná v profilech stokových sítí se silně
znečištěnou odpadní vodou obsahující látky, které ulpívají na propeleru vodoměrné vrtule a znemožňují dosažení správnosti měření.
Elektromagnetická měřidla jsou dle výrobců taktéž vhodná pro
měrné profily s velmi nízkými rychlostmi (pod 0,1 m.s-1) na prahu
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2)
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Jindřicha Plachty 535/16
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Regeneration of hydrogeological wells based on ultrasound
(Kahuda, D.; Pech, P.; Ficaj, V.)
Abstract

Today, climate change is increasing the use of groundwater resources. Related to this is the effort to keep the wells in working order,
because wells are subject to a faster „aging“ process during intensive
use, i.e. increasing additional resistance on the well and its immediate surroundings cause reduced well efficiency (usable pumped
water). To keep the wells in the optimal usable mode, it is necessary
to perform regular cleaning of the well and its surroundings (regeneration). Currently, a number of mechanical or chemical technologies are used to regenerate hydrogeological wells (see [8]). VODNÍ
ZDROJE, a.s. and the Czech University of Life Sciences in Prague,
in cooperation with the German company SONIC Technologies
GmbH, as part of the project TAČR TH02030421 „ULTRA – Equipment for regeneration of water collection wells on the principle of
ultrasound“, have developed equipment for regeneration of wells
based on the principle of ultrasound. The article describes a set
for well regeneration and software for ULTRA_REG to evaluate the
effect of regeneration intervention from a short-term pumping test,
which cannot be evaluated by the classical Cooper-Jacob semilogarithmic method.
Key words
additional resistance – well – pumping test – ultrasound – rehabilitation – software
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 1. ledna 2022.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

citlivosti běžných vodoměrných vrtulí. Taktéž je možné využít je při
měření v profilech vodních toků zarostlých vegetací.
Mnoho měřicích skupin, a to i subjektů autorizovaných pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou, využívá těchto
„nových“ měřidel bodových rychlostí, nemohou je však použít
pro potřeby úředního měření. V posledních letech tak byl Referát
posuzování způsobilosti při Českém metrologickém institutu (ČMI)
dotazován na možnost „legalizace“ použití i jiných měřidel bodových rychlostí pro potřeby úředního měření.
Na základě těchto dotazů a diskuzí se zástupci Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), ČMI, Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací ČR a s řadou úředních měřičů byly
v letech 2018 až 2020 zpracovány tři úkoly Plánu rozvoje metrologie
(PRM), které posuzovaly vlastnosti a možnosti využití předmětných
měřidel bodových rychlostí pro oblast úředního měření průtoku.
Úředním měřením ve smyslu § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí metrologický výkon,
o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má
charakter veřejné listiny. Tento výkon smí být proveden pouze odborně způsobilým úředním měřičem a schválenými metrologicky
navázanými měřidly.
Zmíněné tři úkoly vedle teoretické části byly zaměřeny na posouzení mezilehlé preciznosti (replikovatelnosti), variability (rozptylu)
měřených rychlostí, nejistoty ve stanovení bodové rychlosti proudu
a směrové citlivosti předmětných měřidel. Úkoly se taktéž zabývaly
sledováním a analýzou dlouhodobé stability měření nulové hodnoty
rychlosti. Převážná většina zkoušek byla provedena s celkem šesti
pravidelně v intervalu dvou měsíců zapůjčovanými měřidly.
Z analýzy získaných dat bylo učiněno několik zásadních závěrů
a doporučení pro použití, rekalibraci a provádění měření při využití
předmětných měřidel.
Hlavní závěry plynoucí z provedených prací jsou představeny
v následujícím příspěvku a neslouží pouze pro subjekty autorizované k úřednímu měření průtoku v profilech s volnou hladinou, ale
i pro širokou odbornou veřejnost zabývající se hydrometrií.
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1. Elektromagnetická měřidla bodové rychlosti
vodního proudu
V následujícím textu budou elektromagnetická indukční měřidla
zkráceně uváděna pod zkratkou EMI měřidla. Z hlediska technických
standardů a normativních podkladů je možné nalézt odkazy na EMI
měřidla v následujících dokumentech.
Zásadní normou pro měření průtoku v profilech s volnou hladinou,
která definuje způsoby stanovení průtoku metodou rychlostního pole
(obvykle používaným názvem pro tuto metodu je hydrometrování), je
ČSN EN ISO 748 [1]. Ta je určena především pro stanovení průtoku
za pomoci vodoměrných vrtulí, zmiňuje však i možnost použití EMI
měřidel. Je vhodné dodat, že stanovení průtoku metodou rychlostního pole je založeno na integraci bodových rychlostí přes plochu
průtočného průřezu.
Uvedená norma odkazuje na dokument ISO/TS 15768 [2], který
definuje požadavky na konstrukci, výběr a použití EMI měřidel v praxi
a současně navazuje na dokument ISO/TR 11974 [9], jenž obsahuje
především všeobecné informace k předmětným měřidlům a princip
jejich fungování.
Způsob kalibrace EMI měřidel je stejně jako pro vodoměrné vrtule
předepsán mezinárodní normou ISO 3455 [3]. Ta je v současné době
revidována (výrazně redukována) tak, aby se postupy kalibrací měřidel bodových rychlostí více přiblížily mnohaletým zkušenostem
pracovníků kalibračních laboratoří.

Obr. 1. Princip měření rychlosti kapaliny měřicím snímačem EMI
měřidla [5]

1.1 Princip fungování EMI měřidel
EMI měřidlo měří rychlost proudění kapaliny na principu elektromagnetické indukce, kdy se na koncích elektrického vodiče pohybujícího
Obr. 2. Obvyklá sestava EMI měřidla [4]
se v magnetickém poli vytváří elektrické napětí. Velikost tohoto napětí
je následně přímo úměrná rychlosti pohybu tohoto vodiče. Prakticky
je měřicí snímač měřidla zobrazený na obr.
1 vybaven elektrickou cívkou, která vytváří Tab. 1. Přehled posuzovaných EMI měřidel a počet měřicích cyklů
magnetické pole. Dvojice uhlíkových elektrod
následně měří napětí indukované rychlostí
EMI měřidlo
Majitel
Označení měřidla v textu
elektrického vodiče, kterým je v našem
Valeport – Cylindrical – 801
DHI a.s.
Valeport – Cylindrical (DHI)
případě proudící voda. Naměřené napětí je
Valeport – Flat – 801
DHI a.s.
Valeport – Flat (DHI)
elektronikou zařízení zpracováno a převedeno
MARSH-McBirney Flo-Mate 2000 BVK, a.s.
Flo-Mate 2000 (BVK)
na rychlost [4, 5, 6, 15].
Obvyklá sestava přenosného EMI měřidla
MARSH-McBirney Flo-Mate 2000 PVK, a.s.
Flo-Mate 2000 (PVK)
je patrná z obr. 2. Měřicí snímač, který se za
OTT HydroMet – MF Pro
PVK, a.s.
MF Pro (PVK)
pomoci nosné tyče umísťuje do konkrétního
OTT HydroMet – MF Pro
ČHMÚ
MF Pro (ČHMÚ)
bodu v ploše měrného profilu, je připojen
datovým kabelem k vyhodnocovací jednotce.
Ta současně zajištuje i elektrické napájení celé měřicí sestavy. Tato
sestava – jednotka, kabel, snímač – musí být kalibrována vždy společně. Není tak možné mezi sebou kombinovat různé prvky z několika
měřicích sestav bez dodatečného metrologického navázání.

Počet měřicích
cyklů
9
9
31
14
15
9

1.2 Posuzované typy EMI měřidel
Experimentálním zkouškám vybraných metrologických charakteristik
bylo podrobeno celkem šest v tab. 1 přehledně vyjmenovaných EMI
měřidel. Tato měřidla byla pravidelně zapůjčována od společností
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK), DHI a.s. (DHI) a Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ). Zkoušky zaměřené na stanovení nejistoty měření bodové
rychlosti vodního proudu a směrovou citlivost snímačů byly prováděny pouze se dvěma měřidly, která jsou v tab. 1 uvedena v podbarvených řádcích. Technické a metrologické parametry předmětných
EMI měřidel jsou dostupné na stránkách příslušných výrobců [4, 5,
6] a ve zprávě [13]. Pro představu čtenáře je na obr. 3 zobrazená celá
zkoušená sestava vyhodnocovací jednotky s kabelem a válcovým
snímačem EMI měřidla Valeport-Cylindrical model 801. Rychlosti
měřené tímto snímačem jsou vyhodnocovány z jeho bezprostředního
okolí. Ostatní dvě posuzovaná EMI měřidla MARSH-McBirney model
FLO-MATE 2000 a dvě od firmy OTT HydroMet model MF Pro mají
rozměrově podobné snímače a vyhodnocovací jednotky. Pouze EMI
měřidlo Valeport-Flat model 801 zobrazené na obr. 4 má tvar snímače
koncipován tak, že rychlosti jsou vyhodnocovány z prostoru bezprostředně nad jeho plochou částí.
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Obr. 3. Vyhodnocovací jednotka, kabel a snímač EMI měřidla Valeport-Cylindrical (DHI)

2. Cíl experimentálních prací
Provedené experimentální práce lze rozdělit do dvou oblastí, a to
v závislosti na tom, která ze dvou zkušebních tratí byla při jejich posuzování využita. Obě zkušební tratě jsou provozovány v podmínkách
s kalibrovanými průtokovými poměry.
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V případě, že byla využita speciální zkušební trať určená pouze
pro testování měřidel bodových rychlostí, která je patrná z obr. 5,
bylo možné v relativně pravidelných intervalech zjistit relevantní
data vykazovaná všemi šesti předmětnými EMI měřidly a na základě
jejich zpracování se následně vyjádřit k vybraným metrologickým
charakteristikám a tématům:
– mezilehlé preciznosti měření vykazovaných rychlostí předmětnými
EMI měřidly;
– variability vykazovaných rychlostí jednotlivých EMI měřidel a jejich časové stabilitě;
– stability nulové hodnoty rychlostí měřených EMI měřidly.
V případě, že zkoušky byly prováděny v měrném žlabu hydraulické
laboratoře uvedeném na obr. 6, byly zkoušky se dvěma v tab. 1 označenými EMI měřidly zaměřeny na:
– posouzení směrové citlivosti snímačů předmětných měřidel a
– stanovení nejistoty měření bodové rychlosti proudu.
Uvedené řešené oblasti a z nich vyplývající skutečnosti jsou popsány v následujících dvou oddělených kapitolách.

3. Výsledky vybraných metrologických charakteristik
posuzovaných EMI měřidel

Obr. 4. Snímač EMI měřidla Valeport-Flat (DHI)

V následujících odstavcích jsou prezentovány výsledky experimentálních prací realizovaných během uplynulých tří let souvisejících
s posouzením vybraných metrologických charakteristik.

3.1 Zkušební trať měřidel bodových rychlostí
Zkušební trať, kterou naše pracoviště využívá pro různé typy měřidel
bodových rychlostí, byla vybudována v roce 2003 [10]. V roce 2009
byla v rámci úkolu PRM [7] rekonstruována a vybavena mimo jiné
i regulací teploty oběhové kapaliny. V současné době je trať provozována způsobem, kdy je referenční rychlost vref v měrném prostoru
vázána na frekvenci otáčení n rotoru oběhového čerpadla a současně
i na teplotu kapaliny v okruhu. Stanovení této vref /n charakteristiky
je prováděno a opakovaně kontrolováno za pomoci bezkontaktní
optoelektronické metody – LDA.
Současná podoba zkušební trati je patrná z obr. 5. Okruh je zhotoven z trub a tvarovek s vnitřním průměrem 150 mm a 200 mm. Měrný
prostor má z důvodu dobré přístupnosti pro optickou měřicí metodu
svislé rovinné boční stěny ze skla. K pohonu je použito odstředivé
čerpadlo o příkonu 1,5 kW řízené měničem frekvence. Je tak možné
v měrném prostoru s dostatečnou opakovatelností simulovat rychlosti
v rozsahu od jednotek mm.s-1 do 1,5 m.s-1.
Měrný prostor umožňuje upnout jakékoli měřidlo bodových rychlostí v podélné ose kanálu pomocí nosné tyče. Pro homogenizaci rychlostního pole v místě měrného prostoru je okruh vybaven voštinami
a síty, které dle řady měření za pomoci LDA zajišťují v dostatečně velké
ploše měrného profilu prakticky ploché rychlostní pole.
Měrná trať je napojena na výkonný chladicí systém, který umožňuje
dosáhnout a stabilizovat teplotu náplně měrné trati na hodnotách od
2 °C do 22 °C, současně je možné pomocí elektrického topného tělesa
dosáhnout i vyšších teplot náplně až do 50 °C.
Zkoušky s EMI měřidly byly prováděny za teplot okolo 23 °C.
Vliv teploty na vykazované parametry předmětnými měřidly nebyl
součástí experimentů. Za těchto stabilních teplotních podmínek tak
existuje pouze jedna jednoznačná a v čase neměnná vref/n charakteristika. Je vhodné dodat, že pro veškeré experimentální zkoušky se
všemi EMI měřidly nebylo s absolutní hodnotou referenční rychlosti
pracováno. Veškeré získané výsledky jsou vztaženy vždy k otáčkám
n čerpadla zkušební trati. Tento přístup je, vzhledem ke sledování
dlouhodobé opakovatelnosti měřených parametrů (časové stability),
zcela vyhovující.
Pro měření teplot v měrné trati byly využity dva ponorné termistorové teploměry s rozsahy měřitelných teplot přesahujícími rozpětí
nastavovaných hodnot. Součástí měření bylo i zaznamenání hodnoty
měrné vodivosti vody ve zkušební trati. Ta byla stanovena přenosným
konduktometrem a pohybovala se v okolí hodnoty 460 µS.cm-1.
Pro uchycení všech snímačů byl vyroben montážní prvek, který
zajistil, že při každém kontrolním měření byl příslušný snímač
instalován do identické pozice. Podélná osa všech cylindrických
snímačů odpovídala podélné ose protiproudně horizontálního úseku
přítokového potrubí.

3.2 Obecné informace a postup měření
Měření s šesti EMI měřidly bylo realizováno v prakticky pravidelných
dvouměsíčních intervalech. Flo-Mate 2000 (BVK) bylo na našem
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Obr. 5. Pohled na zkušební trať a uspořádání měřicího pracoviště
pracovišti trvale. To umožnilo provádět měření častěji zhruba s měsíčním intervalem. Toto EMI měřidlo bylo soustavně posuzováno už
během roku 2016 a je tak jediné, u kterého máme k dispozici výsledky
z delšího období. S tímto měřidlem bylo opakované měření provedeno
celkem 31krát. Přehled počtu měřicích cyklů jednotlivých měřidel za
celé sledované období je uveden v tab. 1.
S nastavením SW ve vyhodnocovacích jednotkách měřidel nebylo
nijak manipulováno. Justace nulové hodnoty (tzv. zero offset) nebyla
před jednotlivými měřicími cykly prováděna. To nám umožnilo sledovat z dlouhodobého pohledu i stabilitu měřených nulových rychlostí,
které byly zaznamenány vždy po 15 min od instalace měřidla do
měrného profilu trati.
Měření probíhalo tak, že pro každou stabilizovanou rychlost ve
zkušební trati byly opakovaně 10krát měřeny a následně vyhodnoceny
hodnota průměrných otáček čerpadla nprum a průměrná rychlost vykazovaná posuzovaným měřidlem vprum. K této hodnotě rychlosti mohla
být současně určena i velikost její výběrové směrodatné odchylky Sv.
U všech měřidel byla shodně nastavena doba měření rychlosti na
10 s, přičemž rozlišení zobrazení její indikace odpovídalo 1 mm.s-1.
Z uvedených měření byly průběžně sestavovány dva grafy. Prvním
z nich je závislost průměrné vykazované rychlosti na otáčkách čerpadla zkušební trati (kalibrační přímka) vprum = f(nprum), druhý představuje závislost Sv = f(nprum). Grafy sloužily pro okamžitou kontrolu
správnosti měření a funkce EMI měřidel. V obou případech byly
v grafu zobrazenými hodnotami proloženy za pomoci čtyř parametrů
a, b, c, a d funkce lineárního typu ve tvaru
, resp.
,

(1)
(2)

které byly dále využity pro veškerá vyhodnocení. S jednotlivými páry
průměrných hodnot se tak již dále nepracovalo.
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3.3 Mezilehlá preciznost měření
Pro porovnání těsnosti shody mezi výsledky
jednotlivých měřicích cyklů byl využit metrologický termín – mezilehlá preciznost měření,
jež je blízká podmínkám opakovatelnosti
s tím, že zahrnuje rozšířené časové období za
ostatních neměnných aspektů měřicího procesu. V některých pramenech [12] je užíván
taktéž termín replikovatelnost, který je velmi
výstižně popisován jako schopnost pravidelné
opakovatelnosti.
Pokud by byla vynesena závislost rychlosti
vykazované jednotlivými měřidly na otáčkách
čerpadla zkušební trati ve smyslu rovnice (1)
všech pravidelně opakovaných měření do
jednoho grafu, byla by získána vzhledem k relativně malým odchylkám řada překrývajících
se přímek. Daleko výstižnější je proto zobrazit
relativní odchylky trendů jednotlivých měření
od některého měření vztažného. Tím bylo zvoleno to, které je získáno průměrem ze všech
provedených měření pro každou zvolenou
frekvenci oběhového čerpadla. Došlo tak Graf 1. Závislost odchylky rychlostí na průměrné rychlosti vykazované měřidlem – vztaženo
k jistému „normování“ neustále přibývajících k průměrné hodnotě rychlosti ze všech provedených měření
měření, resp. získaná vztažná hodnota je statistickým vyjádřením tzv. výběrového průměru,
ke kterému je vztažena i následně dále prezentovaná nejistota měření
ben tím, že model MF Pro patří k nové generaci měřidel tohoto typu
získaných dat. Ukázka grafického vyjádření výsledků pro nejdéle slea je podstatně mladší než např. Flo-Mate 2000 či měřidla od firmy
dované EMI měřidlo Flo-Mate 2000 (BVK) je patrná z grafu 1.
Valeport. Tento závěr byl učiněn na základě zpracování pouze 4
Hodnoty v grafu 1 jsou grafickým vyjádřením mezilehlé preciznosti
měřicích cyklů. To, jak jsme se v úsudku zmýlili, je z grafu 2 zřejmé.
m provedených měření. Se vzrůstajícím počtem měření však dochází
Díky náhlé změně ve stabilitě nulové hodnoty tak, jak bude popsána
ke stále většímu zahušťování plochy grafu a uvedené vyjádření relav kapitole 4.5, došlo i k výrazné změně hodnoty příslušné nejistoty.
tivních odchylek se tak stává nepřehledným. Mezilehlá preciznost
Výsledky se tak pro toto konkrétní měřidlo blíží modelům Flo-Mate
měření tak proto byla dále kvantifikována její nejistotou. Její velikost
2000 a odpovídají tak přibližně hodnotám pro kalibraci vodoměrných
pAc je definována rozšířenou relativní hodnotou výběrové směrodatné
vrtulí. Rovněž jako v prvním roce experimentů by bylo možné dospět
odchylky průměrné rychlosti stanovené ze všech provedených m
ke stejným závěrům u MF Pro (ČHMÚ), kdy výsledky na základě
měření ve smyslu vztahu
vyhodnocení šesti měřicích cyklů vypadají v tuto chvíli velmi dobře.
Výsledky reprezentované oběma měřidly Flo-Mate 2000 jsou prakticky srovnatelné a na úrovni odpovídající kalibraci vodoměrných
,
(3)
vrtulí. Zdá se, že i když pro měřidlo z BVK je nejistota stanovena z 31
měřicích cyklů a u měřidla z PVK jen z 14, je shoda na dobré úrovni.
kde k je koeficient rozšíření uvažovaný hodnotou 2. Označení nejistoty
K výsledkům obou měřidel Valeport je těžké se v tuto chvíli vzhlepAc je převzato z dokumentu MP 010 [8]. Norma ČSN EN ISO 748 [1]
označuje tuto nejistotu platící pro vodoměrné vrtule jako uc.
dem k malému počtu provedených měření vyjadřovat. Rozhodně
V grafu 2 je zobrazeno porovnání výsledků relativních rozšířených
je však třeba si uvědomit, že je prakticky nemožné, aby se nejistoty
nejistot pro sledovaná EMI měřidla a hodnot uvedených v ČSN EN
s přibývajícím časem zmenšovaly za podmínek, kdy nepřipouštíme
provádění „justace nuly“, na což bylo již výše upozorněno.
ISO 748 [1] platících pro vodoměrné vrtule. Hodnoty v [1] představují
reprodukovatelnost parametrů vykazovaných vodoměrnými vrtulemi
3.4 Variabilita rychlostí vykazovaných EMI měřidly
při mezilaboratorních kruhových porovnáních. Praxe ukazuje, že
výsledky dosahovaných nejistot platících pro vodoměrné vrtule jsou
Rozptyl hodnot měřených rychlostí vykazovaných EMI měřidly
pro daný účel (úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou)
v závislosti na čase lze identifikovat tak, že se vzájemně porovnají
přijatelné. Protože mají být EMI měřidla použita pro stejné účely jako
lineární trendy definované rovnicí (2), jež vystihují vývoj směrodatné
vodoměrné vrtule, nabízí se pro definování cílené maximální dovolené
odchylky Sv 10 čtení na displeji EMI měřidla. Pohled na průběh těchto
chyby (MPE), resp. navržení rekalibrační lhůty, využít trendy platící pro vodoměrné vrtule
uvedené v grafu 2.
Co lze z grafu 2 taktéž vypozorovat, je dobrá
shoda se závislostmi uvedenými v ČSN EN
ISO 748 pro oblast velmi malých rychlostí.
Prakticky všechna měřidla se chovají v oblasti
nízkých rychlostí shodně jako vodoměrné
vrtule. V této souvislosti je dobré si uvědomit,
že mnohé vodoměrné vrtule však prakticky
neumožňují provádět korektně měření při
rychlostech pod 0,05 m.s-1, v tomto případě
je přínos EMI měřidel jednoznačně kladný,
byť s odpovídající velkou hodnotou příslušné
nejistoty měření.
Pro zajímavost je dobré zmínit i zkušenosti
z analýz provedených po prvním roce měření, kde bylo konstatováno, že měřidlo MF
Pro (PVK) je v porovnání s ostatními měřidly
z pohledu mezilehlé preciznosti měření
hluboko pod úrovní udávanou pro kalibraci
vodoměrných vrtulí. Mysleli jsme si, že tento
fakt vyplývající z porovnání je zřejmě způso- Graf 2. Relativní rozšířená nejistota pAc pro všechna sledovaná EMI měřidla
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trendů pro Flo-Mate 2000 (BVK) je zobrazen
v grafu 3.
Lze říci, že získané výsledky jsou pro
většinu posuzovaných měřidel prakticky
shodné. Vykazované hodnoty se v závislosti
na otáčkách čerpadla zkušební trati pohybují
pro všechna měřidla v rozsahu (2–6) mm.s-1.
Z analýzy ostatních výsledků lze současně
usuzovat i na relativně dobrou stabilitu
variability v čase. Zdůrazněme, že součástí
hodnot prezentované variability je i vliv míry
turbulence proudu v profilu instalace měřidel
a stability otáček čerpadla zkušební trati. Oba
tyto parametry jsou však svými hodnotami
pod rozlišovací schopností předmětných
měřidel, resp. pod rozlišitelností indikace
rychlosti na displeji vyhodnocovacích jednotek, která byla u všech měřidel nastavena
shodně na 1 mm.s-1.

3.5 Stabilita hodnot měřených
nulových rychlostí
Stabilita vykazovaných hodnot jednotlivými Graf 3. Porovnání variability rychlostí vykazovaných EMI měřidlem Flo-Mate 2000 (BVK)
EMI měřidly při nulové rychlosti proudu byla
na základě postupného získávání zkušeností
sledována od srpna 2018. Jsou tak k dispozici
výsledky z období dlouhého asi 2,5 roku.
V grafu 4 jsou zobrazeny získané hodnoty
pro předmětná měřidla s tím, že jsou vztaženy
k prvnímu cyklu měření. Opakujeme, že uživatelé měřidel byli požádáni, aby v průběhu
let kdy nám pravidelně zapůjčovali měřidla,
neprováděli žádné zásahy do jejich nastavení
včetně justace nuly. Byly tak získány jedinečné výsledky vývoje stability měření nulové
hodnoty.
Podívejme se blíže na výsledky časového
vývoje vykazované hodnoty rychlosti měřidlem MF Pro (PVK) při nulové rychlosti vody
ve zkušební trati. Je patrné, že na přelomu
roků 2018/2019 došlo ke změně trendu, kdy se
kladné vykazované rychlosti změnily v hodnoty záporné. Jedná se o malé změny v řádech
mm.s-1, ty se však vždy viditelným způsobem
projevily ve všech grafických vyjádřeních,
která byla zpracována. Měřidlo MF Pro (PVK)
bylo ze všech hodnocených měřidel v roce
2018, jak bylo výše popsáno, vyhodnoceno Graf 4. Stabilita nulové hodnoty v čase pro všechna posuzovaná měřidla – vztaženo k hodvelmi pozitivně, díky výborné časové stabi- notě prvního měření
litě pozorovaných parametrů. Náhlá změna
stability nulové hodnoty však způsobila jisté
kvalitativní „zhoršení“.
jednoznačně k rozhodnutí, že před každým měřením či kalibrací je
třeba, aby uživatel provedl justaci nuly.
Součástí grafického vyjádření jsou i chybové úsečky vystihující
Jediným námi dostupným výsledkem ohledně změny chování EMI
směrodatnou odchylkou stanovenou z 10 měření míru variability
vykazovaných „nulových“ rychlostí. Výsledky tak odráží pouhou
měřidla v čase je trend zobrazený ve zmíněném v grafu 5, jenž byl
rozlišitelnost měřidla bez vlivu pocházejícího od proudící kapaliny.
publikován Mattasem a Ramešovu v roce 2012 [11]. Autoři uvádějí, že
Tato variabilita je velmi nízká a ani zdaleka se neblíží hodnotám,
nemají informace o míře používání a stáří příslušného EMI měřidla,
nicméně upozorňují na fakt, a z výsledků na grafu je to víc než patrné,
které deklarují výrobci. Hodnota dle výrobců činí pro přístroje MF Pro
že během 11 let se směrnice kalibrační přímky a změnila z hodnoa Flo-Mate 2000 ± 0,015 m.s-1, pro přístroje Valeport lze dle výrobce
uvažovat s hodnotou stability nuly ± 0,005 m.s-1.
ty 1,006 na hodnotu 0,816. To odpovídá změně asi o 1,7 % za rok.
Pokud se vztáhnou meze ± 0,015 m.s-1 na celý námi sledovaný
Z grafu 5 lze porovnat tento trend se závislostmi, které byly získány
časový interval, což je v grafu 4 taktéž vyznačeno, lze konstatovat,
v rámci našich experimentálních prací. Je patrné, že drift parametru
že za dobu delší než dva roky nedošlo u MF Pro ani u Flo-Mate 2000
a u námi posuzovaných měřidel není tak výrazný. Největší změnu
k překročení deklarovaných mezí. V případě měřidel Valeport jsou
v parametru a vykazuje Flo-Mate 2000 (BVK), která činí cca 1 %
tyto meze mírně překročeny. Prakticky v žádném případě nedošlo
během dvou let. Ostatní měřidla vykazují hodnoty menší. Uvedené
k tomu, že by mezi po sobě jdoucími výsledky došlo k extrémní
trendy vývoje parametru a jsou z našeho pohledu rozhodující pro
změně. Nicméně jisté trendy v uvedených výsledcích vypozorovat
návrh délky rekalibrační lhůty.
lze, ty však je možné jednoduše potlačit jednoznačným požadavkem
Nejmenší možná hodnota nejistoty měření, která odpovídá vodona justaci nulové hodnoty.
měrným vrtulím pro jejich individuální kalibraci je pro maximální
Z podrobných analýz totiž vyplynulo, že směrnice kalibrační
rychlosti rovna 1 %. Pokud by právě toto byla maximální dovolená
přímky a z rovnice (1) se ve sledovaném období pro všechna měřidla
chyba, která by byla ještě pro praktická měření in-situ přípustná, lze
měnila jen velmi pozvolně tak, jak je patrné z grafu 5. Veškeré změny
z podrobných analýz a výše uvedeného dovodit, že dvouletá rekalibse tak plně projevily v parametru konstanty b v rovnici (1) definující
rační lhůta by takto zvolené meze splňovala. Tato lhůta by bezpečně
posun kalibrační přímky v celém sledovaném rozsahu měřidel ve verpokryla změnu vlastností všech 6 měřidel, která byla předmětem
tikálním směru o hodnoty zobrazené v grafu 4. Tato zjištění tak vedou
našeho zájmu.
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4. Směrová citlivost a nejistota
měření bodové rychlosti snímačů
posuzovaných EMI měřidel

Další z řady testů byly realizovány v roce
2020. Vzhledem k tomu, že všechna posuzovaná měřidla měla velmi podobné metrologické charakteristiky, jež byly prezentovány
v předchozí kapitole, bylo rozhodnuto, že
rozsáhlé zkoušky v měrné trati hydraulického
měrného žlabu budou realizovány pouze se
dvěma vybranými měřidly. Byly tak zvoleny
EMI měřidla MF Pro (PVK) a Flo-Mate 2000
(BVK).

4.1 Hydraulický měrný žlab a instalace
měřidel
Experimentální zkoušky v souvislosti se
stanovením nejistoty měření bodové rychlosti proudu a posouzení směrové citlivosti
snímačů vybraných EMI měřidel probíhaly
ve vybraném měrném profilu hydraulického
měrného žlabu. Pro měření byl využíván ne- Graf 5. Časová změna směrnice a kalibrační přímky
sklopný žlab s prosklenými bočními stěnami
zobrazený na obr. 6, jenž je dlouhý 14 m
a široký 1,0 m a v něm dosažitelná maximální průtočná kapacita činí
160 l.s-1. Průtočné množství na tomto žlabu je měřeno pomocí metrologicky navázaného Thomsonova měrného přelivu. Žlab je napojen
na čerpací stanici laboratoře, jíž je možné provozovat v automatickém
či ručním režimu.
Nastavení polohy vodní hladiny v měrném žlabu bylo řízeno vertikálními žaluziemi na jeho konci. Úroveň hladiny byla sledována
pomocí digitálního hrotového měřidla. Snímače posuzovaných EMI
měřidel byly pomocí tyče upevněny do speciálního pro tyto účely vyrobeného nosného zařízení, které umožňovalo umístit snímač měřidla
do libovolného místa v měrném profilu a její natočení pod zvoleným
horizontálním i vertikálním úhlem. Pro měření teplot v měrné trati,
jež se pohybovaly okolo 18 °C, byl využit vpichovací kalibrovaný
teploměr. Hodnota měrné vodivosti, která činila 450 µS.cm-1, byla
měřena shodným konduktometrem jako v případě zkušební trati
popsané v kapitole 4.1.
Pro simulaci reálných podmínek v prostoru měrného profilu, jež
byly kvantifikovány intenzitou turbulence bodové rychlosti, byl
použit svislý do proudu svisle vložený prvek (prkno). V závislosti na
půdorysné vzdálenosti mezi měrným profilem a tímto prvkem tak bylo
možné velmi citlivě měnit příslušnou hodnotu intenzity turbulence
bodové rychlosti při zachování její „konstantní“ hodnoty v měrném
profilu hydraulického měrného žlabu.

4.2 Směrová citlivost snímačů EMI měřidel
4.2.1 Komponentnost měřidel bodové rychlosti

Obr. 6. Protiproudní pohled na hydraulický měrný žlab jmenovité
šířky 1,0 m

Do chyby ve stanovení bodové rychlosti se také vnáší vliv pozice měřidla bodové rychlosti vzhledem k převládajícímu směru natékajícího
proudu. Pro snížení, případně eliminaci tohoto faktoru je nezbytné
věnovat pozornost správnému umístění snímače měřidla do měrného
bodu tak, aby tělo snímače směřovalo kolmo na rovinu měrného profilu, obzvlášť v případech praktického měření, kdy je často v důsledku
zakalení vizuální kontrola polohy měřidla znemožněna.
Měřidla bodové rychlosti se z tohoto pohledu rozdělují na komponentní a nekomponentní. Komponentní měřidlo při natočení své podélné osy od natékajícího proudu o úhel a, zaznamená s dostatečnou
přesností složku (komponentu) bodové rychlosti ua , jejíž hodnota je
dána vztahem:

Vlastnosti komponentních měřidel lze využít v případech měření
průtoku v měrném profilu odkloněném od směru proudění o úhel a.
Z těchto důvodů je snahou dosáhnout co nejlepších komponentních
vlastností měřidel již při jejich návrhu a výrobě. Dodejme, že ČSN
EN ISO 748 [1] dokonce připouští měření v uvedených podmínkách,
které nazývá tzv. šikmým prouděním.
Stanovení směrové citlivosti měřidla probíhá v laboratorních podmínkách tak, že se jeho snímač umísťuje pod známým úhlem odklonu
od převládajícího směru přitékajícího proudu. Tento odklon lze realizovat jak v rovině horizontální, tak i v rovině vertikální.

,

(4)

kde u0 je hodnota bodové rychlosti ve směru natékajícího proudu.
V případě, že se měřidlo bodové rychlosti nechová ve smyslu vztahu
(4) je považováno za nekomponentní. V tomto případě je na směr
natékajícího proudu necitlivé (vykazuje stále stejnou rychlost při
jakékoliv poloze snímače) nebo má svoji vlastní vztahu (4) neodpovídající charakteristiku.
Pro zhodnocení míry komponentnosti je vhodné stanovit velikost
relativní odchylky:
.
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(5)

4.2.2 Postup měření a zpracování měřených parametrů
Směrová citlivost vybraných typů EMI měřidel byla posuzována pro
tři rozdílné referenční rychlosti natékajícího proudu vykazované
vždy příslušným měřidlem při nulovém úhlu odklonu. Rychlosti
se pohybovaly v okolí hodnot 0,08 m.s-1; 0,3 m.s-1 a 0,7 m.s-1. Měrný
bod byl umístěn přibližně ve středu průtočného profilu tak, aby byl
eliminován vliv stěn a zvýšené turbulence vyskytující se při hladině.
V měrném bodě bylo měřeno vždy třikrát po dobu 60 s a při natočení
snímače měřidla od směru natékajícího proudu v horizontální rovině
o úhel a, v rozsahu (0 –20)° a v rovině vertikální o úhly -10° -5°, 5° a 10°
(kladné úhly odpovídají pozici, kdy návodní čelo snímače měřidla je
výše než jeho odtoková část).
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4.2.3 Vyhodnocení směrových
charakteristik v horizontální rovině
Grafické vyjádření průběhu parametru ω,
jenž je definován vztahem (5) v závislosti na
úhlu odklonu od směru natékajícího proudu
s tolerančními mezemi ± 1 % tak, jak jsou
používány i u vodoměrných vrtulí, je pro EMI
měřidlo MF Pro (PVK) patrné z grafu 6.
Je zde pro porovnání vynesena shodná
charakteristika směrové citlivosti i pro vodoměrnou vrtuli OTT HydroMet s propelerem
č. 1 stanovená při rychlosti okolo 0,3 m.s-1.
Na první pohled je patrné, že EMI měřidlo
se od „ideálních“ komponentních vlastností
vodoměrné vrtule výrazně odlišuje. V případě
měřidla MF Pro (PVK) lze opatrně potvrdit
tvrzení výrobce, že do úhlu odklonu (6 –10)°
se měřidlo chová relativně očekávatelně ve
smyslu funkce cos α.
U druhého posuzovaného měřidla Flo-Mate 2000 (BVK) jsou komponentní vlastnosti
v uvedených mezích potvrditelné pouze
v řádu několika stupňů odklonu od směru
natékajícího proudu. Měřidlo je prakticky bez
komponentních vlastností a má svoji vlastní
charakteristiku.
U obou měřidel odpovídají charakteristiky
stanovené v horizontální rovině průběhu sudé
funkce. Hodnoty bodových rychlostí odpovídající záporným úhlům natočení snímače
měřidla jsou shodné s hodnotami naměřenými při identických úhlech avšak s kladným
znaménkem.

Graf 6. Směrová charakteristika vyjádřená odchylkou ω v horizontální rovině – MF Pro (PVK)

4.2.4 Vyhodnocení směrových
charakteristik ve vertikální rovině
Z prvních dosažených výsledků vyplynulo,
že směrové charakteristiky nejsou tak, jako
při pohybu snímače měřidla v horizontální
rovině pro shodné úhly (pouze s rozdílnými
znaménky v jednotlivých kvadrantech) symetrické. Tato vlastnost je zřejmě způsobena
vlivem shora do snímače připojeného datového kabelu či specifickým obtékáním obou
posuzovaných snímačů, resp. místa instalace
uhlíkových elektrod.
Míra komponentnosti pro EMI měřidlo MF Graf 7. Směrová charakteristika vyjádřená odchylkou ω ve vertikální rovině – MF Pro (PVK)
Pro (PVK) je opět nejlépe patrná z grafického
vyjádření průběhu odchylky ω tak, jak je uvedeno v grafu 7. Zatímco u měřidla MF Pro (PVK) lze v rozsahu úhlů od
projevující nižší než předpokládanou hodnotou měřené rychlosti)
odpovídá cosinu příslušného chybného odklonění snímače měřidla.
-10° do +6° v rámci deklarovaných mezí hovořit o jistém komponentním chování, u měřidla Flo-Mate 2000 (BVK) nelze s komponentními
Na základě dosažených výsledků je využití některých EMI měřidel
vlastnostmi prakticky uvažovat. Měřidlo lze, stejně jako při měření
v případě šikmého proudění v deklarovaných rozsazích možné, je však
v horizontální rovině, považovat za nekomponentní.
třeba vždy správným způsobem provést korekci vykazované rychlosti.
Pro autorizované úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou
4.2.5. Diskuze k dosaženým výsledkům
však bylo rozhodnuto, že měření za pomoci EMI měřidel v oblasti
Ukázalo se, že u měřidla MF Pro (PVK) lze jeho směrovou charaktešikmého proudění je nepřípustné a nebude povoleno.
ristiku v oblasti nízkých úhlů do ± 6° odklonu snímače měřidla od
4.3 Nejistota měření bodové rychlosti snímači EMI měřidel
směru natékajícího proudu chápat jako komponentní. Tato vlastnost se
prokázala jak v rovině horizontální, tak prakticky i v rovině vertikální.
4.3.1 Vliv doby měření rychlosti v měrném bodě
Budeme-li chtít tedy měřidlo tohoto typu použít při výskytu „šikmého“
proudění, jak ho definuje ČSN EN ISO 748 [1], lze to provést tak, že
Ačkoli jsou předpokládány podmínky ustáleného proudění, je okavykazované rychlosti adekvátně korigujeme členem cos α ve smyslu
mžitá bodová rychlost v důsledku turbulence proudu náhodným
rovnice (4).
jevem. Průměrná bodová rychlost, určená z měření v určitém bodě
V případě měřidla Flo-Mate 2000 (BVK) nelze výše uvedený postup
v konečném čase, bude vždy pouze jistým přiblížením ke skutečné
využít. Měřidlo nevykazuje komponentní vlastnosti.
časově střední bodové rychlosti. Volba doby měření v měrném bodě
Důležitým aspektem v této oblasti při použití všech měřidel bodové
tak závisí především na typu použitého měřidla, absolutní hodnotě
rychlosti proudu je spíše uvědomění si dopadu odklonu snímače měřiměřené rychlosti a její intenzitě turbulence, na umístění měrného
dla od směru natékajícího proudu na vykazovanou rychlost v případě,
bodu v měrném profilu a na počtu měrných bodů v měrném profilu.
kdy je prováděno „běžné“ měření, které není charakterizováno jako
Nejistota hodnoty měřené rychlosti obecně s rostoucí dobou měření
šikmé. Stává se to v případech měření ve znečištěné vodě, kdy polohu
klesá. Bodovou rychlostí rozumíme rychlost určenou z konečného
snímače EMI měřidla, stejně jako i vodoměrné vrtule, není možné
objemu kapaliny v okolí snímače příslušného měřidla.
vizuálně kontrolovat. Pokud není využito příslušných měřicích poPro vodoměrné vrtule dle ČSN ISO EN 748 [1] se doporučuje měmůcek, které zajistí, že měřidlo bude umístěno ve „správném“ směru,
ření provádět po dobu minimálně 30 s. V metrologickém předpisu
vzniká chyba. V případě komponentních měřidel tato chyba (vždy se
MP 010 [8] se pracuje v těchto případech s intervalem od 15 s do 60
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s. V případě EMI měřidel původní verze ČSN
ISO EN 748 [1] doporučuje minimální dobu
měření 10 s. V její novější verzi z roku 2008 již
tato hodnota uvedena není. Z rozboru dostupných zdrojů se ukazuje, že se doporučované
časy měření pohybují od 5 s přes 10 s [1] až
po 50 s [2] či 60 s.
Každý uživatel by měl zvážit a v lepším případě, má-li tuto možnost, korigovat hodnoty
nejistoty, resp. stanovit délku doby měření
v měrném bodě pro své vlastní podmínky
měření. Tato korekce má být provedena na
základě měření turbulence v měrném bodě
a z ní vypočtené autokorelační funkce, která
vyjadřuje míru vzájemných závislostí fluktuace bodové rychlosti proudu s ohledem na
délku doby měření v měrném bodě.
Je zřejmé, že není při praktických měřeních
in situ možné zabývat se rozborem fluktuací
bodové rychlosti proudu, natož určovat průběh
autokorelační funkce. Tento postup lze však Graf 8. Nejistota ve stanovení bodové rychlosti pro všechna posuzovaná měřidla, u = 0,3 m.s-1
s úspěchem aplikovat v laboratorních podmínkách, do kterých se „přenesou“ podmínky, jež se realizují v reálných
Tab. 2. Parametry realizovaných měření v závislosti na kombinaci
měrných tratích. Podmínky lze vhodně popsat intenzitou turbulence
okrajových podmínek; hodnoty vztaženy k vodoměrné vrtuli s probodové rychlosti (především její podélné složky) stanovenou například
pelerem č. 1
z měření vodoměrnou vrtulí. Intenzita turbulence je definována jako
Vykazovaná bodová rychlost u
Intenzita turbulence
poměr mezi směrodatnou odchylkou bodových rychlostí určených s danou vzorkovací periodou v dostatečně dlouhém časovém úseku a rychm.s-1
lostí průměrnou. Obvykle se používá vzorkovací perioda 10 s s tím,
0,110
0,044
že celková doba měření dosahuje minimálně 1000 s. Výhodou tohoto
0,095
0,094
přístupu je to, že hodnotu intenzity turbulence proudu lze za pomocí
0,317
0,036
teorie statistiky a nejistot s vyžitím hodnot autokorelační funkce trans0,263
0,073
formovat na příslušnou hledanou nejistotu měření bodové rychlosti
0,545
0,027
proudu pAu, a to v závislosti na době jejího měření v daném bodě.
0,480
0,044
Monitoring reálných proudových podmínek byl autory proveden
v období let 2002 až 2006. Měření bodových rychlostí proudu a jejich
fluktuací bylo realizováno in situ v celkem 20 profilech v místech,
V grafu 8 jsou vyneseny příslušné hodnoty nejistoty měření bodové
ve kterých se běžně provádějí úřední měření. Ve většině případů se
rychlosti proudu stanovené za těchto okrajových podmínek. Za nízké
jednalo o pravoúhlé měrné profily prizmatických tratí. Tato měření
i vyšší intenzity turbulence proudu je dosažena velmi dobrá shoda
byla prováděna jednou konkrétní vodoměrnou vrtulí OTT HydroMet
napříč všemi výsledky. Všechna měřidla se chovají shodně, absolutní
s propelerem č. 1. Z výsledků vyplynulo, že se v reálných tratích
rychlosti i jejich příslušné směrodatné odchylky, potažmo nejistoty
prizmatických profilů vyskytují okrajové proudové podmínky popsané
měření jsou ve shodě. Maximální rozdíly v hodnotách nejistoty měření
intenzitou turbulence přibližně v rozsahu (0,02–0,15).
dosahují při vyšší intenzitě turbulence proudu 1 %. Tato hodnota je
z hlediska věcné přesnosti naprosto zanedbatelná.
4.3.2 Postup měření
Velmi podobné výsledky se všemi třemi měřidly byly dosaženy i při
Aby bylo možné zajistit přenos proudových parametrů (rychlostí
ostatních okrajových podmínkách. Nejistoty měření bodové rychlosti
a jejich intenzit turbulence) z reálných měrných tratí do měrných
proudu stanovené vodoměrnou vrtulí jsou v praktické shodě s daty, jež
tratí hydraulické laboratoře při posouzení obou typů EMI měřidel,
byla získána analýzou výsledků provedených s oběma typy EMI měbylo třeba měření současně provádět i za použití výše zmíněné vodořidel. Vzájemné rozdíly nejistot měření mezi jednotlivými měřidly za
měrné vrtule s propelerem č. 1. Experimentální práce tak probíhaly
vyšších rychlostí a vyšších turbulencí dosahují jen jednotky procent.
postupně se třemi měřidly.
Hodnoty nejistot ve stanovení bodové rychlosti proudu pAu jsou
Veškerá měření v laboratorních podmínkách byla provedena po
jedním ze vstupních zdrojů nejistot do celého matematického modelu
výpočtu celkové nejistoty stanoveného průtoku a zjednodušeně pojato
dobu 2000 s se vzorkovací periodou 10 s. Měrný bod byl umístěn
ve střední části měrného profilu, 15 cm nade dnem měrného žlabu
je jejich vliv při klasické metodě rychlostního pole snížen o odmocpři hloubce proudu okolo 0,30 m. Zkoušky, tak jak je patrné z tab. 2,
ninu z počtu měrných bodů v měrném profilu. Pokud tak v měrném
byly realizovány při třech referenčních rychlostech v rozsahu
profilu budeme mít například 12 bodů, budou hodnoty nejistot uve(0,10–0,55) m.s-1 a intenzitách turbulence dosahujících hodnot
dené v grafu 8 sníženy o hodnotu 120,5 = 3,5. Dostáváme se tak na
téměř 0,10.
úrovně nejistoty měření, která je mnohdy oproti ostatním zdrojům
Po prvních provedených testech a komplexním vyhodnocení
(vliv počtu svislic, dopad malé hloubky proudu) ne tolik významná.
měření s vodoměrnou vrtulí, bylo potvrzeno, že výsledky související
Z experimentálních zkoušek současně vyplynula i dobrá shoda
s velikostí intenzity turbulence prezentované v tab. 2 pro příslušné
mezi absolutními rychlostmi stanovenými jednotlivými měřidly. Na
okrajové podmínky, jsou v souladu s hodnotami, které byly odvozeny
základě provedených experimentálních zkoušek v této oblasti bylo
v letech 2002 až 2006. Právě z těchto hodnot jsou jejich transformací
možné doporučit převzít získané výsledky do metrologického předstanoveny hodnoty nejistot měření bodových rychlostí uváděných
pisu MP 010 [8]. Současně je možné s ohledem na jednoznačně lepší
v MP 010 [8], které jsou využívány při výpočtech nejistot průtoku
rozlišitelnost EMI měřidel připustit dobu měření v jednom měrném
při aplikaci metody rychlostního pole a jsou tak obecně přijaty jako
bodě pouze 10 s (výjimečně i 5 s) i za cenu nárůstu příslušné nejistoty
vyhovující a dostatečně validovaný standard.
měření. Tento přístup by však mělo stejně jako u vodoměrných vrtulí
provázet zvýšení počtu měrných bodů v měrném profilu, případně
4.3.3 Výsledky měření a jejich diskuze
opakování několika krátkých měření bodové rychlosti v jednom bodě.
Vzhledem k velkému rozsahu prováděných prací není možné na tomto
5. Závěr
místě přinést komplexní popis postupného a relativně rozsáhlého
vyhodnocení a zhodnocení dané problematiky. Výsledky stanovené
Příspěvek prezentuje výsledky experimentálních prací provedených
jednotlivými měřidly jsou tak prezentovány pouze pro okrajové
během let 2018 až 2020 v rámci úkolů Plánu rozvoje metrologie
podmínky odpovídající dvěma úrovním intenzity turbulence v okolí
s celkem šesti zapůjčenými elektromagnetickými měřidly bodové
rychlosti 0,3 m.s-1.
rychlosti vodního proudu.
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V rámci prováděných experimentů byla předmětná měřidla podrobena pravidelným testům ve dvou zkušebních tratích naší laboratoře.
Dosažené výsledky hodnotí mezilehlou preciznost, variabilitu
měřených rychlostí vykazovaných předmětnými měřidly a dlouhodobou stabilitu jimi vykazované nulové rychlosti. Současně byly práce
zaměřeny i na směrovou citlivost snímačů a nejistotu jimi měřené
bodové rychlosti v závislosti na okrajových podmínkách přenesených
z reálných prizmatických tratí, v nichž voda proudí s volnou hladinou.
Na základě provedených analýz byla předmětná měřidla doporučena k použití v oblasti úředního měření průtoku vody metodou
rychlostního pole. V relevantní míře tak byly v prvním čtvrtletí roku
2021 do metrologického předpisu MP 010 [8] vhodně implementovány
získané poznatky tak, aby byly co nejdříve k dispozici autorizovaným
subjektům, jež chtějí tento typ měřidel pro svá měření využívat. Pro
bližší informace tak doporučujeme případným zájemcům seznámit se
s novou verzí tohoto metrologického předpisu, který je volně dostupný
na stránkách ČMI.
Poděkování: Děkujeme všem partnerům, kteří nám zapůjčili svá
měřidla, pracovníkům ÚNMZ, ČMI, oponentům úkolů Plánu rozvoje
metrologie a zástupcům dodavatelů předmětných měřidel.
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Measurement of point velocity of water flow using electromagnetic induction meters (Zouzela, M.; Zubik; P.; Brezina; J.; Vitu, M.)
Abstract

Measuring the point velocity of the flow is one of the basic needs in
the field of determining the flow in an open channel. Rotating element current meters are usually used to measure the point velocity
of the flow, but electromagnetic current meters can also be used
successfully. Preferably, they can be used in sewer profiles with
very contaminated wastewater or in profiles with very low water
velocity at the sensitivity limit of conventional rotating element
current meters. It is also possible to use them when measuring in
profiles of watercourses overgrown with vegetation.
In the years 2018 to 2020, three tasks of the Metrology Development Plan (MDP) of the Czech Office for Standards, Metrology
and Testing were completed. These tasks evaluated the characteristics and possibilities of using electromagnetic current meters.
In addition to the theoretical part, the tasks were focused on the
assessment of intermediate precision (replicability), variability
(dispersion) of measured velocities, uncertainty in determining
the point velocity of the flow, and directional sensitivity of the
meters used. The tasks also dealt with monitoring and analysis
of long-term zero stability. The tests were realized with a total of
six meters.
Key words
point velocity – flow measurement – velocity area method – electromagnetic current meter
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 1. ledna 2022.
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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Za Ing. Bohumilem
Müllerem

Před nedávnem odešel na věčnou vodařskou plavbu Ing. Bohumil Müller,
bezesporná, nepřehlédnutelná persona
v oboru velké vody. V redakci se sešly dvě
vzpomínky, které pana Müllera připomínají každá poněkud jinak. Obě otiskujeme, jelikož si to pan Müller jistě zaslouží.
I já za svoji osobu budu s úctou na jeho
odborné i lidské vlastnosti vzpomínat.
Václav Stránský
Ve věku téměř 87 let zemřel pan inženýr Bohumil Müller, nesporně ne
přehlédnutelná osobnost v našem vodním
hospodářství, v oboru, kterému od absolutoria na fakultě inženýrského stavitelství
ČVUT po dlouhá léta věnoval podstatnou
část svého života, své odborné znalosti
a zkušenosti.
Jako mladý inženýr nastoupil místo na
OVHS v Chomutově, následně po dlouhá léta zůstal věrný severním Čechám.
Byl aktivní při zakládání Povodí Ohře
jako státní organizace zajišťující provoz
vodních toků a vodních děl, kde po léta
zastával funkci náměstka ředitele. V dobách, kdy se utvářela koncepce činnosti
Povodí Ohře, aktivně usiloval, aby už při
projektování nových vodních děl bylo
počítáno s podmínkami jejich budoucího
provozu. Z jeho iniciativy se rozvíjel i výzkum možností spolupráce v povodích
Ohře a Bíliny apod.
Kvality Bohumila Müllera se plně
uplatnily i ve funkci vedoucího oddělení
technicko-provozního odboru na ministerstvu lesního a vodního hospodářství,
kam přešel jako odborník s bohatou praxí
v provozu. Po dalších letech se však vrátil
na Povodí Ohře jako ředitel závodu v Karlových Varech.
Ani po odchodu do důchodu jeho vodohospodářské aktivity nijak nepoklesly.
Jako tajemník České vědeckotechnické
vodohospodářské společnosti ve své
činnosti mohl uplatňovat svůj široký přehled v oboru, bohaté zkušenosti i osobní
kontakty. Plných třináct let tak přispíval
k rozvoji aktivit tohoto tradičního sdružení, na jehož autoritě mezi vodohospodáři
měl významný podíl. Po roce 2012, kdy
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formálně odešel na odpočinek, pokračoval ve
svých aktivitách jako funkcionář výboru i jako
organizátor odborných setkání.
Trvalým koníčkem Bohumila Müllera bylo
rybářství. I v tom se projevovalo jeho vodohospodářské zaujetí. Usiloval o to, aby se
rybářství provozovalo v souladu s funkcemi
úseků vodních toků a zejména vodárenských
nádrží a se zásadami ochrany vod. Samozřejmě dobrý úlovek ho vždy potěšil.
Na Bohumila Müllera budeme vždy vzpomínat jako na spolehlivého spolupracovníka,
člověka, který dokázal svým osobitým humorem překonávat nejrůznější složité situace
a vždy byl připraven přispět ke zdaru díla.
V našem vodním hospodářství zanechal
výraznou stopu. Pro nás v ČVTVHS, která
se na více než dvacet let stala významným
předmětem jeho zájmu, byl velmi významnou
osobností.
Výbor ČVTVHS, z.s.
ČVUT, fakultu inženýrského stavitelství –
směr vodní hospodářství ukončil Ing. Bohumil
Müller v roce 1958. V tomto roce dokončil
stejnou fakultu též Ing. Josef Šinták, který se
krátce po odchodu do praxe stal ředitelem
Okresní vodohospodářské správy v Chomutově, (dále jen OVHS). Tato nová organizace potřebovala odborně vzdělané pracovníky, takže
Ing. Müller přijal nabídku a stal se vedoucím
technického úseku. Ing. Šinták nabídl odborné
uplatnění i mně, takže jsem nastoupil v roce
1960 na místo vedoucího oddělení projekce
a investiční výstavby, které patřilo do technického úseku. Tak jsem poznal Ing. Müllera
a naše spolupráce pak trvala mnoho let.
V první polovině šedesátých let zahajovaly
provoz přehrada Křímov a úpravna vody III.
Mlýn, probíhala i výstavba údolní nádrže
Nechranice a údolní nádrže Jirkov. Bylo nutno
z pozice následného provozovatele účinně
spolupracovat s partnery výstavby, aby byly
vytvořeny předpoklady pro budoucí spolehlivý a bezporuchový provoz. Tomu věnoval Ing.
Müller mimořádnou pozornost. Zvlášť náročný byl provoz čerpací stanice Rašovice u Ohře
s instalovaným výkonem Q = 5·1,1 m3/s,
H = 112 m a přivaděče Ohře–Bílina, které
sloužily k zásobování průmyslu a energetiky
Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou
a jako ochrana dolů před účinky velkých
vod. Hlavním odběratelem byly elektrárny
Prunéřov I a II. Největší problémy vznikaly
v zimě při nízkých teplotách, kdy se tvoří
led. Docházelo k ucpávání vtoku do čerpací
stanice, dále pak k zamrzání koryta přivaděče.
Bylo třeba navrhovat a realizovat opatření na
udržení těchto zařízení v provozu. Ing. Müller
významně přispíval k řešení těchto problémů.
K udržení provozu čerpací stanice a přivaděče
v provozu bylo nutno zajistit v době nízkých
přirozených průtoků v Ohři dostatek vody
u odběrného objektu. Často bylo potřeba
nalepšovat průtok z nádrží Skalka a Jesenice.
Ty však byly ve správě OVHS Cheb. Probíhala
proto pomocí telefonního spojení jednání
mezi OVHS Chomutov a OVHS Cheb o čase
a množství nalepšování i s ohledem k možnostem obou nádrží. Ing. Müller přišel v té

době s myšlenkou vybudovat pro řízení
vodohospodářských procesů dispečerské
zařízení. Bylo již jasné, že po uvedení
nádrže Nechranice do provozu vznikne
na Ohři vodohospodářská soustava, která
dispečerské řízení bude potřebovat.
K 1. 7. 1966 vznikl oborový podnik,
Ředitelství vodních toků v Praze, jehož
podřízenými jednotkami bylo šest Správ
povodí, Správa vodohospodářské výstavby a Správa vodohospodářského rozvoje.
Základ Správ povodí byl vytvořen delimitací činností a prostředků spadajících
do oboru vodních toků od vodohospodářských organizací řízených národními
výbory, tj. Okresních vodohospodářských
správ (OVHS) a Krajských vodohospodářských rozvojových a investičních středisek (KVRIS). Následovaly pak další organizační změny (v r. 1968, 1971), jejichž
výsledkem jsou podniky Povodí, přímo
podřízené příslušnému ministerstvu.
Po zřízení Správy povodí Ohře byl do
jejího čela jmenován Ing. Josef Šinták,
který do té doby vykonával funkci ředitele
Okresní vodohospodářské správy Chomutov. Ten jmenoval skupinu pro provedení
delimitace činností a prostředků od OVHS
a KVRIS ve složení Ing. Josef Šinták – ředitel, Ing. Bohumil Müller – technicko
provozní náměstek, Zdeněk Hrabák – ekonomický náměstek, Ing. Ladislav Novák
– vedoucí investičního odboru. Všichni
tito pracovníci přešli ke Správě povodí
Ohře (dále jen SPO) delimitací od OVHS
Chomutov. Výsledky delimitace nebyly
příliš povzbudivé, což bylo způsobeno
jednak tím, že obor vodních toků byl
u OVHS i KVRIS v pozadí důležitosti,
takže nedisponoval potřebnými prostředky a vybavením a dále pak organizace,
od nichž se delimitovalo, měly přirozený
zájem na tom, aby od nich bylo odčerpáno co nejméně pracovníků, majetku
a prostředků. Delimitací bylo získáno 271
pracovníků. Z toho je zřejmé, že počáteční
období (zhruba 10 let) bylo velice náročných, neboť bylo nezbytné získat značné
množství odborníků, vybudovat i při
nedostatku stavebních kapacit technicko-provozní zázemí a při tom budovat nová
vodohospodářská zařízení a zajišťovat
bezporuchový provoz. Ing Müller sehrával
v tomto období nezastupitelnou roli a má
velké zásluhy na úspěšném rozvoji Povodí
Ohře (POh). V této době byl hlavním iniciátorem budování vodohospodářského
dispečinku.
V roce 1975 došlo mezi ředitelem Ing.
Šintákem a jeho náměstkem Ing. Müllerem k dohodě, že odejde z POh na Ministerstvo lesního a vodního hospodářství,
kde pak pracoval ve funkci vedoucího
oddělení v technicko-provozním odboru.
Tam měl možnost využívat zkušeností,
které získal v předchozích zaměstnáních.
Jednání s ním byla vždy věcná, na značné
odborné úrovni a v přátelském ovzduší,
takže vedla k optimálnímu řešení.
V roce 1985 odešel z funkce ředitele
POh Ing. Šinták a návazně jsem byl na
uvolněné místo ministrem lesního a vod-
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ního hospodářství jmenován já. Počátkem
roku 1991 jsem potřeboval obsadit místo
ředitele závodu POh v Karlových Varech.
Obrátil jsem se na Ing. Müllera a ten moji
nabídku přijal, což mi významně pomohlo
obsadit toto místo zkušeným, odborně
erudovaným vodohospodářem. Do funkce
ředitele závodu nastoupil dne 15. 4. 1991.
Mohli jsme tedy navázat na úspěšnou
spolupráci z let 1960 až 1975. Závod řídil
s přehledem a dobře, což prokazovaly
dosažené výsledky, které významně přispívaly k dobrým výsledkům celého podniku.
Do důchodu odešel 31. 12. 1998. Několikrát jsem slyšel jeho výrok, že řídící práce

na závodě Karlovy Vary mu velice vyhovovala,
dělal ji rád a že toto období představuje nejlepší etapu jeho odborné praxe.
Významné byly též jeho pracovní aktivity
v České vědeckotechnické vodohospodářské
společnosti, kde zastával různé funkce. Podílel
se na přípravě a organizačním zajištění celé
řady odborných akcí, např. seminářů, školení,
přednášek apod., které vodohospodáři rádi
navštěvovali. Sem patřilo i zajišťování vydavatelské a publikační činnosti společnosti.
Ing. Müller byl velice společenský a přátelsky založený člověk. Měl velkou zásobu
nevšedních vtipů a příhod, které rád vyprávěl.
Byl rovněž sportovně založen. V oblibě měl

VII. ročník semináře k zprůchodnění migračních
překážek ve vodních tocích
Milan Hladík
Dne 21. října 2021 se v přednáškovém
sále Povodí Vltavy, státní podnik, uskutečnil sedmý ročník semináře zaměřeného na
problematiku migrací ryb ve vodních tocích
a budování rybích přechodů. Seminář měl
celkem 108 účastníků, 70 jich bylo přítomno
přímo v sále a 38 využilo možnosti připojení
on-line. Tradice těchto seminářů byla založena v roce 2009 v souvislosti s realizací pilotních projektů kartáčových rybích přechodů
na Sázavě, nejprve se konaly každoročně,
později byl nastaven dvouletý cyklus, který
v loňském roce přerušila epidemie Covid-19.
Je již tradicí, že jsou na seminář zváni zajímaví
hosté ze zahraničí, v letošním roce se podařilo
zajistit širší účast kolegů ze Slovenska a přednášku o možnostech monitorování migrací ryb
a funkčnosti rybích přechodů přednesl Raf
Baeyens z Belgie.
Účastníky semináře přivítal na půdě Povodí
Vltavy Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy
povodí, a předal slovo dvěma hostům, Ing.
Lindě Stuchlíkové, ředitelce Odboru obecné
ochrany přírody a krajiny MŽP, a Ing. Danielu
Pokornému, řediteli Odboru státní správy ve
vodním hospodářství a správy povodí MZe.
Oba hosté zdůraznili zejména potřebu řešit
migrační průchodnost vodních toků vyplývající ze závazku České republiky dosáhnout
dobrý ekologický stav vod a informovali
o způsobech a možnostech obou resortů
podporovat snahy o naplnění těchto závazků.
Seminář otevřela společná přednáška Mgr.
Vogla, Ing. Holuba, Ing. Marka (AOPK ČR)
a Ing. Musila (VÚV TGM) změřená na současné aktuální metodické přístupy k řešení
migrační průchodnosti vodních toků v ČR,
vyhodnocení dosažených cílů v rámci proběhlých plánovacích období a naplánování cílů
pro období 2021–2027, kdy se předpokládá
realizace přechodů na 23 profilech. V rámci
OPŽP se předpokládá alokace až 280 mil.

vh 11/2021

Kč. Jedním z nejzávažnějších problémů při
realizaci rybích přechodů je soutěž o vodu
s majiteli vodních elektráren. Podle údajů
z roku 2019 je na území ČR elektřina vyráběna
na 1605 vodních elektrárnách, které představují přibližně jen 1,2 % produkce elektřiny
v ČR a 10,2 % produkce z obnovitelných
zdrojů energie. Celkem 65 největších VE instalovaných převážně na přehradách vyrobí
přibližně polovinu tohoto množství. Výrazným posunem v problematice zprůchodnění
migračních bariér na vodních tocích by byl
tzv. „greening“, tedy cílená podpora formou
vyšší ceny za odebranou elektrickou energii
pro provozovatele těch VE a MVE, které splňují enviromentální standardy.
O potřebnosti zavést „greening“ a realizovat
nápravná opatření na migračních překážkách

hlavně košíkovou a sjezdové lyžování.
Právě na alpských dobře upravených
sjezdovkách jsem s ním prožil řadu týdnů. Jezdili jsme s cestovní kanceláří vždy
v březnu, nejraději do italských Alp. To už
hřálo sluníčko, a přitom sjezdovky byly
v perfektním stavu. Měli jsme radost nejen
z lyžování, ale i některých tamních dobrot,
jako je italské cappuccino a bombardino.
Ani nevíš, Bohouši, jak je mi líto, že
už žádný kalíšek ani skleničku spolu
nevypijeme.
Čest Tvojí památce.
Ladislav Novák

na vodních tocích informovala i následující
přednáška Ing. Musila z VÚV TGM. Je prokázáno, že fragmentace říční sítě způsobuje
závažné poškození životního prostředí. Například mortalita dospělého úhoře migrujícího
směrem do moře dosahuje na tocích v ČR až
78 %, i když jsou známy technologické možnosti, jak ji výrazně omezit.
Společný blok tří přednášek kolegů ze
Slovenska zahájil Mgr. Hajdů ze Štátnej
ochrany prírody SR, který se věnoval roli
ŠOP SR při řešení zprůchodnění migračních
bariér na vodních tocích. V letech 2007–2008
bylo identifikováno celkem 1100 bariér
na vodních tocích SR, v roce 2017 došlo
k vymezení celkem 240 prioritních bariér,
které byly promítnuty do Vodného plánu
SR. Byly zpracovány podrobné metodické
materiály pro realizaci rybích přechodů.
Byla také hodnocena funkčnost některých již
realizovaných rybích přechodů, a byly shledány závažné nedostatky a podány podněty
k jejich nápravě. Realizace rybích přechodů
postupuje poměrně pomalu a naráží na podobné problémy jako v ČR.
Společná přednáška Ing. Mravcové a Ing.
Čomaje z VUVH, která byla přednesena
on‑line formou, se věnovala zejména metodickému postupu při řešení zprůchodnění
příčných staveb na Slovensku a dále problematice zprůchodnění klíčových profilů na

Rybí přechod s lomenou trasou na jezu Městečko na Sázavě
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řece Dunaji, tedy VD Gabčíkovo, VD Čunovo
a stupňů (hatí) v ramenné soustavě.
Ing. Supeková z SVP š.p. zhodnotila dosavadní postup při odstraňování migračních
bariér na tocích ve správě podniku. V letech
2016–2017 byly zdokumentovány stovky
objektů a bylo rámcově navrženo řešení jejich zprůchodnění, na základě těchto údajů
vznikla národní databáze, která je přílohou
Vodného plánu SR. V rámci SVP bylo jako
prioritní vybráno celkem 160 objektů, 61
menších bariér bylo již odstraněno nebo přestavěno na skluzy v rámci provozní činnosti
jednotlivých závodů, dále bylo vybudováno
13 rybích přechodů a dalších 15 je v realizaci.
Na roky 2021–2023 se připravuje 6 projektů,
na roky 2023–2027 dalších 71. Mezi ukázkami
z již realizovaných opatření byl zřejmě nejzajímavější projekt na řece Turiec, v intravilánu
města Martin, kde byl ve velmi stísněném prostoru realizován vysoce funkční rybí přechod.
Dále pak připravované zprůchodnění profilu
Nová Dedinka na Malém Dunaji, kde dojde
jednak k zprůchodnění profilu přes systém
odstavených ramen a také k revitalizaci rozsáhlého nivního území.
Raf Baeyens, zástupce firmy Biomark
z USA, informoval o vývoji technologií a zařízení pro monitoring migrací ryb, zejména
takzvaných pasivních značek – PIT tagů.
Během přednášky porovnal různé technologie využitelné pro monitoring migrace ryb
a vyzdvihl výhody PIT značek, které jsou
doporučovány jako vhodná technologie pro
monitoring funkčnosti rybích přechodů
i v rámci metodických materiálů využívaných
v ČR. Na příkladech z již realizovaných studií
a projektů ukázal různá technická řešení antén
a zajímavé výsledky; nejrozsáhlejší studie
byla provedena na řece Dunaj, kde bylo na
13 profilech instalováno celkem 63 antén,
bylo označeno 16 000 jedinců 46 druhů ryb,
a například jedinec oukleje obecné označený
14. 4. 2018 nad Vídní v profilu Greifenstein
byl znovu zachycen dne 16. 4. 2018 nad Lincem v profilu Ottensheim, tedy zhruba 200 km
daleko a po překonání šesti rybích přechodů,
podobně bolen označený 21. 4. 2018 v profilu
Nussdorf (také u Vídně) byl zachycen dne
19. 8. 2018 v profilu Ottensheim.
Ing. Vávra z Povodí Labe, s.p., se věnoval zejména nově realizovanému rybímu přechodu
na řece Smědé ve Frýdlantu; mezi připravované prioritní akce budou patřit čtyři profily
na řece Labi: VD Střekov (ř. km 767,679),
VD Obříství (ř. km 843,504), VD Lobkovice
(ř. km 850,306) a VD Kostelec nad Labem
(ř. km 857,430).
Ing. Přikrylová a Ing. Skokan z Povodí Odry,
s.p., ve své přednášce prezentovali postup
a plány podniku při zprůchodňování migračních překážek na prioritních migračních koridorech, ukázali technické detaily některých již
realizovaných a připravovaných staveb a zabývali se dále problematikou údržby a opravy
poškozených rybích přechodů po povodních,
které povodí Odry postihly v letošním roce.
Ing. Veselý z Povodí Moravy, s.p., se ve své
přednášce zabýval problematikou funkčnosti
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Štěrbinový rybí přechod lokalizovaný na levému břehu u MVE na jezu v Řevnicích na
Berounce
rybích přechodů v období sucha, kdy je veškerý průtok v daném profilu koncentrován
do rybího přechodu a dochází k vyschnutí
jezové zdrže. Dále informoval o problémech
spojených s přípravou zprůchodnění jezů na
řece Svitavě v Brně a dále představil technické
detaily právě realizovaného velkého rybího
přechodu na řece Bečvě v Hranicích.
Ing. Cidlinský z Povodí Ohře, s.p., se zaměřil na problematiku odstraňování migračních
bariér, kdy je možné buď stávající stabilizační
stupně nahradit za balvanité skluzy, nebo
lze vodní dílo, které již pozbylo svůj účel
a často je i poškozeno, zcela odstranit. Mezi
nejrozsáhlejší akce lze zařadit zprůchodnění
přibližně 1 km dlouhého upraveného úseku
na řece Svitávce u Kunratických rybníků.
Ing. Šimůnek z Povodí Vltavy, státní podnik, se věnoval zejména již realizovaným rybím přechodům na významných migračních
koridorech, tedy v Černošicích a v Řevnicích
na řece Berounce a v Městečku a v Podělusech
na řece Sázavě, připravovány jsou další rybí
přechody na klíčových profilech, jedná se
o profily Nespeky, Tichonice a Chřenovice na
Sázavě a dále pak Mokropsy, Zadní Třebáň
a Dobřichovice na řece Berounce.
Závěrečnou přednášku přednesli společně
M. Hladík (VRV a.s.) a M. Muška (BC AVČR).
Týkala se vzhledem k názvu semináře netradičního projektu, kdy je naopak připravován
projekt na výstavbu bariéry, která bude bránit
migraci nežádoucích druhů ryb z Lipna na
Vltavy na území NP Šumava. Tyto ryby dle
výsledků předchozích výzkumných projektů (odhadem se jedná až o 300 000 jedinců
o hmotnosti až 30 t ryb za tři jarní měsíce)
negativně ovlivňují populaci pstruha obecného, která je klíčová pro podporu populace
chráněné perlorodky říční.
Seminář nabídl zajímavé porovnání situace
na Slovensku a v ČR. V obou státech se rybími
přechody zabývá odborná skupina, která je
složená z ichtyologů, zástupců ochrany přírody a z odborníků z vodohospodářské praxe.
Technické řešení jednotlivých projektů je diskutováno a odsouhlasováno. V obou státech
byly sepsány vhodné metodické materiály
pro výstavbu rybích přechodů zohledňující

nejmodernější zahraniční poznatky a technologie. Máme dobré metody monitoringu
funkčnosti rybích přechodů. V obou státech
byly vytyčeny prioritní úseky vodních toků
a prioritní profily a začalo se s jejich řešením,
vyskytují se obdobné problémy a realizace
nejde tak rychle, jak bychom si přáli. Také
na Slovensku je již možné získat finanční
podporu z veřejných zdrojů. V obou státech
započala příprava realizace rybích přechodů
na klíčových profilech (Labe–Střekov, Dunaj–Gabčíkovo), která se potýká s obdobnými
problémy. V obou státech již byl realizován
větší počet úspěšných projektů, disponují
tedy již kvalitními odborníky na projektování
a inženýring těchto složitých staveb a také
stavebními firmami s dostatkem zkušeností
s realizací rybích přechodů. Těsná spolupráce
odborníků z obou států a výměna zkušeností
se ukázala jako velice přínosná. Předběžně
předpokládáme, že by se obdobně zaměřený
seminář mohl konat příští rok na Slovensku
a v Praze opět za dva roky. Doufejme, že to vše
přispěje k rychlejší realizaci naplánovaných
projektů.
Jménem organizačního výboru bych chtěl
poděkovat zejména kolegům ze státního podniku Povodí Vltavy za poskytnutí přednáškového sálu se vším vybavením a komfortem, tak
i za technické zajištění on-line přenosu. Vše
klapalo bez problémů. I když osobní jednání
a možnost kuloárových diskusí během odborného semináře těžko nahradí on-line forma,
tak to, že jsme se naučili více využívat tuto
technologii, která určitě šetří čas a finanční
prostředky spojené s cestováním, je jedna
z mála pozitivních věcí spojených s dobou
covidovou. Přesto doufám, že se při příští
příležitosti opět sejdeme osobně a že informace získané na semináři budou pro všechny
účastníky užitečné.
Přednášky ze semináře je možné stáhnout
ve formátu .pdf ze stránek semináře (https://
konference.vrv.cz/seminar).
RNDr. Milan Hladík, Ph.D.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5 – Smíchov
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Spolupráce s Českým rybářským svazem (rybáři
na povodí Odry)
Tomáš Skokan

Významným subjektem, který hospodaří
v celém povodí Odry v územní působnosti
státního podniku Povodí Odry a především
na tocích v jeho správě je Český rybářský
svaz, z. s., Územní odbor pro Severní Moravu
a Slezsko. Český rybářský svaz, z. s., je spolek, jehož posláním je zejména vykonávat
rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství.
Sdružení se kromě rybářství věnuje ochraně
přírody, udržování přirozené biodiverzity, práci s mládeží a v neposlední řadě také zaštiťuje
závodní lov ryb. Český rybářský svaz vznikl
v roce 1968 rozdělením tehdejšího Československého svazu rybářů. V roce 1990 došlo
k odštěpení tehdejšího Jihomoravského
územního svazu, z něhož vznikl Moravský
rybářský svaz. V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdružení
v České republice. Sdružuje více než 250 tisíc
členů organizovaných prostřednictvím 481
místních organizací, které jsou sdružené do
sedmi územních svazů. Z výše uvedeného
krátkého přehledu je jasné, že Český rybářský
svaz, z. s., Územní odbor pro Severní Moravu
a Slezsko (ČRS) a Povodí Odry, státní podnik,
(PO) mají hodně společných zájmů zejména
při ochraně povrchové a podzemní vody, jako
ohrožené a nenahraditelné složky životního
prostředí a přírodních zdrojů a při stanovení
podmínek pro hospodárné využívání vodních
zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předejití stavu nedostatku vody a pro zachování
i zlepšení jakosti povrchových a podzemních
vod, pro vytváření podmínek pro snižování
nepříznivých účinků povodní a sucha a zajištění bezpečnost vodních děl ve smyslu
vodního zákona.
Přes společné zájmy Český rybářský svaz
a Povodí Odry uzavřely navíc v roce 2016
Dohodu o spolupráci na desetileté období,
ve které jsou podrobně specifikovány okruhy
spolupráce a její každoroční vyhodnocování.
Dohodou je řešeno celkem 19 bodů spolupráce. Dodržováním dohody a jejím průběžným
hodnocení byl pověřen Provozní odbor na
správě státního podniku.
Předmětem spolupráce je předávání informací o plánovaných opatřeních prováděných
za účelem správy a údržby vodních toků
a vodních děl. ČRS tak spolupracuje na opatřeních již v projektové přípravě staveb a má
možnost uplatňovat své připomínky. Omezí
se tak dopad na rybí společenstva. Příkladem
může být připravovaná rekonstrukce vodní
nádrže Baška plánovaná v roce 2023–24, při
které dojde ke slovení všech ryb a k vypuštění
nádrže po dobu stavby. S ČRS bylo dohodnuto, že ukončí každoroční zarybňování nádrže
a rybáři tak odlovem sníží množství ryb, které
bude nutné jinak slovit a převést do jiného
revíru. Děje se tak i u jiných nádrží, které
jsou předmětem nějaké údržby, jako třeba
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u odbahnění vodní nádrže Pocheň. Následně
je ČRS nápomocen při zpětném zarybňování
těchto nádrží.
Významně rybáři pomáhají prostřednictví
svých kontrolních složek při sledování provozu MVE a dodržování nakládání s vodami pro
zajištění minimálních zůstatkových průtoků
v tocích. Jejich kontrolní činnost jsme výrazně
ocenili v době mimořádného sucha v roce
2015. Je dohodnuto, že v zájmu zlepšení kvality povrchových vod bude ČRS postupovat
formou vyvážené rybí obsádky, při které bude
zohledněna možnost ovlivnit kvalitu vody
zvýšeným podílem dravých ryb. V roce 2018
nechal státní podnik Povodí Odry odborně
ichtyologem doc. RNDr. Bohumírem Lojkáskem, CSc., z Ostravské univerzity posoudit
skladbu ryb a plnění zarybňovacích plánů
u nevodárenských nádrží. Závěr posouzení
byl kladný a byla vyzdvižena snaha ČRS o posílení populace dravých druhů ryb.
Spolupráce se týká i střediska Rybného
hospodářství na Povodí Odry, které úzce
spolupracuje s místními organizacemi ČRS
při výlovech našich rybníků a také vypomáhá dodávkami násad některých druhů ryb
pro zarybnění vodních toků v celém povodí
Odry. Další spolupráce se týká devíti malých
vodních nádrží v správě Povodí Odry. S ČRS
jsou uzavřeny smlouvy o výpůjčkách nádrží,
na kterých ČRS zabezpečuje kontrolu a základní údržbu včetně běžných manipulací dle
schválených manipulačních řádů.
Asi nejviditelněji a nejcitelněji se jeví spolupráce při zajišťování stavu a čistoty pozemků
kolem vodních toků a především nádrží. Rybáři však neznečišťují pozemky kolem vody
sami. Je to problém nás všech. Ukládat obecně

odpad bezprostředně kolem vody i v místech
k tomu určených by se nemělo. Přes veškerou
snahu udržet pořádek kolem vody, je odpad
větrem a následně vodou odnesen tam, kde
by neměl být. Na rozdíl od obecných předpisů řešících ukládání odpadu má každý
rybář povinnost, danou rybářským řádem,
po příchodu rybářské místo nejprve uklidit.
Spolupráci v tomto směru dokládá společné
pravidelné každoroční čištění pozemků okolo
nádrže Slezská Harta.
Bohužel pouze úklid nestačí. Nepovolené
využívání pozemků, a to nejen rybáři okolo
nádrže Slezská Harta, může mít z dlouhodobého hlediska nepříznivý dopad na kvalitu vody
v nádrži. Lidé a někteří rybáři se naučili přijet
autem nebo karavanem až k vodě a mnohdy
bez jakéhokoliv sociálního zázemí zde pobýt
třeba týden. Bylo proto nutné zavést další
preventivní opatření, které vyústilo na podzim
v roce 2020 v rozšíření ochranného pásma
vodního zdroje kolem nádrže Slezská Harta.
I v tomto případě jsme po projednání u zástupců ČRS nalezli pochopení, i přes omezení,
která se dotknou rybářů samých. Ukazuje se
i po krátké zkušenosti z průběhu letní sezony
2021, že jsme při ochraně vodního zdroje
s ČRS nalezli další formu spolupráce, která
bude prospěšná nejen pro rybáře a vodohospodáře, ale hlavně vodě.
Základ pro pokračování dobré spolupráce
potvrdilo i společné tiskové prohlášení, jehož
text uvádíme níže.

Vodohospodáři a rybáři se dohodli
na provozování rybolovu
na Slezské Hartě
V srpnu roku 2020 vstoupilo v platnost opatření obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci změny/rozšíření
ochranného pásma II. stupně vodního zdroje
vodárenské nádrže Kružberk o území vodní
nádrže Slezská Harta, které má vliv na rybolov.
V současném režimu ochranného pásma
II. stupně nádrže Slezská Harta se zejména
zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření
a bivakování mimo místa k tomu určená, rozdělávání ohňů, plavba plavidel se spalovacím
motorem po zátopě vodního díla, ukládání
odpadů a umísťování staveb včetně mobil-
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ních obytných zařízení a omezuje se pobyt
„u vody – v ochranném pásmu“ jen na denní
dobu lovu stanovenou prováděcí vyhláškou č.
197/2004, zákona č. 99/2004 Sb.
Rozšíření ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Kružberk na zátopu nádrže
Slezská Harta má bezesporu vliv na rybolov.
Státní podnik Povodí Odry a Český rybářský
svaz však mají společný zájem, aby i nadále
mohl být na nádrži Slezská Harta provozován
výkon rybářského práva, a to ke spokojenosti
všech místních rybářů, ale i rybářů z širokého okolí. Obě strany se shodly, že nejlepším
řešením by bylo zřízení rybářských zázemí.
Ta by mohla řešit problematická místa pro
parkování motorových vozidel včetně dojezdu bez porušení předpisů. Dále pak sociální
zázemí (chemická WC), možnost stanování,
bivakování apod., a využití schváleného veřejného ohniště, včetně úběžiště pro nepříznivé
povětrnostní podmínky.
„Výše uvedené rozšíření ochranného pásma
však bude současně vyžadovat vytvoření rezervačního systému, který by umožnil regulaci
danou kapacitou rybářských zázemí. Zároveň
je nutné zvětšit postihování těch, kteří i nadále
nebudou akceptovat zákazy správce vodního
díla, který má v této chvíli již pravomoci podložené legislativně s oporou v zákoně. Z textu
opatření obecné povahy k rozšíření ochranného pásma možná nebylo patrné, že výkon
rybářského práva na revíru Slezská Harta 1A
je zachován na celé vodní ploše (vyjma jasně
definovaných zákazů). Naší snahou je vybudovat rybářská zázemí se započetím již v letošním
roce, která by vytvořila podmínky pro rybáře
včetně jednoduchého rezervačního systému.
Zázemí, která by poskytla zájemcům větší
komfort při rybaření, možnost pobytu na více
dní. Současně předpokládáme, že by se tímto
opatřením daly skloubit zájmy rybářské obce
s ochranou vodního zdroje. Jsme si vědomi,

že je to velké sousto už s ohledem na rozličné
majetkové vztahy k parcelám, komunikacím.
Nicméně státní podnik Povodí Odry nabízí
pomocnou ruku a s ostatními vlastníky jsme
začali vyjednávat již v loňském roce. Nyní
budeme pokračovat dále. Vše vzniklo vlivem
velkého tlaku na tolik oblíbený revír ze strany
rybářů (ale nejen jich). Připusťme si rovněž ale,
že nelze přehlížet zájmy, které provozovatel
uvádí a řadí jako priority vodního díla“, uvedl
jednatel Českého rybářského svazu, Rostislav
Trybuček.
Manipulační řád na nádrži Slezská Harta
vychází z nadřazeného dokumentu, kterým je
Manipulační řád Vodohospodářské soustavy
povodí Odry. Zde jsou zakotveny schválené
priority jednotlivých účelů, od nejvyšší priority zásobení vodou, zajištění minimálních
průtoků pod nádrží a povodňového řízení
k tlumení velkých vod, až po účel s nejnižší
váhou, rekreaci s rybolovem spolu s výrobou
elektrické energie.
Na vodní nádrži Slezská Harta, která je nádrží s vodárenským využitím a prakticky plní
funkci předzdrže Kružberka, se dlouhodobě
nedodržují podmínky na pozemcích kolem
zátopy, jako jsou zákaz vjíždění motorovými
vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů
získáváním dříví do ohnišť, zákaz používání
spalovacích motorů na vodní hladině, ukládání
odpadů apod. Také proto, že množství průměrných ročních docházek rybářů dosáhlo nadále
neúnosných cca 70 tisíc, v přepočtu na období
červen až září se jedná o 590 osob za den, bylo
za účelem posílení pravomocí příslušných
úřadů a správce vodní nádrže přistoupeno
k rozšíření ochranného pásma II. stupně na
plochu zátopy nádrže Slezská Harta. Rozšíření
ochranného pásma však je cíleno jak za účelem
regulace rybolovu, tak za účelem regulace i dalších rekreačních a sportovních aktivit.

Přední akademická pracoviště doporučila ve Skaličce
boční víceúčelovou nádrž
Petr Chmelař
Přední akademická pracoviště v zemi dokončila multikriteriální analýzu a doporučila jednu z variant vodního díla Skalička,
které má chránit více než 100 000 obyvatel
Pobečví před povodněmi. Vědecký tým na
základě několika metod dospěl k závěru, že
nejvhodnější variantou není ani průtočná
víceúčelová nádrže, ani tzv. suchý poldr
(suchá nádrž). Nejvhodnější variantou je
boční víceúčelová nádrž. Výsledky multikriteriální analýzy prezentovali autoři multikriteriální analýzy zástupcům dotčených
obcí přímo ve Skaličce.
Vodní dílo Skalička představuje základní
a nezbytný prvek systému protipovodňové
ochrany v povodí Bečvy. S ohledem na projevy klimatické změny v posledních letech,
kdy v Bečvě klesají průtoky i na 5 % normálu,
nabyla na významu možnost využití zásobního objemu nádrže pro zmírnění následků
sucha. Kromě víceúčelové nádrže a suchého
poldru přímo na toku byly zpracovány i tzv.
boční varianty vodního díla. Vzniklo tak
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celkem pět různých variant vodního díla
Skalička, jejichž rozdíly spočívají v průtoč-

„Zájmem státního podniku Povodí Odry
je mimo prioritního posilování kvality vody
v nádrži zajišťovat i podmínky pro přiměřený
a regulovaný rybolov na nádrži Slezská Harta
a obecně i pro rozvoj turistiky a aktivit na této
nádrži,“ konstatoval Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.
„Všechna uvedená opatření mají za účel
preventivně podporovat jakost vody v nádrži
Slezská Harta, která úzce souvisí jak se zásobováním vodou bruntálského skupinového
vodovodu, tak zejména Ostravského oblastního
vodovodu v množství, které pro úpravnu vody
v Podhradí dosahuje v letních měsících až
okolo 1 000 l/s,“ doplnil Petr Poledna, hrázný
VD Slezská Harta.
Území povodí Odry je přirozeně chudé na
podzemní zdroje vody a z 90 % se surová voda
pro výrobu vody pitné získává z povrchových
zdrojů, z vodárenských nádrží Šance na řece
Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Vodárenská nádrž
Kružberk spolu s úpravnou vody v Podhradí je
nejvýznamnějším zdrojem vody pro obyvatele
Moravskoslezského kraje a spolu s dalšími
jmenovanými nádržemi zajišťuje zásobení
vodou více jak jednoho milionu obyvatel. Pro
výrobu pitné vody jsou důležitými faktory jak
její dostatečné množství, tak její kvalita. S ní
je spojená preventivní ochrana před jejím
možným znečištěním a znehodnocením.
Povodí Odry, státní podnik
Ing. Tomáš Skokan
Provozní odbor

nosti nádrže a možnosti trvalé akumulace
vody pro nadlepšování nízkých průtoků
v řece Bečvě. O nejvhodnější variantě proto
rozhodovala nezávislá akademická pracoviště. Vzhledem k nutnosti posoudit komplexní
vliv na životní prostředí k tomu zvolila tzv.
multikriteriální analýzu.
Přední české kapacity z ČVUT, VUT
a Akademie věd ČR stanovily jednotlivá
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kritéria, na základě kterých byly jednotlivé
varianty srovnávány. K jejich stanovení oslovily 39 subjektů z řad vysokých škol, státní
správy, samospráv a dalších organizací.
Hlavními kritérii byly např. vliv na životní
prostředí, technické řešení či vodohospodářské hledisko. Analýza brala v úvahu
i možnost ovlivnění minerálních pramenů
v lázních Teplice. Na základě tří odlišných
metod pak vyhodnotily a porovnaly všechny
varianty vodního díla. Dle akademiků je
nejvhodnější variantou boční víceúčelová
vodní nádrž. Jako nejméně vhodné naopak
skončily průtočná víceúčelová nádrž a boční
suchá nádrž.
„Je třeba zdůraznit, že tato studie nemá
v České republice obdoby. Jde o opravdu
odborné a nezávislé posouzení všech variant
na základě vědeckých metod, na kterých se
shodli zastánci i odpůrci jednotlivých variant,
kteří byli členy pracovní skupiny. Vítězná
varianta není ta, kterou preferujeme my, není
ani ta, kterou preferují zastánci jednoúčelové
suché nádrže. Ani jedni ovšem nemůžeme
zpochybňovat nezávislost pracovišť a předních českých kapacit v oboru, které s naším

společným souhlasem navrhly metody, jak
nejvhodnější variantu stanovit,“ komentuje
závěry multikriteriální analýzy generální
ředitel Povodí Moravy, s. p.
Zpracování multikriteriální analýzy v obdobném rozsahu a podrobnosti nemá v České
republice v oblasti vodního hospodářství
obdoby. Zpracovatelské týmy vycházely při
zpracování analýzy mimo jiné ze zkušeností,
které byly získány při obdobných hodnoceních v zahraničí. Vlastnímu zpracování
předcházelo shromáždění více než 150 relevantních podkladových studií a dalších
odborných prací. Zásadním podkladem pro
analýzu byla hydrogeologická studie, která
zhodnotila hydrogeologické poměry v lokalitě i širším zájmovém území a vyhodnotila
potenciální změny režimu podzemních vod
v souvislosti s jednotlivými variantami.
Dle odborné analýzy má boční víceúčelová
nádrž požadovaný protipovodňový účinek
a navíc dokáže pozitivně ovlivňovat Bečvu
v období sucha. Tato varianta navíc bude mít
pozitivní dopad na druhovou diverzitu a nepovede k negativnímu ovlivnění minerálních
pramenů v lázních Teplice. Ostatní varianty

obsahují negativa, jako jsou např. významné
zásahy do pravobřežního území, přerušení
říčního kontinua Bečvy v případě průtočných
variant či problematické ověření provozu
a omezený adaptační potenciál v případě
suchých variant nádrže.
Analýza byla dokončena a prezentována
členům meziresortní pracovní skupiny ve
středu 13. 10. Výsledky multikriteriální analýzy prezentovali její autoři (docent Ladislav
Satrapa z ČVUT, docent Josef Hejzlar z AV ČR
a profesor Jaromír Říha z VUT) zástupcům
dotčených obcí v Pobečví v pátek 15. 10. Variantu boční víceúčelové nádrže tak doporučí
Ministerstvo zemědělství vládě k realizaci.
Petr Chmelař
chmelar@pmo.cz

Pod záštitou ministra zemědělství
a ministra životního prostředí
vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
ve spolupráci se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

SOUTĚŽ „VodohospodÁŘská stavba roku 2021“
A.V rámci soutěže budou hodnoceny stavby nebo jejich ucelené
části (dále jen „stavby“) v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.
V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé
této podkategorii maximálně dvě stavby.
V každé kategorii může jedna stavba získat „Zvláštní ocenění
SVH ČR“.
B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo
jejich ucelené části dokončené na území České republiky v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení
přínosů staveb z hlediska jejich
– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických
parametrů,
– účinků pro ochranu životního prostředí,
– funkčnosti a spolehlivosti provozu,
– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti
ochrany životního prostředí a úspory energií,
– estetických a sociálních účinků.
D.Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností,
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku
do soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2021“ v elektronické
podobě na adresy: plechaty@vrv.cz a caloudova@vrv.cz současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet
u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.
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E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:
• 30 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč)
• 10 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1. Popis stavby (ve formátu Word) v rozsahu 2, maximálně 4
stránek. Uvést zejména priority stavby z hledisek uvedených
v odstavci C.
2. Fotodokumentaci stavby (maximálně 3 až 5 fotografií) v tiskové
kvalitě ve formátu JPG.
3. Doklad o dokončení stavby, tj. doklad o tom, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř.
čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby
ve smyslu § 120 stavebního zákona); pokud se jedná výlučně
o opatření na technologickém zařízení staveb, které k realizaci
tyto doklady nevyžaduje, tak čestné prohlášení o jeho uvedení
do provozu, potvrzené vlastníkem/správcem a provozovatelem.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.
G.Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů dle odstavce F
zašlete do úterý 15. února 2022
Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR,
z.s. a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší informace
a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s.,
tel. 605 262 947 nebo na adrese info@svh.cz. nebo plechaty@vrv.cz.
Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Vodní hospodářství
a SOVAK.
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DHI a.s.
Více jak 20 let úspěšné spolupráce při sestavování a provozování rozsáhlých
povodňových modelů (
Identifikujeme
rizikové oblasti a trasy
vzniklých z extrémních srážek v urbanizovaných
územích jako součást plánu adaptace na klimatickou změnu a podkladů krizového řízení.

Náš software umožňuje modelovat veškeré procesy v hydrosféře.

MIKE HYDRO MIKE SHE MIKE FLOOD MIKE URBAN FEFLOW

MODELY JAKOSTI VODY

Modely jakosti vody jako nástroj pro optimalizaci opatření navržených v
rámci procesu plánování v oblasti vod nebo pro omezení eutrofizace.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost stát se součástí společnosti DHI. Kompletní nabídku volných
pracovních míst naleznete na www.dhigroup.com/careers.
Sídlo společnosti:
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10

Kontakt:
Telefon: +420 267 227 111
E-mail: office@dhi.cz

Více informací získáte
na našich webových stránkách
www.dhi.cz

Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy („Blueprint“)
a stav implementace Rámcové směrnice vod
(2000/60/ES)
Pavel Punčochář

Co je „Blueprint“ a jaký má obsah?
V r. 2012 byl za kyperského předsednictví
Radě EU v Limassolu představen Plán na
ochranu vodních zdrojů Evropy, stručně
označený pracovníky Evropské komise
jako „Blueprint“ (dále BP) [1] (obr. 1). Byl
prezentován jako zásadní dokument, který
přispěje ke zrychlení aktivit k plnění cílů
Rámcové směrnice o vodách (2000/60/EU,
dále RSV) [2]. Na konferenci navázalo obvyklé neformální setkání „vodních ředitelů“
členských zemí EU, kde proběhla stručná
diskuse o významu tohoto dokumentu pro
plnění požadavků RSV v dalším období, při
čemž východiskem byly údaje z probíhající
1. etapy plánování v oblasti vod. S jistým
překvapením jsme od pracovníků Evropské
komise (EK) vyslechli případný záměr, že
pokud se tempo aktivit k dosažení dobrého
stavu vnitrozemských vod nezrychlí, bude
zřejmě nutné mnohé prvky BP zavést do
směrnic EU.
Úvodem BP je uvedeno, cituji: „cílem tohoto plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy,
založeného na rozsáhlém hodnocení stávající
politiky, je odstranit překážky, které brání
opatřením na ochranu vodních zdrojů Evropy.
Plán vychází z množství informací a analýz
včetně zprávy Evropské agentury pro životní
prostředí (EEA) o stavu vod, posouzení plánů
povodí jednotlivých členských států provedeného Komisí, přezkumu politiky pro řešení

Obr. 1. Titulní strana Plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy – „Blueprint“ z r. 2012
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nedostatku vody a sucha a kontroly efektivity
politiky EU na ochranu vnitrozemských vod.
Kromě toho je k plánu připojeno posouzení dopadů. Plán je založen na rozsáhlých veřejných
konzultacích, které probíhaly jak v rámci jeho
tvorby, tak v rámci kontroly efektivity a zahrnovaly širokou veřejnost, zúčastněné strany,
členské státy i jiné instituce a orgány EU. Plán
uznává, že vodní prostředí jsou v rámci EU
značně různorodá, a nenavrhuje tedy žádné
univerzální řešení, což je v souladu se zásadou subsidiarity. Zdůrazňuje klíčová témata,
mezi něž patří zlepšení využívání půdy, řešení
znečištění vody, zvýšení účinnosti využívání
vody a odolnosti vůči mimořádným jevům
a zlepšení správy a řízení v oblasti hospodaření s vodními zdroji“.
Dále v textu bylo uvedeno, opět cituji:
„RSV si stanoví za cíl dosažení dobrého stavu
do roku 2015. Tento termín se blíží. Zpráva
agentury EEA o stavu vod i posouzení plánů
povodí jednotlivých členských států podle
RSV, které provedla Komise, se shodují na tom,
že tento cíl pravděpodobně dosáhne o málo
více než polovina (53 %) vod EU. Pro zachování a zlepšení evropských vod jsou tedy
zapotřebí další významná opatření. Hlavní
příčiny negativních vlivů na stav vod jsou vzájemně propojeny. Patří k nim změny klimatu,
využívání půdy, hospodářské činnosti (…)
více částem EU hrozí riziko nedostatku vody
a vodní ekosystémy, na jejichž službách naše
společnosti závisí, mohou být zranitelnější
mimořádnými jevy, jako jsou povodně a sucha. Abychom uchránili zdrojovou základnu
pro život, přírodu a hospodářství a abychom
ochraňovali zdraví lidí, je nezbytně nutné tyto
problémy řešit. EU se musí zaměřit na zelený růst a efektivněji využívat zdroje (včetně
vody), aby dosáhla udržitelného oživení po
současné hospodářské a ekologické krizi,
přizpůsobila se změnám klimatu a vytvořila
si odolnost vůči katastrofám.“
Cílem BP je zajistit udržitelnost všech
činností, které mají dopad na vodu, a tím
zabezpečit dostupnost kvalitní vody pro její
udržitelné a spravedlivé využívání. Tento
cíl je již různými způsoby zakotven v požadavcích RSV, ovšem BP umožní dosáhnout
tohoto cíle překonáním různých překážek.
V závislosti na tom, jak budou členské státy
při řešení nedostatků nápravnými opatřeními
pokračovat, mohou být uplatněna nezbytná
řízení pro neplnění povinností. Možná bude
třeba zvážit i změny „acquis communautaire“.
Rozhodující část BP má název „Dobrý stav
vod“ a jak ho dosáhnout: něco lépe, něco
více, něco nově“ a obsahuje tematické oddíly:
• Využívání půdy a ekologický stav vod
v EU: problémy a řešení.
• Chemický stav a znečištění vod v EU: pro-

blémy a řešení.
• Racionální využívání vody v EU: problémy
a řešení.
• Zranitelnost vod v EU: problémy a řešení.
• Průřezová řešení.
• Globální aspekty.
Posledním oddílem jsou „Závěry a výhled
pro vodní politiku EU“.
V každém oddíle je tabulka s kolonkami
„Opatření navrhovaná plánem“, „Kdo je provede?“, „Do kdy“. Prakticky všude je odpovědným subjektem členský stát, dále se také
uvádí Evropská komise (pro kontrolní a legislativní aktivity), Evropská environmentální
agentura (pořizování zpráv a informačních
systémů), Evropská investiční banka (pro
financování). Těžištěm časování byla léta
2013–2014 a období do r. 2016.
Z prvního tematického okruhu vyplývá,
že nejrozšířenější negativní tlak na ekologický stav v EU (v 19 členských státech)
působí změny vodních útvarů přehradami
pro výrobu elektrické energie či vodní dopravu, odvodňování půdy pro zemědělství
a hrázemi na protipovodňovou ochranu.
Tzv. hydromorfologické tlaky, které postihují přibližně 40 % vodních útvarů, je nutné
eliminovat nejen u nových vodních staveb,
ale omezit je modernizací stávajících staveb.
Velmi podstatná úloha je přikládána „zelené
infrastruktuře“, která je uváděna jako zásadní
prvek pro zajištění dostatku vody v krajině,
pro omezení následků povodní a rovněž
k ochraně před suchem.
Opatření v BP zahrnují také oblast vodovodů a kanalizací – např. požadavek na účinné
pobídkové ceny vody, měření spotřeby,
snížení nelegálního odběru/vzdouvání vod,
zařízení pro efektivní využívání vody v budovách, snížení úniků vody i maximalizace
opětovného využití vody.
Pozornost zasluhuje oddíl „Chemický stav
a znečištění vod v EU“, ve kterém vyniká
nutnost rozšíření spektra monitorovaných
látek, neboť ve 40 % vodních útvarů povrchových vod nebyl chemický stav „znám“.
Zejména prioritní látky je nutné posoudit
z hlediska výskytu a jejich rizik pro vodní
prostředí. Opatření se mají zaměřit na omezení až nepovolení používání prostředků
na ochranu rostlin a biocidů. Pokud se týká
léčiv (humánních i veterinárních), je nutné
zajistit hodnocení environmentálních rizik
znečištění zbytky léčivých přípravků, jejichž výskyt narůstá a představují stále větší
problém. (Poznámka autora článku: V tomto
ohledu je překvapivý současný postoj EK
k recyklování vyčištěných splaškových vod na
závlahy, podporované nařízením [3], které se
mikropolutanty nezabývá s odkazem na to,
že aktuálně probíhají studie o jejich výskytu a chování v různých složkách životního
prostředí. O možnosti a podmínkách využití
se mají postarat jednotlivé členské státy zavedením kompetentních autorit).
Některá doporučení jsou v současném pohledu poplatná době přijetí BP, neboť vývoj
klimatické změny a výskyt hydrologických
extrémů vede členské státy k řadě opatření,
která nejsou vždy konformní s citovanými zásadami. Jedná se zejména o opatření k omezení hydrologických extrémů, tedy povodní
(zejména přívalových), sucha a zajištění vodních zdrojů při nedostatku vody, kdy je nutné
kombinovat technická a „zelená“ opatření.
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Jaké je naplňování „Blueprintu“
a požadavků Rámcové směrnice
o vodách?

Účelem tohoto sdělení není rozebírat plnění
jednotlivých opatření obsažených v BP. Je
však překvapivé, že BP se po r. 2016 prakticky
nezmiňuje, a ani nové materiály EK se na něj
neodvolávají (obr. 2).
Nicméně opatření a přístupy k řešení,
které BP obsahuje, jsou postupně uváděny
do života a EK je prosazuje, i když jinými
mechanismy, než byly avizovány při jeho
přijetí. Nejviditelnějším příkladem je strategie
European Green Deal, vložení požadavků RSV
do Programu rozvoje venkova, tlak na zajištění ekologických průtoků ve vodních tocích
a zásadní odpor k realizaci dalších vodních
děl (zejména příčných staveb) ve vodních
tocích. Obsah BP a RSV každopádně ovlivnil
postoj EK k hodnocení Národních plánů obnovy, připravených v letošním roce ve všech
členských státech EU. V nich jsou těžištěm
podmínky pro navržené investice nejenom
nepoškození životního prostředí (DNSH – „do
no significant harm“ = nepůsobí významné
poškození), ale také striktní požadavek na
pozitivní efekty pro biodiversitu, která v BP
nebyla zdaleka tolik zdůrazněná.
Hlavní pozitivní záměr BP byl urychlit realizaci opatření, která zajistí dosažení dobrého
stavu vnitrozemských vod v Evropě, tedy naplnění cílů RSV prostřednictvím tří šestiletých
etap plánů povodí, tedy do r. 2027.
Proto bych rád ukázal, jaký je současný stav
dosahování dobrého chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod i dobrého
ekologického a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod na oficiálních výsledcích,
publikovaných Evropskou agenturou pro
životní prostředí (dále EEA) [4] a obsažených
v 5. hodnotící zprávě druhé etapy plánů povodí publikované EK [5].
Výsledky dosažení dobrého stavu vnitrozemských vod v členských státech EU shrnuje
tab. 1. Je zřejmé, že stav útvarů podzemních
vod je výrazně lepší než útvarů vod povrchových. V obou případech je ovšem patrný

Obr. 2. Titulní stránka vyhodnocení stavu
2. plánu povodí publikovaného Evropskou
agenturou pro životní prostředí v r. 2018
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Tabulka 1. Hodnocení stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v I. a II. Plánu povodí
v zemích EU (% dosažení z celkově hodnocených vodních útvarů), Zdroj [4]
Vodní útvary
(počet)

Stav
Chemický stav

povrchových vod
(92 200)
Ekologický stav

Chemický stav
podzemních vod X)
(3,04 mil. km2)
Kvantitativní stav

dobrý stav
nedosažení dobrého stavu
neznámý stav
dobrý a velmi dobrý stav
střední, poškozený nebo zničený stav
neznámý stav
dobrý stav
nevyhovující stav
neznámý stav
dobrý stav
nevyhovující stav
neznámý stav

malý pokrok dosažený v období od 1. plánu
povodí. Podíl vodních útvarů povrchových
vod, které nedosahují dobrého chemického
stavu, vzrostl o 20 % a o 12 % rovněž narostl
počet vodních útvarů, které mají ekologický
stav horší než dobrý. V obou případech to koreluje s významným úbytkem vodních útvarů
v „neznámém stavu“.
Tento nepříznivý obraz je mimo jiné také
důsledkem přístupu k hodnocení „one out,
all out“ (jeden špatně, všechno špatně), které
EK vyžaduje. Tedy v případě, že některý ze
sledovaných ukazatelů některé ze složek
hodnocení chemického nebo ekologického
stavu/potenciálu překročí hodnotu povolenou
pro dosažení dobrého stavu, je hodnocení
celé složky, a tedy i celého útvaru klasifikováno jako nevyhovující, respektive nabývá
hodnoty nejhoršího hodnoceného ukazatele
(„nedosažení dobrého stavu“ u chemického
stavu, respektive „stav zničený“ u ekologického stavu, označené v grafickém vyjádření
červenou barvou).
Tím dochází k situaci, že počet vodních
útvarů, které dosahují dobrého stavu, nejenom
vzrůstá velmi pomalu, ale navíc se následkem přijetí přísnějších limitů na koncentrace
cizorodých látek (dle směrnice [6]) dokonce
mnohé útvary zhoršily.
Proto hodnotící zpráva EEA [5] uvádí, cituji: „Celkovým cílem RSV pro všechny vodní
útvary je „dobrý“ stav vod. „Dobrý“ zahrnuje
chemický a ekologický stav povrchových vod
a chemický a kvantitativní stav podzemních
vod. Každé z těchto posouzení stavu obsahuje
několik kvalitativních parametrů (znečišťujících látek/determinantů). RSV používá při
posuzování vodních útvarů zásadu „one out,
all out“ (tj. nejhorší stav prvků použitých v posouzení určuje celkový stav vodního útvaru)

1. plán
povodí
41
30
29
38
47
15
68
30
2
81
15
4

2. plán
povodí
41
50
9
40
58
2
70
29
1
86
12
2

a pokrok dosažený u některých kvalitativních
prvků/determinantů může být zakryt nedostatečným pokrokem u jiných. To může vést
k příliš pesimistickému pohledu na pokrok
dosažený prováděním Rámcové směrnice
o vodách pro ty členské státy, které mají rozvinutější a komplexnější systémy hodnocení, jež
obsahují mnoho prvků. V některých případech
mohl nedostatečný vývoj vyhodnocovacích
metod v prvním cyklu nebo neúplná interkalibrace (pozn. autora: jedná se o unifikaci
metodických postupů) také snížit přesnost
výsledků z prvních plánů povodí.“
K zachycení pozitivního trendu hodnocení
proto tato zpráva uvádí, cituji: „V této zprávě
jsou výsledky hodnocení ekologického a chemického stavu podpořeny analýzou posouzení
stavu na úrovni kvalitativních prvků nebo
jednotlivých znečišťujících látek. Při použití
výsledků pro porovnávání mezi členskými
státy je nutná opatrnost. Výsledky členských
států závisí na jejich monitorovacích činnostech a na počtu použitých prvků jakosti nebo
posouzených chemických látkách. Výsledky
musí být interpretovány společně s výsledky
týkajícími se důvěry ve status a podrobností
o prvcích jakosti a znečišťujících látkách
a jejich prahových hodnotách. Vizualizační
nástroj WISE-Freshwater RSV má další informace a 5. zpráva Komise o provádění RSV
rovněž popíše různé přístupy, které členské
státy přijaly.“
Na to opravdu reaguje hodnocení 2. plánu
povodí v 5. zprávě EK, kde úvod upozorňuje
na potřebu v hodnocení uvádět informace
o více ukazatelích, neboť, cituji: „Ekologický
stav jednotlivých kvalitativních prvků je mnohem lepší než celková klasifikace ekologického
stavu. Například u řek 50 až 70 % klasifikovaných vodních útvarů má velmi dobrý nebo

Obr. 3. Vyhodnocení změn fytobentosu a makrozoobentosu dosažených mezi 1. a 2. etapou
plánů povodí ve vodních útvarech tekoucích vod v České republice. Údaje v % počtu vodních
útvaru, jednotlivé sloupky se zkratkami názvů deseti dílčích povodí ČR, na závěr je souhrn
za celou ČR. Zdroj: VÚV TGM, v.v.i. [10]
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dobrý stav pro několik prvků biologické kvality,
zatímco celkový ekologický stav je velmi dobrý
nebo dobrý pouze pro méně než 40 % říčních
vodních útvarů. Pokud jde o obecné fyzikálně-chemické a hydromorfologické kvalitativní
prvky, více než dvě třetiny vodních útvarů mají
alespoň dobrý ekologický stav.“
Ukázkou jsou výsledky biologického hodnocení vodních útvarů, které uvádím jako
příklad v obr. 3. Zachycuje změny mezi 1. a 2.
plány povodí na úrovni dílčích povodí (dříve
oblastí povodí) pro dva biologické parametry
ve vodních útvarech v České republice a je
patrné pozitivní rozšíření údajů.
Pro porovnání výsledků 1. a 2. plánů povodí
jsou v hodnotících zprávách EEA i EK použity
také podrobnější údaje o počtu vodních útvarů
v jednotlivých kategoriích kvality, jak je zřejmé
z obr. 4. Z údajů je zřejmé, že většinou sice
nedošlo ke zvýšení počtu útvarů s dobrým ekologickým stavem, ale ve změnách podílu jednotlivých typů hodnocení je zlepšení patrné.
Výjimkou jsou jezera a pobřežní vody, kde byla
zachycena pozitivní změna v rozsahu cca 10 %.
Také změny v požadavcích na podávání
zpráv v prvních a druhých plánech povodí
značně ztěžují posouzení pokroku při plnění
cílů, řadu výsledků nelze srovnávat. Za pozitivní změnu je považován především pokles
podílu vodních útvarů, u kterých byl v první
etapě plánování v oblasti vod chemický stav
povrchových vod označený jako „neznámý“.
V případě hodnocení chemického stavu má
metoda „one out, all out“ ještě výraznější vliv,
než je tomu u ekologického stavu. Jde o to, že
některé látky se totiž vyskytují prakticky všude
v koncentraci nad limitem stanoveným pro
prioritní polutanty, zdrojem znečištění je zejména atmosférická depozice. K vyhodnocení
chemického stavu povrchových vod je třeba
uvést poznámku, že pokud by nebyly zahrnuty údaje o skupině látek označené jako uPBTs
(„všudypřítomné, perzistentní, bioakumulativní, toxické látky“), nedosahovala by pouze
3 % útvarů povrchových vod dobrý chemický
stav, jak dokumentují údaje v tabulce 2.
Pro prezentaci nebo dokumentaci pozitivního vývoje při posuzování na úrovni
jednotlivých vodních útvarů by bylo vhodné
použít přístup časového vývoje změn kvality
jednotlivých ukazatelů, jak obecně ukazuje
obr. 5 [7]. Celkové hodnocení sice potvrdí, že
dobrý stav ještě nebyl dosažen, i když změny
jednotlivých parametrů svědčí o pozitivním
trendu. Bohužel, statut monitorovaných
jednotlivých ukazatelů se však uvádí pouze
v detailních zprávách, které nejsou běžně dostupné ani odborné veřejnosti. Tento přístup
byl EK doporučen k využití již v r. 2016, ale
až na výjimky (např. v některých spolkových
zemích Německa nebo v Nizozemsku) zatím není běžně prezentován. Také celkové
hodnocení prováděné Evropskou agenturou
pro životní prostředí sice upozorňuje na důsledky principu „one out – all out“, nicméně
dodržuje tento princip. Z toho vyplývá velmi
pomalý (pokud nějaký) pozitivní vývoj stavu vnitrozemských vod. Pokud jde o údaje
z České republiky, jsou shrnuty ve zprávách
z Výzkumného ústavu vodohospodářského
TGM, v.v.i., [8, 9, 10], které dokumentují celkový výsledek v podstatě stejně, jako se uvádí
pro všechny státy EU (viz tab. 3).
Obecně lze tedy konstatovat, že realizace
opatření k odstranění nepříznivých vlivů na
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Obr. 4. Procentuální zastoupení ekologického stavu útvarů povrchových vod Evropy v hodnocení z plánů povodí. Sloupky vlevo – 1. plán, sloupky vpravo – 2. plán. Hodnocení stavu:
Modrá barva – velmi dobrý stav, zelená – dobrý stav, žlutá – střední stav, oranžová – poškozený stav, červená – zničený stav, šedá barva – neznámy stav. Zdroj [4]
Tabulka 2. Chemický stav povrchových vod (% vodních útvarů) z údajů z 25 členských
států EU. Zkratka uPBTS – označuje soubor prioritních polutantů – „všudypřítomné, perzistentní, bioakumulativní, toxické látky“ (v anglickém originále „ubiquitous, persistent,
bioaccumulative, toxic substances“), jako příklad lze uvést rtuť, a jejím obecným zdrojem
je atmosférická depozice, která zasahuje 45 000 vodních útvarů, které nedosahují dobrého
chemického stavu. Zdroj: [4]
Chemický stav
dobrý stav
nedosažení dobrého stavu
neznámý stav

Hodnoceny všechny
monitorované látky
38
46
16

Vynechány „uPBTS“ látky
81
3
16

Tabulka 3. Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod – „řeka“ v České republice
(% dosažení z celkového vodních útvarů, kterých bylo 951 v r. 2010, zatímco 942 v roce
2016–18). Zdroj: [10]

období
dobrý stav
nevyhovuje
neznámý

Ekologický stav
2010–2012
2016–2018
21
6
79
94
--

Chemický stav
2010–2012
2016–2018
60
32
40
52
16

ekologický stav vnitrozemských vod Evropy
neplní očekávání z r. 2000, kdy byla RSV přijata. Je tudíž zřejmé, že dobrý ekologický stav
nebude v mnoha vodních útvarech dosažen
do r. 2027, jak nasvědčuje hodnotící zpráva
2. etapy plánování v oblasti vod (viz https://
ec.europa.eu/environment/water/waterframework/impl_reports.htm).
Řada členských států předpokládá dosažení
dobrého stavu vodních útvarů až někdy po
r. 2027 a Česká republika rovněž uvádí, že to
bude situace pro 20 % vodních útvarů povrchových vod „řeky“ (viz obr. 6).
S ohledem na to, že podrobnější vyhodnocení, které dokumentuje zlepšení řady
ukazatelů, je dostupné jen ve výzkumných
zprávách nebo podkladech pro EK, a není
publikováno v médiích nebo časopisech běžně
dostupných jak vodohospodářské, tak široké
veřejnosti, vytváří se nepříznivý obraz stavu
povrchových i podzemních vod zkratkovitým
prohlášením, že 30–60 % vodních útvarů dobrý stav nedosahuje [11, 12, 13, 14].
V integraci podmínek pro dosažení dobrého stavu vod má od vzniku RSV významnou
úlohu hodnocení hydromorfologického stavu
vodních útvarů a nutnost jeho zlepšování.

Celkový stav
2010–2012
2016–2018
15
2
84,8
97
0,2
1

Obr. 5. Příklad obecného prezentování vývoje ekologického stavu ve vodním útvaru,
jak seznámit odbornou i laickou veřejnost
s pozitivním vývojem ekologického stavu
konkrétního vodního útvaru v průběhu
několika časových úrovní, i když stále není
dobrý ekologický stav dosažen, neboť některý ze sledovaných parametrů nedosahuje
požadované úrovně. SP – stav jednotlivého
parametru/ukazatele; SVPÚ – stav hodnoceného vodního útvaru
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Obr. 6. Očekávaná časová úroveň dosažení
dobrého ekologického stavu vodních útvarů
povrchových vod v České republice vyjádřená v %; počet útvarů s dobrým ekologickým
stavem je uveden k r. 2015. V závorkách uvedeny počty vodních útvarů. Zdroj: Upravený
obrázek z 5. hodnotící zprávy EK [5]
Z hodnocení EK v 5. zprávě [5] vyplývá, že
jde o složitou problematiku, která začíná již
v metodice vyhodnocování. Proto hodnotící
zpráva obsahuje především slovní povšechné
charakteristiky současného stavu, nikoliv
detailnější údaje o počtech vodních útvarů,
kde se stav hydromorfologických podmínek
zlepšil nebo zhoršil.
Požadavkem RSV je, aby členské státy
řídily a ovlivňovaly nepříznivé účinky hydromorfologie na ekologický stav vod. Proto
vyžaduje opatření tam, kde hydromorfologický stav neumožnuje dosáhnout cílů RSV. Potřebná opatření ke zlepšení se označují jako
„doplňková“ podle čl. 4 („Environmentální
cíle“), nebo jako základní, podle čl. 11 („Program opatření“, odst. 3 Základní opatření).
Opatření v plánech povodí by měla směřovat
do plánů různých hospodářských sektorů,
zejména s ohledem na zdroje financování.
Bohužel ve 2. etapě plánů povodí nejsou ve
většině států nápravná opatření provázána
s příslušnými hospodářskými odvětvími,
která jsou příčinou tlaků a změn (poškození)
ekologického stavu. Často se uvádí nekonkrétní označení příčin uvedením „jiná“ (tedy
obdoba hodnocení „neznámý stav“). Nejčastější opatření na zlepšení hydromorfologické
situace souvisejí s nápravou přerušení „říčního kontinua“ (realizace rybích přechodů,
úpravy vodních děl, zřizování obtokových
koryt), případně s managementem sedimentů. Obnova kontinuity vodních toků tvoří
součást 50 % všech plánů povodí, ale zároveň
30 % států nestanovilo žádné cíle k podpoře
průchodnosti vodních toků. Registr fyzických
modifikací vodních útvarů a jejich poškození
má sice většina států, nicméně ve 20 % států
neexistují.
V oblasti hydromorfologie se předpokládají
určitá regulační opatření, zejména přezkum
stávajících povolení k nakládání s vodami.
Téměř všechny státy přijímají „základní
opatření“ (podle č. 11 RSV) a soustřeďují se
především na povolení aktivit v břehových
částech vodních útvarů.
Velmi důležitý je apel na zachování dostatečných „ekologických“ průtoků ve vodních
tocích. Zpráva EK uvádí, že ve většině států
byly zavedeny jen pro některé vodní útvary,
v ostatních státech přípravy ještě probíhají.
Není divu, že jde jen o některé vodní útvary.
Tam, kde není na vodním toku nebo v jeho
povodí detailní management nakládání
s vodou (management omezování odběrů
a řízené nadlepšování průtoků z akumulací
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v přehradních nádržích), je udržení „ekologického průtoku“ v období nedostatku vody
a za srážkově nedostatečných úhrnů těžko
uchopitelnou iluzí. To je zjevné jak u nás, tak
i ze zkušenosti dalších států s nedostatkem
vody v posledních sedmi letech. V případě
hospodaření s vodou v přehradních nádržích
a jejich soustavách je třeba respektovat také
jiné účely, pro společnost často životně důležité (vodárenství, energetické účely), a nelze
přece očekávat výrazné vypouštění jejich
zásobních objemů v rozporu se stanovenými
manipulační řády. Navíc není zatím jednotný
názor na to, zda při vyschlém přítoku do
nádrží by se měl nechat bez vody také odtok,
aby byl naplněn požadavek přirozených podmínek vodních útvarů. Případné budování
dalších akumulací vody v přehradních nádržích by mělo být považováno za efektivní
adaptační opatření nejenom pro obyvatelstvo, ale také udržení ekologických průtoků
zabezpečujících ředící funkci pro vypouštěné
vyčištěné odpadní vody, hygienické, estetické a další požadavky. Na těchto faktech by
měla být hledána shoda se zástupci ochrany
přírody a životního prostředí. K tomu se zde
velmi hodí citace obsahu čl. 4 odst. 7 RSV,
který totiž umožňuje nedodržení požadavků
RSV za určitých okolností, vyplývajících
např. z prioritních potřeb členského státu,
ze změny podmínek (např. změnou klimatu
apod.) Jeho aplikace se prakticky nevyužívá,
protože je vždy předmětem kolize mezi vodohospodáři a ochránci životního prostředí
a přírody.
Jedná se o následující text čl. 4 odst. 7,
který doslovně uvádím: „Členské státy neporuší tuto směrnici, pokud nedosažení dobrého
stavu podzemních vod, dobrého ekologického
stavu nebo, kde je to relevantní, dobrého ekologického potenciálu nebo neúspěch při předcházení zhoršování stavu útvaru povrchové
nebo podzemní vody jsou důsledkem vlivu
nově změněných fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvarů
podzemní vody, nebo – neúspěch při zamezení zhoršení z velmi dobrého na dobrý stav
útvaru povrchové vody je důsledkem nových
trvalých rozvojových činností člověka a jsou-li
splněny všechny následující podmínky:
a) jsou učiněny všechny schůdné kroky
k omezení nepříznivých vlivů na stav vodního
útvaru;
b) důvody těchto vlivů nebo změn jsou jmenovitě uvedeny a vysvětleny v plánu povodí
požadovaném podle článku 13 a dané cíle
budou přezkoumány každých šest let;
c) důvody těchto vlivů nebo změn vyplývají
z nadřazeného veřejného zájmu a/nebo pokud
jsou přínosy pro životní prostředí a společnost
při dosahování cílů stanovených v odstavci 1
převáženy přínosy z nových vlivů nebo
změn pro lidské zdraví, udržení ochrany obyvatel nebo trvale udržitelný rozvoj, a
d) přínosy poskytované těmito vlivy nebo
změnami vodního útvaru nemohou být,
z důvodů technické neproveditelnosti nebo
pro neúměrné náklady, rozumně dosaženy
jinými prostředky, jež by byly významně lepší
z hlediska životního prostředí.“
K tomu mohu jen dodat, že mnohé státy,
zejména na jihu Evropy, umějí tuto výjimku
použít pro výstavbu přehradních nádrží k zajištění závlah, které pokračují jako adaptační
opatření ve veřejném (resp. státním) zájmu

v rámci předběžné opatrnosti před dopady
změny klimatu, která vyplývá z aktuálních
scénářů jeho vývoje.
Z uvedených příkladů hodnocení stavu
a posuzování hydromorfologických charakteristik vodních útvarů je zjevné, že jde
o problematiku komplikovanou, kterou ovlivňují plány adaptačních opatření k omezení
předpokládaných důsledků změny klimatu
na výskyt povodní a sucha.
Pokud se podíváme na výsledky naplňování cílů RSV, pak velkým nedostatkem je
značně omezené šíření pozitivních pohledů
na dosažené nebo probíhající změny vodních
útvarů. Z mého hlediska je žádoucí, aby ve
všech členských státech EU bylo zavedeno
doporučení EK, a pro veřejnost a zejména
politickou reprezentaci byly publikovány
podrobnější údaje o hodnocení stavu vodních útvarů vnitrozemských vod Evropy,
ze kterého by bylo postupné zlepšování
jasně patrné a mělo motivující význam pro
podporu opatření, která podrobně rozvedl
BP v r. 2012.
V České republice také zatím není běžně
dostupná jasná informace o hodnocení stavu 2. etapy plánu povodí. Údaje jsou sice
obsaženy v návrhu 3. etapy plánů povodí
a také v různých zprávách s. p. Povodí, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM,
v.v.i., nebo v systému WISE, ale pro většinu
veřejnosti jsou tyto zdroje méně dostupné,
obtížně interpretovatelné a v podstatě neumožňují podrobnější porovnávání v evropském kontextu. Ve svém referátu na letošním
Magdeburském semináři jsem upozornil na
tento problém [15]. Předsedající prezidentka
Mezinárodní komise pro ochranu Labe, paní
Heide Jekel, podpořila potřebu podrobnější
a pozitivní informovanosti široké veřejnosti,
neboť i v Německu takové detailnější informace poskytují jen některé spolkové země.
Ambice na zlepšení všech stanovených
ukazatelů/parametrů a dosažení dobrého
stavu vod, které RSV požaduje, se časově
značně protáhne na období po r. 2027. Jak
budou upraveny případné požadavky nebo
podmínky a plány aktivit po vyhodnocení
výsledků 3. etapy plánů po tomto termínu,
zatím není jasné, avšak podle názoru EK text
RSV není třeba upravovat.
I když ke splnění požadavků RSV do r.
2027 nedojde, pozitivní posun ve zlepšení
řady parametrů (zejména biologických) probíhá a určitě bude dále pokračovat po r. 2027.
Doufejme, že se dočkáme prezentace těchto
pozitivních změn také v České republice
např. v publikacích ústředních vodoprávních
úřadů a povedou k lepší informovanosti
veřejnosti i politiků přes skutečnost, že cíl
definovaný v RSV nebude dosažen s ohledem
na zavedenou metodiku hodnocení.
Poděkování autora: Děkuji především kolegovi Mgr. Ladislavu Faiglovi, „vodnímu
řediteli“ České republiky, za jeho podstatné
úpravy rukopisu. Rovněž je namístě poděkovat pracovníkům Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. M, v.v.i., Ing.
Liboru Ansorgemu, Ph.D., a Ing. Tomáši
Mičaníkovi, za poskytnutí dosud nepublikovaných údajů. Za podnětné připomínky jsem
také vděčný Ing. Petru Březinovi a svému
kolegovi Ing. Danielu Pokornému.
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Opravdu cistá voda!
TECHNOLOGIE 21.STOLETÍ
NA BÁZI UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIC
- ODSTRANENÍ MIKROPOLUTANTU Z PITNÉ VODY
- ÚPRAVA TECHNOLOGICKÉ VODY
- REGENERACE ADSORBENTU BEZ VYJMUTÍ Z FILTRU

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ministerstvo zemědělství ČR
Sekce vodního hospodářství

KRUŽBERSKÝ
PSTRUH
RYBA S VÝJIMEČNÝM MASEM
Jeho specifikum je odchov ve velice kvalitní vodě z vodárenské nádrže Kružberk.
Díky krmení prvotřídním dánským krmivem Biomar a také skutečností, že z nádrže
Kružberk se dostává do odchovných nádrží
také přirozená potrava - zooplankton, dostává se na Váš stůl ryba s opravdu výjimečným masem. Takto odchované ryby nabízí
státní podnik Povodí Odry ve svých podnikových prodejnách v Opavě na Kolofíkově
nábřeží č. 54 a v Krnově na Petrově rybníce.
Samozřejmě Kružberského pstruha můžete zakoupit i přímo na farmě Kružberk
pod přehradní hrází. Současně je možné
se s ním setkat i na prodejnách některých
regionálních prodejců, kteří Kružberského

pstruha od Povodí Odry odebírají (více
o prodejních dobách na www.pod.cz).
V prodejnách státního podniku Povodí
Odry se prodává Kružberský pstruh vždy
živý a čerstvý s možností dalšího opracování přímo na místě. Bonusem pro Vás
je i skutečnost, že chlapi, kteří Vám ryby
prodávají, je zároveň chovají, takže Vám
mohou kvalifikovaně odpovědět na Vaše
dotazy.
A zde jen vysvětlení k označení KRUŽBERSKÝ LOSOSOVÝ PSTRUH. Nejedná se samozřejmě o nový druh ryby či o lososa. Je
to klasický pstruh, odchovaný v podmínkách Kružberské farmy. Zbarvení masa, podobného lososu získává z krmiva obohace-

ného o přírodní pigment Astaxantin. Je to
výtažek ze sladkovodních řas (Haematococcus pluvialis). Jedná se o silný antioxidant
a má tudíž velmi pozitivní účinky na lidské
zdraví. Název lososový je tedy ryze obchodní označení. Velikost prodávaných ryb
je od cca 1 do 2,5 kg. Výhodou je, že z nich
lze upravit filety téměř bez kostí a ty pak
mají širokou škálu kulinářského využití.
Kružberský pstruh má ambice stát se regionální potravinou.
Zbývá už jen popřát dobrou chuť.

www.pod.cz
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Ohlédnutí za 14. bienální konferencí
CzWA VODA 2021
14. ročník bienální konference VODA 2021 pořádané Asociací pro
vodu ČR (CzWA) se konal 22.–24. září 2021, tentokrát v Litomyšli,
kam byl přesunut z kapacitně nevyhovujících Poděbrad. Konferenční
centrum v Litomyšli je v krásných prostorách bývalého zámeckého
pivovaru, který je součástí areálu státního zámku Litomyšl.
Konference se zúčastnilo přes 270 delegátů z řad konzultačních
a projekčních firem a výrobců, univerzit a výzkumných ústavů, provozovatelů vodovodů a kanalizací, státních podniků a veřejné správy;
přítomni byli i zástupci médií. Součástí konference byla i výstava, na
které letos představovalo své produkty 13 firem.
Konferenci zahájil předseda CzWA doc. David Stránský a ukázal
i novou podobu loga CzWA. Předal slovo Dr. Martinu Srbovi, který
prezentoval „Vodní manifest CzWA“
představující vizi CzWA do budoucnosti (obr. 1). Následovalo přivítání
předsedkyně programového výboru
doc. Ivany Kabelkové, která účastníky
seznámila s novinkami v programu
letošního ročníku konference, kterými bylo uspořádání standardních
tematických sekcí do dvou i tří paralelních sekcí a rozdělení plenárních
přednášek do obou dnů konference.
Poté se slova ujal člen organizačního
výboru Dr. Vojtěch Bareš s organizač- Odkaz na Vodní manifest
ními pokyny.
CzWA

9. Dešťové vody ve městech.
10. Specifické polutanty v povrchových vodách a ekosystémech.
Napříč sekcemi rezonovalo zdůrazňování udržitelnosti, využívání
dešťových, šedých i odpadních vod a kalů jako zdrojů, význam monitoringu a nutnost identifikace látkových toků a původu znečištění.

Bleskové tematické sekce
Tematické sekce kombinující bleskové prezentace s postery a diskusí při minulém ročníku vzbudily velký ohlas. Letos byly uspořádány
dvě paralelní sekce:
1. Čištění a recyklace odpadních vod a kalů, ochrana vod.
2. Specifické polutanty, dešťové vody, venkov, vodárenství, aktuality.

Ceny předsedy CzWA a další ceny
V rámci konference byly uděleny ceny předsedy CzWA za nejlepší
ústní prezentaci a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let.
Zájem o účast v této soutěži byl velký. Přihlásilo se celkem 32 uchazečů (16 prezentujících ve standardních tematických sekcích a 16
v bleskových tematických sekcích). První cenu za nejlepší přednášku
získal Ronald Zakhar ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě
s příspěvkem „Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho
vodného zdroja“. Z posterových sdělení se na 1. místě umístil Dominik Andreides z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s příspěvkem „Biomethanizace syngasu v termofilní anaerobní stabilizaci
kalů“. Gratulujeme!
Na společenském večeru byla udělena rovněž cena editorů za příspěvek do sborníku, který nebylo nutno editorsky upravovat, kterou
získali Dóra Varjúová, Dominik Andreides a Martin Fencl, a cena za
nejproduktivnějšího autora/spoluautora, kterým se stal Jan Bartáček
s 9 příspěvky.

Plenární sekce

Společenský program

Pozvání do plenárních sekcí přijali renomovaní odborníci z oboru. Ing.
Jiří Rosický seznámil posluchače s historií, obnovou a modernizací
ÚČOV Praha, která je největším souborem zdravotně inženýrských
staveb v České republice za posledních 50 let. MUDr. František Kožíšek, CSc., přinesl poučení z norovirové epidemie způsobené kontaminací pitné vody v Poličce a zdůraznil význam kontroly surové vody,
správného hygienického zabezpečení pitné vody a posouzení rizik pro
předcházení podobných událostí. Ing. Miroslav Kos, MBA, se zabýval
nastavením koncepcí zpracování čistírenských kalů k dosažení cílů
uhlíkové neutrality. Doc. Ing. Jan Bartáček, PhD., rekapituloval výstupy „Studie problematiky recyklace šedých vod v sídlech ČR“, která
mapuje právní a technické předpisy a technická řešení v ČR i v zahraničí a navrhuje změny, které jsou potřeba pro podporu recyklace
šedých vod v ČR. RNDr. Marek Liška, PhD., se věnoval vývoji zatížení
povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce rezidui pesticidů a léčiv
a ukázal dlouhodobé trendy za posledních 5 až 10 let.

Stalo se již milou tradicí, že společenský večer zahajuje koncert vážné hudby. Tentokrát jsme se nechali unášet „S Bárkou po řece tónů“
v piaristickém Chrámu Nalezení svatého Kříže. Hudební těleso Bárka
tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou.
V nevšedním spojení violoncella a keltské harfy jsme slyšeli Smetanovu Vltavu, filmové a muzikálové písně a loučili se rockovými hity
dlouho po předpokládaném konci koncertu.
Společenský večer s rautem se konal ve středu v Jízdárně a na Horním nádvoří zámku. Neformálním ukončením konference pak bylo
čtvrteční posezení s ochutnávkou piva v pivovaru Veselka.

Standardní tematické sekce
Díky značnému počtu příspěvků bylo uspořádáno deset standardních
tematických sekcí:
1. Stokové sítě a odlehčovací komory.
2. Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě.
3. Venkovské oblasti a voda.
4. Čištění odpadních vod.
5. Vodárenství.
6. Aktuální projekty a stavby.
7. Zpracování a využití kalů.
8. Opětovné užívání vody.
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Diskusní fóra
Konferenci zakončilo pět paralelních diskusních fór organizovaných
jednotlivými skupinami ideové konference CzWA, tzv. Ideoconu.
Cílem diskusních fór je představit výsledek hledání vize a strategie
dané skupiny Ideoconu, zapojit do diskuse širší odbornou veřejnost
a získat další podněty pro další práci. V dalším článku přinášíme
souhrny diskuse v jednotlivých fórech.

Exkurze
Kulturně-historická exkurze: Zámek Litomyšl a rodný byt
Bedřicha Smetany
Necelých 30 účastníků konference se rozhodlo věnovat páteční dopoledne kulturně-historické exkurzi. Navštívili jsme interiéry státního
zámku Litomyšl, který byl roku 1999 pro svoji jedinečnou renesanční
architekturu zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Skutečným zážitkem byla návštěva rodného bytu Bedřicha Smetany v prosto-
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Změna lokace do Litomyšle konferenci prospěla

Předseda CzWA doc. Stránský zahajuje konferenci

Dr. Srb představuje Vodní manifest CzWA

Menší sály byly velmi útulné a romantické

Posterové sekce budily zájem a hodně se diskutovalo

Koncertem v Chrámu Nalezení svatého Kříže byli účastníci uneseni

Raut byl bohatý

Výstava obsahovala i fyzické exponáty
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Vítězové soutěže do 35 let – ústní prezentace (první tři zprava)

Vítězové soutěže do 35 let – posterové sdělení (první tři zprava)

Účastníci konference při prohlídce zámku

Prohlídka zelené střechy Kulturního centra Lanškroun

Odvodnění parkoviště

Průlehy v nové rezidenční zástavbě
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Mediální výstupy

rách bývalého zámeckého pivovaru.
Paní průvodkyně byla opravdovou
znalkyní života i díla tohoto našeho
hudebního velikána a dokázala nám
zprostředkovat nejen informace, ale
i své nadšení.

Odborná exkurze: Hospodaření
s dešťovými vodami
v Lanškrouně
Více než 30 účastníků konference se
vydalo do nedalekého Lanškrouna na Odkaz na video – Priority
exkurzi po opatřeních hospodaření Asociace pro vodu ČR
s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury. Provedl nás dlouholetý
pracovník místního vodoprávního úřadu Richard Kohout, který díky
svému nadšení dokázal v Lanškrouně něco, co v rámci České republiky téměř nemá obdoby. Prohlédli jsme si modernizované Kulturní
centrum Lanškroun, vybavené zelenou extenzivní střechou, vegetačními průlehy a podzemní akumulační nádrží, dále pak několik území
s novou rezidenční výstavbou, která jsou důsledně odvodněna pomocí
principů HDV (systém na sebe navazujících průlehů). Díky všem
realizovaným opatření se snížil dešťový odtok ve stokovém systému
až o jednu třetinu. Posledním místem exkurze byl průmyslový areál
v nedaleké obci Sázava, i zde jsme viděli průlehy, do kterých jsou
svedeny vody ze střech výrobních hal a dešťová voda je vracena zpět
do přirozeného koloběhu.

Výstupy z diskusních fór
na 14. bienální konferenci CzWA
VODA 2021
Dešťové vody ve městech
Diskusní fórum na konferenci v Litomyšli se soustředilo na dvě hlavní
témata, která vyplynula z předchozích diskusních fór: modrozelená
infrastruktura (MZI) a odlehčovací komory (OK). Úvodní přednáška
moderátora Milana Suchánka představila vize obou témat, kterými
jsou, že HDV/MZI je nedílnou součástí územního plánování a MZI
je postavena na roveň ostatní technické infrastruktuře, emise z OK
jsou minimalizovány při respektování technologických možností ČOV
a HDV jako hlavního opatření v povodí a že vodní toky jsou chráněny
v závislosti na identifikovaných problémech (místně specificky).
Diskuse reflektovala i přednášky v sekcích Stokové sítě a odlehčovací komory a Dešťové vody ve městech a rozproudila se na následující
témata:
Povědomí veřejnosti o MZI vzrůstá, o problematice OK nikoliv. Je
to patrně proto, že řada nových staveb již aplikuje MZI a veřejnost
pozitivně vnímá její rekreační funkci. Funkce OK si veřejnost všímá
jen, pokud je spjata s estetickým znečištěním vodních toků.
Je nutno rozlišovat pojmy zelená infrastruktura (ZI) a modrozelená
infrastruktura (MZI), které nemají stejný význam. Zatímco ZI má svoji
roli v krajině, MZI se týká stavebnictví.
Existuje mnoho definic MZI, je nutno se jimi zabývat, ev. sjednotit
a prosadit do povědomí veřejné správy.
Velkým problémem je provozování HDV/MZI. Nejvhodnější je dohodnout se na provozování již v projektu (provozovatelská smlouva).
Je rovněž nutno šířit dobré zkušenosti – příklady některých měst.
Při posuzování látkového zatížení z OK je velmi důležité podchytit
i látky vázané v sedimentu, např. pro fosfor se sediment ukazuje jako
velmi významný zdroj (to zaznělo i v přednášce RNDr. Durase).
Obě témata MZI a OK se propojují přes MZI jako nejvhodnější, ale
ne jediné opatření pro snížení přepadů z OK. Vzhledem k delší době
realizace dílčích opatření MZI je vhodné či nutné je kombinovat s retencí (dešťovými nádržemi), které lze realizovat rychleji.
Problémem jsou někdy i vztahy provozovatel kanalizace – podnik
Povodí při hledání opatření pro snížení dopadů OK na vodní toky.
Opatření je nutno řešit ve spolupráci obou subjektů a zohlednit,
že opatření v povodí či v kanalizaci mají své limity, avšak přírodě
blízký, potažmo revitalizovaný vodní tok je více zatížitelný (vyšší
odolnost vůči hydraulickému stresu, účinnější samočištění). Vztahy
záleží na institucionálním uspořádání, jsou i dobré příklady – např.
Rokytka.
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Odkaz na fotogalerii z konference

Konference se zúčastnila i řada zástupců médií, ostatně mediální partnerství
u této konference patřilo k těm nejrozsáhlejším. Některými z výstupů jsou
např. článek o konferenci www.nase-voda.cz/konference-voda-2021-voda-i-kaly-jsou-surovinove-zdroje/ či video
o hlavních tématech konference www.
youtube.com/watch?v=ZCj7eGJtw14.
Kromě nich bude vodárenská televize
iVodarenstvi.cz postupně zveřejňovat
rozhovory, které s několika aktéry
konference natočila ve studiu, jež si na
konferenci zřídila (obr. 2).

Sborník a foto
Ti, kteří se konference nemohli zúčastnit, si mohou objednat elektronický sborník na sekretariátu CzWA. A pokud jste zvědaví na další
foto, podívejte se na web konference www.czwa.cz/fotogalerie-CZ493.
Poděkování: Všem účastníkům konference děkujeme za účast a za
plodné diskuse. Poděkování patří též vystavovatelům a partnerům
konference.
Ivana Kabelková
s přispěním Jiřího Paula, Jitky Malé a Davida Stránského
Na závěr se účastnící diskuse shodli, že je nutno posílit mezioborovou diskusi a komunikaci na úrovni provozovatel kanalizace – podnik
Povodí – starosta – občané. Pro osvětu provozovatelů HDV by bylo
vhodné uspořádat seminář.

Kvalita vypouštěné vody z ČOV
Diskuse na téma kvalita vypouštěné vody z ČOV navázala na předchozí jednání OS REP a OS ČR MOV k přípravě tezí pro Vodní manifest CzWA. Jak se v tomto dokumentu, zveřejněném na konferenci
v Litomyšli, uvádí, kvalita povrchových vod se v ČR zlepšuje díky
omezení vnosů znečištění jak z městského odvodnění, tak z dalších
zdrojů. Na druhé straně je potřeba se věnovat minimalizaci vypouštění
znečištění všude tam, kde jsme i nadále svědky negativních projevů
vnosu znečištění do povrchových toků. I přes značné investice do
vodohospodářské infrastruktury se bohužel na vybraných lokalitách
i nadále setkáváme například s projevy eutrofizace. Ing. Foller ve
svém příspěvku zmínil možnost využít nástroje zpoplatnění vybraných ukazatelů vypouštěného znečištění a upravit stávající limity
zpoplatnění. Ing. Wanner pak poukázal na nutnost se zabývat dotčeným povodím komplexně, posoudit všechny zdroje znečištění. Při
zanedbání plošných zdrojů znečištění existují mezi bodovými zdroji
značné rozdíly. V případě ukazatele celkového fosforu je to například
absence legislativního požadavku na odstranění celkového fosforu pro
ČOV do 2 000 EO, výstavba a provoz soustav domovních čistíren či
odlehčování srážkových vod nateklých do jednotné kanalizace během
srážkových událostí. Na problematiku výrazného ovlivnění povrchových vod z přepadů odlehčovacích komor upozornil ve své přednášce
i RNDr. Duras z Povodí Vltavy. Také Ing. Habr z BVK a.s. ve svém
příspěvku ukázal na nezanedbatelný vliv srážkových vod v celkové
bilanci odváděného znečištění. Spíše než plošné zpřísňování limitů
(ať už pro plnění vodoprávního povolení či pro výpočet zpoplatnění)
je potřeba se v daném zájmovém území zabývat jednotlivými zdroji
vypouštěného znečištění individuálně. V současné době se na ČOV
prosazují moderní způsoby řízení srážení fosforu, jak ve své přednášce uvedla Ing. Czakojová z PVK a.s., které umožňují efektivně snížit
množství potřebného srážecího činidla a případně dosáhnout i nižších
odtokových koncentrací. Ing. Vojtěchovský pak ukázal reálné aplikace
membránové separace aktivovaného kalu, která umožňuje dosáhnout
lepších odtokových parametrů vyčištěné odpadní vody. Ing. Wanner
ve svém příspěvku také upozornil na proběhlou konzultaci Evropské
komise k směrnici o čištění městských odpadních vod, která ukázala
na možný směr chystané revize této směrnice stanovující požadavky
na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Kromě chystané úpravy
definice aglomerace či vymezování citlivých území je možná i změna v oblasti sledování mikropolutantů či zaměření na energetickou
náročnost čištění odpadních vod. Všem těmto tématům probíraným
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ať v Manifestu CzWA či v proběhlé diskusi se bude CzWA i nadále
zabývat.

Opětovné užívání vody a kalu
Úvodní prezentaci diskusního fóra přednesl prof. Wanner jako mluvčí
skupiny „Opětovné užívání vody a kalu“. Prezentace byla připravena
na základě předchozích jednání v IDEOCONu. Část recyklace vody
připravil prof. Wanner, část využití kalů Ing. Kos. Prezentace shrnula
současný stav recyklace vody i kalu, důvody k recyklaci i bariéry,
které jí brání. Zásadní roli hraje u vody i kalů legislativa, kde na
jedné straně se v případě kalů vydává řada nových předpisů, které si
mohou i vzájemně odporovat, a na druhou stranu v oblasti recyklace
vody existuje v ČR legislativní vakuum. Stabilní právní prostředí je
potřebné pro umožnění bezpečných investic do cirkulárních technologií v oblasti vody i kalu. Mezi zásadní úkoly v oblasti recyklace
nyní patří pokračování v základním i aplikovaném výzkumu recyklace
vod a kalů, ověřování dostupných technologií a prokázání bezpečného a spolehlivého opětovného využívání vody a kalu. Prof. Wanner
upozornil také na význam demonstračních projektů pro percepci
recyklace mezi odbornou i laickou veřejností.
V oblasti legislativy diskusi zahájila L. Matějů (SZÚ) upozorněním
na nesoulad nové vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, s novou vyhl. č. 312/2021 Sb., o stanovení požadavků na
hnojiva, kde vznikl rozpor v úrovni stupně hygienizace v případě
kompostování kalů, který bude ve vyhl. č. 312/2021 Sb. upraven
v novelizaci. M. Kos (SMP) navázal s informací, že některé organizace
si certifikují proces hygienizace kalů, ale přitom kal nesplňuje jiné
parametry kvality pro aplikaci kalu na půdu. Je proto třeba posuzovat
kaly komplexně a sledovat mj. i těžké kovy. J. Wanner (VŠCHT) a M.
Kos (SMP) následně uvedli problematiku derogačního ustanovení
v nařízení EU k využití recyklovaných odpadních vod. V případě jeho
využití by ČR nemusela nařízení aplikovat, ale to by zavřelo cestu jak
zájemcům o recyklaci vody, tak výrobcům technologických zařízení.
Dalším blokem diskuse byla problematika bariér využití recyklované vody. Bariérou mohou být například nedostatečně připravené
technologie, chybějící zkušenosti projektů a garance nebo problematika distribuce recyklované vody. J. Wanner doplnil příklad z USA,
ukázal, že v případě skutečné potřeby recyklované vody se daří
bariéry odstraňovat. J. Lev (ASIO Tech) uvedl, že technologií je na
trhu dostatek, ale chybí základní legislativní požadavky, ze kterých
by mohli projektanti vycházet.
Poslední blok se věnoval aktuálním projektům a obchodním modelům v oblasti recyklace. Zástupci Sweco Hydroprojekt a Memsep
uvedli, že nyní např. zpracovávají studii pro velký průmyslový podnik
vč. poloprovozního testování, využití reverzní osmózy, koncentrát je
veden na kaskádu několika RO a konečným zpracováním na vakuové
odparce, nebo studii využitelnosti vody pro pivovar (podmíněno legislativními změnami). J. Wanner uvedl příklad Adfors Litomyšl, kde
byla využita technologie aktivace s MBR, zavedeno využití srážkových
vod a vybudován vlastní vrt. M. Kos upozornil na změny v oblasti
financování recyklace kalů. Zatímco doposud vodárenské společnosti
platí za zpracování kalu stále vyšší cenu, dnes již některé teplárenské
společnosti jsou ochotny spalovat vysušený kal, přičemž při stanovení
poplatku na bráně (gate fees) již zohledňují výhřevnost kalu a možné
úspory za emisní povolenky (sušený kal je biomasa), což mění stávající
ekonomický model kalového hospodářství. Zájem o sušený kal jako
palivo poroste: v koncepcích tepelných hospodářství řady měst již
tento zdroj zahrnují do palivového mixu. Prof. P. Jeníček (VŠCHT)
upozornil, že je třeba uvažovat nejen s využitím energie v kalu, ale také
s materiálovým využitím. Jako příklad uvedl J. Wanner, že je možno
využít např. celulózová vlákna z odpadní vody.

Specifické polutanty
Diskusní fórum na téma Specifické polutanty bylo zahájeno připomenutím online „IDEOCON diskusního semináře“ na stejné téma
konaného v listopadu 2020, od nějž se odvíjela formulace vize obsažené nyní v Manifestu CzWA. Z listopadové diskuse mimo jiné
vyplynul základní problém: nedostatek informací pro to, aby mohla
být v problematice specifických polutantů (zejména pesticidů a farmak) navrhována opatření nebo změny. Problematika specifických
škodlivin ve vodním prostředí zůstává vysoce aktuální. Za uplynulý
rok, od listopadového online semináře, byla publikována řada nových
poznatků a rovněž na bienální konferenci CzWA Voda 2021 byly specifické škodliviny často více než zmiňovány. Téměř čtvrtina příspěvků
konference se této problematice věnovala.
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První skupinou specifických polutantů diskutovanou na fóru byla
farmaka v životním prostředí. Byl vysloven zajímavý názor, že pokud
jsou farmaka v přírodním akvatickém prostředí dostatečně zředěna,
nemusí být problém s těmito látkami až tak významný, neboť jsou pro
svůj účel navrhována tak, aby se v organismu (především lidském)
neakumulovala. Naše úsilí by proto mělo být směrováno tam, kde
jsou látky koncentrovány, nedostatečně ředěny, tj. v procesu čištění
odpadních vod.
Během diskuse byly zmiňovány i konkrétní skupiny farmak. Např.
padla informace, že v posledních letech neroste v Evropě spotřeba
antibiotik, neboť jejich předepisování je významně regulováno,
a to i v České republice. Roste ale spotřeba psychoaktivních látek,
narkotických i léčivých. Diskutovalo se také o nových možnostech
odstraňování těchto látek při čištění odpadních vod. Řešením by
mohly být dočišťovací nádrže, i když prostorové důvody především
u velkých čistíren budou pro takové řešení limitující.
Dále se diskutovalo o možnostech vhodného vzorkování povrchových vod pro analýzu nejen farmak, ale i jiných specifických
škodlivin. Ukazuje se, že vhodnější, než je odběr bodového vzorku,
je použití pasivních vzorkovačů, které umožňují získat informaci za
delší časový úsek.
Ani druhá v současnosti nejvíce aktuální skupina specifických
polutantů – pesticidy – nebyla na fóru opomenuta. Diskuse se vrátila
ke dvěma zajímavým příspěvkům, které na konferenci Voda 2021 zazněly, čímž bylo poukázáno na možnosti, „kudy by cesta mohla vést“.
První z příspěvků byl o kompenzaci zemědělcům za nepoužívání
pesticidních přípravků v povodí vodní nádrže Švihov, druhý o velmi
rychlém řešení při výskytu pesticidů v upravované vodě – operativní
náhrada pískové náplně jednoho z filtrů granulovaným uhlím. První
příspěvek ukázal na možnost lepšího managementu vodárenských
ochranných pásem, kterého lze dosáhnout třeba i s pomocí rizikové
analýzy zaváděné do české legislativy v souladu s novelou normy na
pitnou vodu. Druhý příspěvek na příkladu z praxe ukázal, že technologická opatření jsou čím dál dostupnější a mají-li technologové
potřebné znalosti, umí vybrat ta správná řešení.
Další otázkou do diskuse bylo, jak posoudit riziko výskytu takových
látek v pitné vodě, které nemají stanovenu mezní ani jinou limitní hodnotu. Existuje standardní postup daný legislativou, který se má použít
v případě, že je v pitné vodě nalezena cizorodá látka bez limitu daného
vyhláškou. Vzhledem k velkému množství takovýchto látek (farmak
především) je navíc v přípravě v Národním referenčním centru metodika pro stanovení preventivní limitní hodnoty. Dále bylo konstatováno,
že dosud zjišťované koncentrace farmak v pitné vodě nepředstavují
zdravotní riziko. Pozor ale třeba na zálivku vodou z domovních čistíren. Zkušenosti z Izraele ukazují, že u lidí, kteří konzumují zeleninu
zalévanou recyklovanou vodu, jsou farmaka identifikovatelná v moči.
V závěrečné části fóra byly diskutovány obecnější otázky: při posouzení rizika je důležité přistupovat k problému nejen s cílem jeho
odstranění, ale také zvážení možnosti, zda odstraněním jednoho
problému nevzniká riziko nové. Příkladem může být opět Izrael, kde
použití reverzní osmózy pro odsolování mořské vody a dlouhodobá
konzumace takto upravené vody vedly k poškození zdraví obyvatel
z nedostatku hořčíku. Dalším vhodným příkladem je chlorace či ozonizace, které sice zajistí mikrobiologickou nezávadnost pitné vody,
ale současně mohou znamenat jiné závažné riziko pro konzumenty.
V obecnější rovině byla řeč i o problematice informování a informovanosti veřejnosti. Plénum se shodlo, že v médiích převažují
informace negativní a neodborná veřejnost si snadno vytváří špatný
úsudek o kvalitě vody a životního prostředí. Zdá se, že média nemají
příliš zájem o publikování pozitivních zpráv a dobrých příkladů.
I přesto (nebo právě proto) je potřeba vytrvat ve snahách do médií
kladné zprávy prosazovat.
Vzhledem k tomu, že na fóru byli přítomni zástupci různých sfér:
z řad provozovatelů, státní správy, vědeckých a výzkumných institucí
či z akademického prostředí, došlo také na otázku možností navazování spolupráce. Nemusí vždy jít o velké projekty podporované ze
státních či evropských zdrojů. Takovéto diskusní fórum je ideálním
prostředím pro nalezení vhodných témat a propojení partnerů pro
prakticky orientované i výzkumné projekty, řešené třeba i jako diplomové práce, s publikačním výstupem na odborných akcích i v tisku.

Venkov
Jak na diskusním fóru, tak i v sekci a v kuloárech se téma „Venkov“
diskutovalo z různých stran (nejvíc problematika odkanalizování
vzhledem k tématu konference).
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Podařilo se dosáhnout shody v tom, že venkov je potřebné řešit holisticky (tj. současně zohlednit podstatné vlivy a cíle) a individuálně
napasovat na konkrétní lokalitu. Pochopitelně ne všichni jsou však
smířeni s tím, že zvolené řešení by mělo být to nejudržitelnější, tj. to
nejlepší z hlediska ekonomického, ekologického a z hlediska sociálních
dopadů, a navíc s přihlédnutím k odolnosti vůči rizikům a s ohledem
na akceptovatelnost obyvateli. Jsou oblasti, kde se osvícení zastupitelé
o taková řešení snaží, ale jsou i oblasti, kde jsou dezinformováni jednostrannými názory a z rozpočtů obce vydávají statisíce korun na řešení,
která jsou neuskutečnitelná ekonomicky (projekt za osmdesát milionů
pro obec s rozpočtem osm milionů!), nebo jim chybí sociální pohled
(např. lidé nejsou seznámeni s cenou za stočné a vodné, kterou budou
desítky let platit, a ani nemají možnost srovnání s jinými variantami).
Mezi většinou přítomných tak byla shoda na tom, že menší obce
nemají dost informací pro správné rozhodování a i odborníci (projektanti a úředníci krajských a vodoprávních úřadů) mají i díky působení
lobby skupin nebo neochotě sbírat informace buď nedostatečné, nebo
zkreslené informace o možnostech řešení (centrál i decentrál), a tak
preferují pro tu kterou konkrétní lokalitu šablonovitě „nějaké“ řešení
bez ohledu na vhodnost takového řešení.
Jako ideální nástroj k systémovému řešení se jeví plány rozvoje vodovodů a kanalizací, pokud by byly odpovědně zpracovány, a hlavně
opatřeny souhlasem informovaným občanů. Na první pohled je už
rozpor v tom, že plán zpracovává (zadává) kraj, ale obec pak projekt
a investici platí a realizuje. Což logicky vede k alibistickým řešením,
zvláště když úředník, který rozhoduje o řešení, nese minimální odpovědnost a zastupuje spíše stát (ekologický pohled), nebo zájmy velkého
provozovatele (jednostranná odbornost). Kdyby odpovědnost, obdobně jako u odpadů, cítila přímo obec, tak by ve vlastním zájmu byla
lépe informována a snažila se o dosažení co největšího kompromisu
mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním pohledem (= udržitelné
řešení). Následně by občané přijali i větší odpovědnost za navržené
řešení. Viz zkušenosti z Rakouska z malých obcí, kde za odpadní vody
v obci odpovídá radnice, a jsou tam realizované i čistírny podobně jak

tomu bylo kdysi u nás v akci Z s tím, že stavba čistírny je společnou
aktivitou občanů. Takové řešení má určitě jiný dopad na vnímání
okolního prostředí a i na vztahy mezi občany v obci.
Nejen z tohoto pohledu je v řadě oblastí zřejmé, že plány rozvoje
vodovodů a kanalizací nejsou optimální a akceptované – bylo dokonce
přítomnými projektanty konstatováno, že na některé obce bylo na
zpracování plánu kanalizací i jen dvě hodiny času. Z neakceptování
neakceptovatelných plánů pak pramení neefektivnost povolování
např. decentrálních řešení, kdy namísto realizace společně dohodnutého řešení jednotlivec „bojuje“ s obcí a vodoprávním úřadem, a to
často i za doopravdy nejlepší řešení, a narazí na to, že pak přesto platí
nereálná šablona. Prakticky to jsou strávené tisíce hodin jednání na
úřadech a při zpracování nejrůznějších variant řešení. Nebo naopak –
jednotlivec se snaží sobecky protlačit a protlačí díky umění „zatlačit“
něco, čemu by dobře zpracovaný plán zabránil, kdyby s ním – jeho
účelem a cílem – byl občan (projektant) srozuměn.
Vedle odkanalizování, které je asi teď pro vodaře nejakutnější téma,
jsou pro venkov charakteristická další témata – pozemkové úpravy a realizace opatření proti suchu, kde se často naráží na vlastnické vztahy
a způsob provozování zemědělské výroby. Velká výzva je i ve zkrácení
vzdálenosti mezi polem a stolem, což souvisí s kvalitou potravin. Taktéž
samotná zemědělská produkce má jiná hodnocení rizik než nakládání
s vodami. Z pohledu trofizace toků jsou v zemědělských oblastech
významné splachy půdy a drenážní vody (obsahují i stovky miligramů
dusičnanů), z hlediska vlivu na zdraví pak prostředky na ochranu plodin (pesticidy) nebo antibiotika, kde rizika ovlivnění lidského zdraví
(dopad na potravní řetězec) jsou prokazatelně násobně vyšší než např.
při využití recyklovaných vod nebo kalů z čistíren odpadních vod.

Pilotní projekt Ministerstva
zemědělství za účelem zvýšení kvality
pitné vody

bude kontrolovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
a to prostřednictvím kontrol na místě u všech zapojených subjektů.
Za dodržování podmínek hospodaření plně v souladu s Metodikou
bude zapojeným subjektům náležet finanční kompenzace za omezenou produkci komodit, kterou budou zemědělci realizovat v důsledků
omezené možnosti aplikace POR. V případě byť i dílčího porušení
hospodaření v souladu s Metodikou bude přistoupeno ke 100% krácení kompenzací. Byť jde o velmi přísný přístup, je pro Ministerstvo
zemědělství zásadní, aby po dobu trvání pilotního projektu byla
pravidla dodržována na 100 %, neboť jedině tak budeme schopni za
relativně krátké časové období vyhodnotit dopady pilotního projektu.
Aby bylo možno dané cíle měřit a vyhodnocovat, budou příslušní
správci Povodí provádět cílený monitoring povrchových i drenážních
vod. Samozřejmostí bude průběžný monitoring kvality vody v samotných nádržích v různých profilech.
Při realizaci pilotního projektu bude zkoumán a průběžně vyhodnocován vliv omezené aplikace POR na vnos reziduí závadných látek
do vodárenských zdrojů. V případě prokázání pozitivního vlivu, tj.
snížení detekovaných závadných látek na přítocích do vodárenských
nádrží, bude žádoucí nastavení stálých udržitelných podmínek pro
zemědělské hospodaření v povodích vodárenských nádrží za účelem
udržení vysoké kvality surové vody určené pro pitné účely, včetně
určení vhodného finančního zdroje na pokrytí kompenzací za újmu
způsobenou omezeným hospodařením.

Problematiku znečištění vodárenských nádrží dlouhodobě sleduje
odborná i laická veřejnost. Jde o citlivé téma, neboť kvalita vody, kterou pijeme, je de facto veřejným zájmem nás všech, kdy kvalita pitné
vody má přímý vliv na zdraví člověka. Vzhledem k tomu, že česká
krajina je velmi intenzivně zemědělsky obhospodařována, což s sebou
nese mimo jiné i časté aplikace přípravků na ochranu rostlin (dále
jen POR), tedy lidově řečeno postřiky proti škůdcům, je nezbytné dát
do přímé souvislosti aplikované látky POR a následná rezidua těchto
látek, která jsou detekována ve vodárenských nádržích. Primárně jde
o pesticidy a jejich metabolity. Jelikož je v celospolečenském zájmu
zvyšovat kvalitu pitné vody pro obyvatele České republiky, je nezbytné
hospodařící subjekty v povodí vodárenských nádrží motivovat způsobem, aby omezovaly aplikaci přípravků na ochranu rostlin pouze na
nezbytnou možnou míru, v ideálním případě, aby byla zemědělská
činnost prováděna plně bez aplikace POR.
Ministerstvo zemědělství připravilo pilotní projekt na snížení aplikace POR v ochranných pásmech vodních zdrojů (dále jen OPVZ)
v povodích vodárenských nádrží Římov, Vrchlice, Opatovice a Švihov. Vodní nádrž Římov slouží jako zdroj pitné vody pro cca 350 tis.
obyvatel Jižních Čech, vodní nádrž Vrchlice zásobuje cca 60 tis.
obyvatel Kutnohorska a Čáslavska, vodní nádrž Opatovice zásobuje
pitnou vodou cca 42 tis. obyvatel Vyškovska a v neposlední řadě
vodní nádrž zásobuje cca 1,5 mil. obyvatel Prahy a Středních Čech.
Pilotní projekt je připravován na následující tři roky tj. 2022–2024.
Účelem pilotního projektu je omezení aplikace POR na zemědělských
pozemcích v ochranných pásmech výše uvedených vodárenských
nádrží, kdy intenzivní zemědělské hospodaření vede ke zvýšenému
výskytu pesticidů a jejich metabolitů. Nezbytnou součástí pilotního
projektu je Metodika hospodaření v OPVZ dotčených nádrží. Metodika upravuje v rámci rostlinné produkce možnost aplikace pouze
POR, které v Registru přípravků na ochranu rostlin nejsou vyloučeny
z použití v OPVZ II. a PHO II. stupně zdrojů povrchové vody, přičemž
je striktně u povolených POR stanoven maximální limit na hektar
aplikované plochy. Dodržování hospodaření v souladu s metodikou
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Konference Městské vody –
URBAN WATER 2021
Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území
CzWA“ pořádala fa ARDEC s.r.o. ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS ve dnech 7.–8. října 2021 ve Velkých Bílovicích již XXI.
ročník konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“. Mediálním
partnerem konference byl STAVEBNÍ SERVER.com, časopis VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ a internetový portál VODOVOD INFO.
Hlavním partnerem konference byla firma PREFA Brno a.s., která
také uspořádala před konferencí návštěvu výrobních závodů v Hodoníně a Strážnici. Zajímavá exkurze byla ukončena ochutnávkou vína
spojenou s bohatým rautem ve vinařství Stanislav Mádl.
Partnery konference byly firmy ACO Stavební prvky,
AQUA PROCON s.r.o., COMAC CAL s.r.o., DHI a.s., ENVI-PUR
s.r.o., HUBER CS, s. r.o., KUNST s.r.o., LINEAR BAU s.r.o.,
Pipelife Czech s.r.o., REKUPER Sychrov s.r.o., STP fittings s.r.o.,
VAG s.r.o., VDT Technology a.s., VODA CZ s.r.o., WAVIN Czechia,
s.r.o. a ZEPRIS s.r.o.
V přilehlých prostorách konferenčního sálu probíhala doprovodná výstava, kde vystavovaly kromě partnerů konference také
firmy AVK VOD-KA, s.r.o., DISA s.r.o., EUTIT s.r.o., GEREX s.r.o.,
KASI s.r.o., KROHNE CZ s.r.o., Prostředí a fluidní technika s.r.o.,
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., TECHNOMA, s.r.o., Titan Metalplast
s.r.o., Tra-Sig-Ma s.r.o. a Zemský Rohatec, s.r.o.,
Konference Městské vody 2021 si tradičně zachovala vysokou úroveň přednesených příspěvků. Program konference byl rozdělen do pěti
bloků. Celkem bylo předneseno 33 příspěvků. Konferenci zahájil za
programový výbor Petr Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval
partnerům konference a vystavujícím firmám za podporu, bez které
by nebylo možno konferenci a tradiční společenský večer v jízdárně
státního zámku Lednice uspořádat na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl
práci programového výboru, kterému se podařilo sestavit zajímavý
program reflektující současné problémy vodního hospodářství měst
a obcí. Za skupinu odvodnění urbanizovaných území přivítal účastníky Milan Suchánek.
Odborný blok byl zahájen příspěvkem Martina Kubici ze SFŽP ČR
„Finanční nástroje pro podporu efektivního nakládání s odpadními
vodami a zásobování vodou pitnou 2021+“. V příspěvku podrobně
seznámil s operačním programem „Životní prostředí 2021–2027, národním programem „Životní prostředí“ a programy „Norských fondů“.
Petr Sýkora ve svém příspěvku „Aktuální zkušenosti se zaváděním
BIM do vodohospodářské praxe“ představil projekt s názvem „Koncepce, strategie a implementace BIM v PVK“, kde hlavním cílem bylo
definovat platformu BIM vhodnou pro implementaci v PVK z hlediska
legislativního, technicko-informativního, ekonomického, časového
a z pohledu lidských zdrojů. Na příspěvek navázal Viktor Sláma
přednáškou „Digitalizace vodohospodářských staveb v projektové
přípravě, vývoj projektování metodou BIM“, kde představil příklady interních rozvojových i externích BIM pilotních projektů. Evžen
Zeman se v příspěvku „Vliv klimatických změn na vodní a vodohospodářskou bilanci v povodí Svratky“ zabýval tvorbou nástroje pro
objektivní posuzování vlivu adaptačních opatření a jejich vzájemných
interakcí na povodí Dyje pro současné a budoucí podmínky.
Po přestávce na kávu a občerstvení, která poskytla příležitost k řadě
neformálních diskusí a návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, vystoupil Vladimír Habr s příspěvkem „Objemové
bilance a látkové toky v městském odvodnění“. Příspěvek se zabýval
problematikou množství a jakostních ukazatelů vod, které jsou antropogenního původu nebo se přirozeně vyskytují v rámci městského
odvodnění. Cílem je srovnání množství splaškových odpadních vod
a jejich znečištění s množstvím dešťových vod a vlivu dešťových vod
na transport znečištění jednotnou stokovou soustavou. Nedílnou součástí je i vyhodnocení bilancí srážkových vod, stanovení efektivního
povrchového odtoku, odhad množství odlehčených odpadních vod
z odlehčovacích komor do recipientů.
Zdeněk Pliska se v příspěvku „Generel odkanalizování a odvodnění Ho Chi Minh City, stavba matematického modelu“ zaměřil
na počáteční a časově nejnáročnější fázi generelu odvodnění města
Ho Chi Minh ve Vietnamu. Tomáš Metelka se v příspěvku „Možnosti adaptace měst a obcí na přívalové deště v důsledku změny
klimatu“ zaměřuje na současné adaptační možnosti měst a sídel ke
zmírnění dopadu extrémních silných bouří, které mají za následek
náhlé záplavy bez ohledu na polohu a nadmořskou výšku konkrétní-

vh 11/2021

ho místa. Hodnocení budoucího růstu intenzity srážek ve vztahu ke
změně klimatu se provádí pomocí „klimatického faktoru“. Dopady
současných a budoucích silných srážek na výkon městského odvodnění ve městě Praze jsou analyzovány pomocí spojeného 1D a 2D
simulačního modelu. Karel Hartig přednesl příspěvek „Cirkulární
scany vodního hospodářství průmyslových podniků“, ve kterém se
zabýval důvody a cíli pro vypracování cirkulárního scanu vodního
hospodářství výrobního podniku, stanovením jednotlivých kroků
cirkulárního scanu, hlavními fázemi a milníky scanu a identifikací
rizik. Dopolední plenární sekci ve velkém sále ukončila Lenka Procházková příspěvkem „Vodní audit průmyslových podniků“. Cílem
vodního auditu je komplexní posouzení vodního hospodářství posuzovaného průmyslového podniku, včetně identifikace rizikových
bodů a návrhu nápravných opatření. Cílem je pomoci najít místa pro
úsporu vody a snížit rizika podnikání ohroženého nedostatkem vody
požadované kvality.
Přestávka na oběd byla kromě oběda využita taktéž k návštěvě
partnerů konference a vystavovatelských firem, ale také k diskusím
k předneseným a dalším tématům.
Odpolední sekci ve velkém sále zahájila Klára Kacetlová příspěvkem „Snížení objemu odlehčených vod navzdory výstavbě nové
odlehčovací komory“, ve kterém se zabývala analýzou průtokových
poměrů s ohledem na kapacitní možnosti stávající kanalizace a doporučeními pro opatření na této kanalizaci taková, aby bylo možné
připojovat další rozvojové plochy. V rámci posouzení odlehčovacích
komor byl kladen důraz na poměr ředění a na objem vod přepadlých
do recipientů. Filip Hložanka se v příspěvku „Projektování technologických celků v COMOS jako příprava na BIM“ zaměřil na objektové
projektování, které přináší do vodohospodářské projekční praxe nové
možnosti. Obdobně jako kdysi CAD nástroje, integrované inženýrství
nyní představuje bránu do světa digitalizace vodohospodářských
celků a může být chápáno jako efektivní předstupeň před zaváděním
BIM, umožňující tvorbu digitálních dvojčat a provozní optimalizace.
Richard Kuk přednesl přednášku „Možnosti využití modro-zelené
infrastruktury v intravilánu“. V přednášce jsou popsána řešení užití
modro‑zelené infrastruktury, včetně využití příkladů z dalších realizovaných či připravovaných pražských staveb, která jsou navrhována
v rámci velké dopravní stavby Městského okruhu v Praze, a problémy
s tím spojené. Poslední přednášku „Recyklace vody a odpadů jako
součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis.
obyvatel“ prvního odpoledního bloku ve velkém sále přednesl Tomáš
Chorazy. V tomto příspěvku byla shrnuta část výstupů výzkumných
projektů v oblastech ověření možností materiálové transformace čistírenských kalů, koncepce využití recyklovaných materiálů (stavebních
recyklátů a materiálově transformovaného čistírenského kalu) jako
substrátu pro modro‑zelenou infrastrukturu a přehled opatření pro
hospodaření s dešťovými vodami – technická řešení využitelná jako
podklad pro zpracování projektových dokumentací nebo jako strategický materiál při plánování rekonstrukcí městských objektů apod.
Druhá část odpolední sekce ve velkém sále byla věnována partnerům a vystavujícím firmám, jejichž zástupci seznámili účastníky
s nejnovějšími výrobky a trendy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Pavel Louda přednesl příspěvek „Rozvoj betonových trub“,
Jaroslav Slavíček příspěvek „Požadavky na konstrukci a materiály
armatur používaných v technologiích čištění komunálních odpadních vod a kanalizačních stokách“, Miroslav Kaňka příspěvek „ACO
technické filtry a jejich využití pro předčištění srážkových vod při
vsakování“, Stanislav Malaník příspěvek „Ochrana před hydraulickým rázem na výtlaku z kanalizačních čerpacích stanic“ a Juraj
Barborík příspěvek „Ekopokládka, snížení finančních prostředků
a zatížení životního prostředí“.
Odpolední sekci v malém sále zahájil Radek Vojtěchovský s přednáškou „Intenzifikace komunální ČOV pomocí membránové technologie
– zkušenosti z realizace a uvedení do provozu“. Díky ponořeným
membránovým modulům pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody bylo dosaženo zdvojnásobení kapacity na 2 000 EO. Petra
Hrušková přednesla příspěvek „Membránová mikrofiltrační úpravna
vody v ČR“, ve kterém se zabývala aplikací keramických membrán při
úpravě pitné vody, a Ondřej Švanda příspěvek „Řešení nátokových
objektů dosazovacích nádrží pro zvýšení účinnosti sedimentace“, ve
kterém popsal posouzení funkce dosazovacích nádrží matematickým
CDF modelem. Posledním příspěvkem sekce byl příspěvek Veroniky
Singrové „Změna koncentrace rozpuštěného kyslíku při provzdušňování a míchání kombinovaným systémem“. Článek je zaměřen na
reálné výzkumné měření, na jehož základě je oxygenační kapacita sta-

39

novena u kombinovaného systému Triton. V příspěvku jsou popsány
přípravné práce a průběh samotného měření.
Druhou část odpolední sekce v malém sále zahájil Petr Hluštík
s příspěvkem „Návrhové parametry ČOV do 2000 EO“, ve kterém
se zabýval návrhovými parametry ČOV a možnostmi jejich redukce
v závislosti na charakteru zástavby, vybavenosti a způsobu dopravy
odpadních vod. Oto Zwetler v příspěvku „Regionální kalové centrum na ČOV Přerov“ představil koncepci zpracování čistírenských
kalů a popsal nízkoteplotní sušárnu instalovanou na ČOV Přerov.
Jakub Raček v příspěvku „Středněteplotní pyrolýza čistírenského
kalu“ představil projekt aplikovaného výzkumu řešící zpracování ČK
nízkoteplotní mikrovlnnou torefakcí a současně také středněteplotní
pyrolýzou. Jan Ševčík v příspěvku „Sušení čistírenských kalů a jejich
transformace na registrované organické hnojivo“ popsal varianty
materiálové transformace kalu na hnojivo a současné legislativní požadavky. Posledním příspěvkem této sekce byl příspěvek „Poznatky
z výzkumu znovuvyužití čistírenských kalů jako součásti hospodaření s bioodpady malých sídel“, ve kterém Tomáš Chorazy představil
projekt TA ČR CEVOOH, jehož dílčím cílem je vyhodnotit vhodnost
různých BRO a vhodnost technologií jejich nakládání a zpracování,
a to včetně čistírenských kalů, z hlediska dosažení požadovaných
vlastností a kvality kompostů definovaných aktuálně platnou novou
odpadovou a další legislativou.
Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla věnována prezentaci
výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně – centru AdMaS,
Slovenské technické universitě v Bratislavě a Technické univerzitě
Košice. Réka Wittmanová se v příspěvku „Posúdenie jednotnej kanalizácie pomocou dynamického modelovania“ zabývala tvorbou
dynamického modelu stokového systému, Ivana Marko v příspěvku
„Možnosti využitia povrchového odtoku z pohľadu jeho kvality
a kvantity“ popsala studii zabývající se koncentrací znečišťujících
látek v povrchovém odtoku a Réka Wittmanová přednesla příspěvek
Jaroslava Hrudky „Optimalizácia odľahčovacej komory na základe
CFD simulácie“, který se konference nemohl účastnit. Ivo Korytář se
v příspěvku „Odpadní voda vzniklá při čištění silničních tunelů
v Brně“ zabýval charakteristikou odpadních vod z čištění tunelů
a možností jejich čištění filtrací přes biochar. V příspěvku „Možnosti
využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště“ se Michal Novotný zabýval vyhodnocením sorpčních vlastností
substrátu. Cílem bylo získat optimální vrstvu pro zatravňovací bloky
AS-TTE, které adsorbují kapky oleje, bude dostatečně propustná a zároveň udržuje únosnost na úrovni silničního zatížení. V příspěvku
„Systém rekuperace tepla a čištění šedé vody k opětovnému využití
v laboratorních a reálných podmínkách“ představila Kristýna Velikovská výsledky z kombinace testování výměníků tepla pro rekuperaci
tepla šedé vody a úpravu šedé vody a opětovné použití jako zdroj vody.
V posledním příspěvku pátečního bloku konference „Monitoring mikropolutantů v pitných a odpadních vodách města Brna“ představil
Tomáš Macsek výsledky projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“
zpracovávaného ve spolupráci s firmou ALS Czech Republic, s.r.o.,
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.
Sborník z konference, ve kterém jsou uvedeny i příspěvky autorů, kteří se konference nemohli účastnit, naleznete na stránkách

http://mestskevody.ardec.cz/. Ve sborníku najdete kromě prezentovaných příspěvků také příspěvky „Tvorba špongiového mesta
v našich podmienkach“ kolektivu autorů z Technické univerzity
v Košicích vedeného Zuzanou Vranayovou, příspěvek „Doplnění
velkých čerpacích stanic odpadních vod o technologický stupeň
strojní separace shrabků“ autorů Pavla Mikuláška, Jiřího Havíře
a Richarda Tesaře a „Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami
v areáli technickej univerzity v Košiciach“ kolektivu autorů Martina
Zeleňákové, Mária Šugarekové a Daniela Kaposztásové z Technické
univerzity v Košicích.
První den konference byl zakončen společenským večerem v jízdárně státního zámku Lednice a zúčastnilo se jej cca 350 delegátů
z řad účastníků konference, vystavujících firem, partnerů konference a jejich hostů. Večer poskytl prostor pro řadu neformálních
diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky konference.
K poslechu hrála cimbálová hudba Břeclavan. Pro účastníky byla
přichystána ochutnávka moravských vín ze špičkových vinařství
„Vinařství Stanislav Mádl“, „Vinařství Znovín“ a „Vinařství Volařík“.
Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová firma Royal Party servis
s.r.o, která nám připravila vynikající raut, který byl k dispozici až
do ukončení společenského večera. Společenský večer se konal za
dodržování všech aktuálně platných opatření a omezení spojených
s Covid-19.
Dvacátý první ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ
VODY – URBAN WATER“ si zachovává přízeň účastníků, o čemž
svědčí aktivní účast více než 300 delegátů z výzkumných ústavů
a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů
kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev apod. Výběr fotografií
přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního
sálu i společenského večera je možno nalézt na barevné dvojstraně
uvnitř tohoto čísla, galerie fotografií je také umístěna na stránce
http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku Městské vody.
Přípravy XXII. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY –
URBAN WATER“ již byly zahájeny. Programový výbor konference
bude pracovat ve složení Zdeněk Dufek, Petr Hlavínek, Vladimír Habr,
Tomáš Chorazy, Richard Kuk, Aleš Mucha, Karel Pryl, Štefan Stanko,
Petr Sýkora a Martina Zeleňáková. Konference „Městské vody 2022“
bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství v roce 2022, vodní
zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepci řešení
městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu
ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie čištění
odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace
staveb městského odvodnění.
Společenský večer se bude opět konat v atraktivním prostředí
zámku Lednice. Velkou pozornost věnujeme kromě sestavení kvalitního odborného programu také výběru špičkových vinařství stejně
jako přípravě společenského programu konference. Další informace
je možno získat na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ nebo na
Facebooku Městské vody. Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích
na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2022“ ve dnech
6.–7. října 2022.

Novelizace normy ISO 5667-10

rek, což je speciální druh směsného vzorku složeného z nejméně pěti
prostých vzorků odebraných během maximálně dvou hodin v intervalu nejméně dvou minut. Tento typ vzorku by mohl být využitelný
např. pro vzorkování domovních čistíren odpadních vod. Stejně jako
v předchozí verzi normy se klade hlavní důraz na reprezentativnost
odebraného vzorku odebíraného z proudící vody (kanál, šachta, potrubí, žlab) nebo ze stojaté vody (nádrže, laguny, jímky). S tím souvisí
i výběr místa odběru a celkové uspořádání odběru. Zůstaly zachovány
vzorce pro určení dnů nebo týdnů v roce pro odběr vzorků na základě
počtu vzorků za dané období.
Při odběrech vzorků ze stok, kanálů a šachet se stále vyžaduje dosažení turbulence proudící vody, kterou lze vyvolat vložením přepážky
nebo přelivu. Bod odběru by měl být mezi jednou třetinou až jednou
polovinou hloubky ve směru od hladiny.
Místa pro odběr vzorků na ČOV mají být vybírána podle účelu
vzorkování a opět se má dbát na minimalizaci látkové heterogenity
v takovém místě.
Byly přidány kapitoly týkající se odběru vzorků odpadních vod
z průmyslových závodů a také z chladicích systémů, kde se popisují
různé možné varianty odběrů v těchto případech.

Úvod
Řada mezinárodních norem řady ISO 5667 se týká odběrů vzorků vod
všech typů i dalších materiálů hydrosféry (sedimenty, kaly, plaveniny).
Odběrů vzorků odpadních vod se týká část 10, která byla poprvé vydána
v roce 1992 a od té doby nebyla vůbec změněna. Tato norma byla přeložena do češtiny v roce 1996 [1] v rámci přejímání všech významných
mezinárodních norem do české normalizace. Byla relativně stručná,
měla jen 14 stran textu a jednu přílohu. Novela vyšla v roce 2020 [2] po
dvou letech od prvního návrhu nového znění. Text normy byl zásadně
přepracován, nyní má 25 stran textu a 9 příloh. Ve srovnání s předchozím, dnes již poněkud archaickým zněním i uspořádáním, je celá norma
pojata velmi moderně a obdobně jako další nové normy zahrnuje i část
týkající se zabezpečení kvality vzorkování odpadních vod.

Obecné aspekty
Zcela nově byly doplněny odběry vzorků odpadních radioaktivních
vod. Dále byl doplněn nový typ vzorku tzv. kvalifikovaný prostý vzo-
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Způsoby odběru vzorků odpadních vod

Nejjednodušší jsou samozřejmě odběry prostých vzorků, ať již přímo
do vzorkovnic nebo do vhodné nádoby (kbelík, šoufek) či s využitím
automatického vzorkovače, pokud se má vzorek odebrat třeba mimo
pracovní dobu nebo v reakci na nějaký podnět (nátok vody, změna
pH či konduktivity apod.).
Odběry prostých vzorků jsou doporučovány při haváriích či v případě náhlých změn ve složení kontrolované vody. Obvykle se tyto vzorky
odebírají cca 30 cm pod hladinou nebo v polovině výšky vodního
sloupce kvůli vyloučení odběru povrchového filmu nebo sedimentů.
Mnohem více informací o složení kontrolované vody v delším
období poskytují odběry směsných vzorků. V zásadě rozlišujeme tři
hlavní typy:
– Odběr stejných objemů vzorků v různých časech (schéma C.V.V.T,
u nás se nevyužívá).
– Odběr konstantního objemu vzorku ve stejných časech (schéma
C.T.C.V – naše legislativní vzorky typu A a B, případně navrhovaný
vzorek typu D [3]).
– Odběr různých objemů vzorku ve stejných časech (schéma C.T.V.V –
náš legislativní vzorek typu C).
Při přípravě vzorkování je nutné lokalizovat při předběžných
průzkumech bod odběru, případně stanovit jeho přesné souřadnice
(s využitím GPS). Vzorkaře je nutné vybavit dokumentovanými
postupy vzorkování a měření, pracovními deníky k používaným přístrojům (pH-metr, konduktometr apod.), potřebnými vzorkovnicemi
a záznamy. Během každého vzorkování je samozřejmě nutné provádět
příslušná opatření BOZP.
Po příchodu na místo vzorkování je vhodné potvrdit správnou
polohu bodu odběru a rovněž zhodnotit aktuální znečištění vzorkovaného vodního tělesa. Vzorek je třeba odebírat pokud možno pod
hladinou, aby se nenabíraly případné plovoucí látky nebo cizorodý
film z hladiny.
Celková doba vzorkování by měla být zvolena podle účelu vzorkování, ale také s přihlédnutím ke stabilitě analyzovaných ukazatelů.
Pro zjištění maximální koncentrace ukazatele v odpadních vodách
s měnícím se složením se odebere řada vzorků formou nepřetržitého
odběru nebo přerušovaného odběru s intervalem 5–30 minut. V takovém případě je však vždy nutné zvážit i ekonomickou stránku věci.
Při automatickém odběru vzorků je třeba promyslet následující
významné body:
– Umístění vzorkovače.
– Poloha bodu odběru – vliv míchání, dostatečná homogenita vzorkovaného vodního útvaru, dostatek vody během celé doby vzorkování.
– Uspořádání vzorkovacího zařízení – hadice by měly být vždy co
nejkratší, v dostatečném spádu (pro zabránění usazování pevných
látek a případné stagnaci kapaliny). Minimální průměr hadice by
měl být 9 mm.
– Sací koš – v novele normy se poprvé objevuje možnost použití sacího koše v případě, že hrozí ucpání hadice větší částicí z odpadní
vody, velikost ok by měla odpovídat průměru hadice. Po každém
odběru by se měl sací koš zkontrolovat.
– Sací rychlost – by neměla být nižší než 0,5 m/s (jinak hrozí oddělování nerozpuštěných látek). Jedná se o doporučení, ne o povinnost.
Tento údaj si řada vzorkovacích skupin umí vypočítat sama, závisí
samozřejmě na výkonu čerpadla a sací výšce a také na konzistenci
vzorkovaného média. Dodavatelé automatických vzorkovačů by
měli upřesnit podmínky, za kterých je tato sací rychlost zajištěna.
– Minimální objem vzorku při jednom náběru pro zajištění odběru
reprezentativního vzorku by měl být u podtlakového čerpadla
50 ml. Vychýlení (odchylka od skutečného objemu) by mělo být
menší než 10 %, opakovatelnost vzorkovaného objemu by neměla
přesáhnout 5 %.
Pokud má být proveden odběr směsného průtokově úměrného
vzorku v místě, kde není možné napojit vzorkovač na signál průtokoměru, může se provést odběr časově úměrného vzorku a po ukončení
odběru provést tzv. rekonstituci vzorku na základě údajů o průtoku.
V normě je uveden vzorec pro výpočet objemů dílčích vzorků podle
vypouštěného objemu, což je u nás neobvyklé. Proto je v národní
poznámce uveden vzorec pro výpočet objemu dílčích vzorků podle
hodnot průtoku v době odběru.
Jestliže se směsný vzorek připravuje smísením řady prostých vzorků (např. náš legislativní vzorek A), pak by opakovatelnost objemů
jednotlivých vzorků neměla přesáhnout 5 %.
Smíchaný vzorek se pak má homogenizovat, v normě je obrázek
vhodného zařízení s mícháním. Další česká národní poznámka zde
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jen připomíná, že v ČR se nejčastěji používá jednoduché, cenově dostupné a osvědčené zařízení pro míchání vzorku děrovaným pístem
a současné vypouštění vzorku do jednotlivých vzorkovnic.
Dále jsou popsány různé varianty odběru vzorků ze stok, z břehu
otevřeného objektu, rovněž vzorkování automatické nebo spouštěné
na podnět. Je uveden i odběr prostých vzorků z nádrží používaný
pro radioaktivní vyčištěné vody. Zde je významné míchání obsahu
nádrže a prokazování homogenity odpadní vody v nádrži na základě
její validace.
V textu normy je zdůrazněna zásada nevyplachovat vzorkovnice
před odběrem vodou z vodního útvaru.

Další témata
Poměrně obsáhle jsou diskutována různá zařízení pro manuální i automatický odběr vzorků. Při výběru vzorkovacích zařízení je třeba
přihlížet ke kompatibilitě sledovaných ukazatelů a materiálů, s nimiž
vzorek může přijít v zařízení do styku. Pokud se provádí stopové
analýzy, je nutné vyloučit používání např. mosazi, pigmentovaných
plastů nebo nepotravinářského PVC.
Při rozdělování vzorků do vzorkovnic je nutné výchozí vzorek
průběžně homogenizovat, jak bylo uvedeno výše.
Konzervace vzorků by se měla provádět podle normy ČSN EN ISO
5567-3, obvykle se používají plastové nebo skleněné vzorkovnice.
Doprava odebraných vzorků do laboratoře má probíhat za chlazení
a v co nejkratší době, vzorkaři by se měli řídit pokyny laboratoře, která
bude vzorky zpracovávat.
Doba uchovávání vzorku by neměla překročit časy uvedené v normě
ČSN EN ISO 5567-3.
Vzorky by měly být od odběru do příjmu v laboratoři uchovávány
při teplotě (5 ± 3) °C. Doporučuje se použití dataloggerů, které zaznamenávají průběh teploty v chlazeném prostoru a z jejichž záznamů je
možné průběh teploty během odběru i dopravy vyhodnotit.
Mezi opatření k zajištění kvality vzorkování patří ochrana vzorků i zařízení před znečištěním, monitorování možné kontaminace
pomocí vhodných opatření i kontrolních vzorků. Vzorky musí být
jednoznačně identifikovatelné ve shodě s dodanými záznamy o odběru. Podrobné postupy jsou obsaženy v normě ČSN EN ISO 5667-14.
V části věnované vydávání protokolů o odběru jsou tentokrát obsaženy všechny významné položky, které by měly protokoly obsahovat
i podle požadavků kontrolních orgánů.
Samozřejmě je v normě obsažena i část věnovaná BOZP při odběrech vzorků. Zdůrazňuje se povinnost dodržovat především národní
předpisy a pravidla. Je třeba dbát na bezpečnost pracovníků (provádět
pravidelná školení, vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, pravidelné hodnocení rizik) i na zabezpečení zařízení proti
škodám způsobenými nepříznivými povětrnostními podmínkami, ale
také odcizením nebo vandalismem.

Přílohy normy
Příloha A se zabývá odběry vzorků z nádrží (různá možná uspořádání,
směsný vzorek z řady nádrží apod.). V příloze B jsou diskutovány výhody a nevýhody odběru prostých vzorků odpadních vod a také automatického odběru vzorků odpadních vod. Příloha C obsahuje schéma
čištění vzorkovacích zařízení. V příloze D je příklad záznamu o odběru
vzorku, tentokrát obsahující více užitečných položek než v předchozí
verzi normy. Příloha E se zabývá výběrem kompatibilních materiálů
pro automatické vzorkovače s ohledem na charakter sledovaných
ukazatelů. V příloze F se srovnávají výhody a nevýhody použití
peristaltického a podtlakového čerpadla v automatickém vzorkovači.
Příloha G řeší způsoby rozdělování odebraného vzorku do vzorkovnic,
opět s ohledem na výhody a nevýhody různých postupů. V příloze
H se uvádějí nutné kroky k zajištění kvality vzorkování z hlediska
péče o automatické vzorkovače. Kromě požadavku běžné kontroly je
v přiložené tabulce dán přehled, které parametry zařízení je nutné
kontrolovat či případně kalibrovat a s jakou četností. Poslední příloha
I pak přináší definice statistických veličin vychýlení, opakovatelnosti
a způsob výpočtu rozšířené nejistoty měření.

Závěr
Nové vydání normy ISO 5667-10 přináší podstatně více informací
než to předchozí. Může tak být cennou pomůckou pro laboratoře
a vzorkovací skupiny, které se v oblasti vzorkování odpadních vod
pohybují. Tato norma je pro vzorkování odpadních vod závazná, protože je výslovně uvedena mj. ve vyhlášce o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových [4]. K tomu je třeba přihlížet
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při tvorbě dokumentace vzorkování odpadních vod, která by z této
normy měla vycházet.
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Koupací vody pohledem družic
V průběhu let 2019 až 2021 proběhla realizace projektu TJ02000091:
Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice (dále jen „projekt“) za podpory
Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta, 2. veřejné soutěže.
Hlavním cílem, který si řešitelé před samotným zahájením realizace
vytyčili, bylo nalezení a popis vzájemných vztahů mezi daty získanými in situ, tedy z terénních šetření a následných laboratorních
prací, a daty dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“). To vše
za pomoci moderních statistických technik v kombinaci s využitím
nástrojů geografických informačních systémů. Motivací pro řešení
této problematiky právě na koupacích vodách byl mimo jiné fakt, že
se současný způsob monitoringu jejich stavu a jakosti (dále jen „monitoring“) zakládá na posouzení vzorků odebraných na vybraných
lokalitách. Tyto odběry jsou z důvodů finanční a časové náročnosti
prováděny pracovníky krajských hygienických stanic s maximální
četností jednou týdně, na některých sledovaných lokalitách však
pouze jednou měsíčně. Z toho vyplývá, že v řadě případů nemusí tento
způsob monitoringu poskytovat dostatečný přehled o heterogenitě
nebo časovém vývoji v rozsahu celé sledované vodní plochy. Vzniká
tedy přirozeně potřeba snížení finančních i časových nároků na monitoring, minimálně však se zachováním současné míry jeho efektivity.
Pro tyto účely se jeví aplikace některých satelitních dat jako vhodný
doplňkový nástroj – zejména pro jejich nedocenitelné vlastnosti.
V první řadě je třeba zmínit aktuálnost informací pořízených ze
satelitních snímků, které v tomto ohledu výrazně předčí informace
získané klasickými metodami pozemního šetření. Rovněž díky pevně
stanovené dráze oběhu družicových systémů je zajištěna opakovatelnost pořízení snímaného objektu či jevu. Nelze opomenout ani
rozsah snímaného území v rámci jednoho okamžiku (řádově se
jedná o desítky až stovky km2). V neposlední řadě jsou objekty zájmu
velmi často snímány v různých částech elektromagnetického spektra
(infračervené, mikrovlnné), tudíž při správném využití spektrálního
zvýraznění mohou být snáze detekovány a popsány objekty a jevy,
které nejsou v rámci viditelné části elektromagnetického spektra
dostatečně zřetelné.
V rámci projektu byly testovány produkty Evropské kosmické
agentury, která v rámci programu Copernicus zajišťuje provoz šesti
družicových systémů zaměřených na monitoring různých složek
životního prostředí. Konkrétně se jednalo o snímky mise Sentinel-2.
I přesto, že hlavním úkolem mise je především monitoring stavu
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Vyhláška 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních
vod do vod povrchových. Sbírka zákonů 159/2018.
Ing. Jan Vilímec
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Ke Kablu 971
100 00 Praha 10
jan.vilimec@pvk.cz

lesů a zemědělství, díky parametrům snímaných dat (maximální
prostorové rozlišení 10 m; rozsah snímaného elektromagnetického
spektra – 13 pásem; perioda snímání = 5 dní) nachází velmi často své
uplatnění i při monitoringu jiných objektů. Již několik tuzemských
i zahraničních studií prokázalo závislost mezi projevy odrazivosti
a množstvím pevných částic ve vodě (především ve vlnových délkách
červeného a infračerveného pásma).
V rámci projektu byly pracovníky Státního zdravotního ústavu
uskutečněny dvě etapy terénního šetření, a to v období měsíců června
až října roku 2019 a 2020. Zatímco první etapa sloužila výhradně pro
účely konstrukce a kalibrace modelu, data z druhé etapy plnily funkci
jeho validace. Na čtrnácti předem zvolených modelových lokalitách
v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královehradeckém kraji byly
odebrány vzorky pro stanovení vybraných ukazatelů stavu a kvality
koupacích vod (vysvětlované proměnné). Pro každou modelovou
lokalitu bylo určeno odběrné místo hlavní a dle potřeby různý počet
odběrných míst vedlejších. Terénní šetření na jednotlivých modelových lokalitách probíhala dle předem stanoveného harmonogramu,
který byl sestaven tak, aby korespondoval s letovým plánem mise
Sentinel-2. I přesto, že četnost terénních šetření byla poměrně vysoká, z důvodů občasných nepříznivých podmínek v podobě vysoké
oblačnosti bylo v první etapě odebráno pro vyhodnocení pouze něco
přes 200 vzorků z 51 odběrných míst.
Řešitelé projektu se rozhodli vydat cestou hodnocení pomocí tzv.
spektrálních indexů. Ty jsou výsledkem jednoduchých aritmetických
operací s pásmy obrazu. Po počáteční fázi předzpracování satelitních
dat bylo pro každé odběrné místo a den odběru vygenerováno 93
spektrálních indexů, které vstoupily spolu s 11 samostatnými pásmy
snímku do prediktivního modelu jako prediktory (vysvětlující proměnné). Algoritmy pro výpočet vhodných spektrálních indexů byly
sestaveny na základě formulací uvedených v databázi indexů (www.
indexdatabase.de/).
V průběhu samotného prediktivního modelování byly testovány
dvě modelovací techniky, Random Forests a Partial Least Squares
Regression, přičemž po vyhodnocení výkonnosti konstruovaných
modelů výrazně lepších výsledků dosahovala první zmíněná modelovací technika.
Veškeré dosažené poznatky vyplývající z činností realizovaných
v rámci řešeného projektu jsou shrnuty ve výstupech projektu. Hlavními výstupy projektu jsou:
• Webová mapová aplikace Ukazatele stavu a kvality koupacích
vod České republiky – uvedena do provozu v srpnu 2021. Jedná se

Asociace pro vodu ČR z.s. představila v září
na 14. bienální konferenci CzWA VODA 2021
v Litomyšli nové logo
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především o datové sady ukazatelů stavu a kvality koupacích vod,
které jsou výsledky prediktivního modelování. Aplikace je dostupná
online na adrese http://geoportal.vuv.cz/aplikace/dpz-koupaci-vody-zeta/).
• Atlas koupacích vod České republiky - výstup přehlednou
a moderní formou prezentuje výstupy analýz za jednotlivé sledované
lokality. Atlas je určen široké veřejnosti jako popularizačně-naučná
publikace, která má za cíl ukázat výstupy moderních metod DPZ
aplikovaných na koupacích lokalitách využívaných veřejností.
Přehledové mapy jsou doplněny podrobnějšími informacemi k dané
lokalitě. Online verze je k dispozici na http://www.dibavod.cz/data/
dpz-koupaci-vody-zeta/atlas-koupacich-vod.pdf .
Další výsledky řešeného projektu:
• Odborný článek publikovaný v periodiku VTEI – dostupný online
na adrese https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/02/6306-casopis-VTEI-1-21.pdf,
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• Monotematické číslo časopisu AHEM – Využití metod DPZ pro
detekci a monitoring koupacích míst v ČR,
• Workshop pro pracovníky KHS a aplikační garanty - pořádaný
online formou dne 18. 8. 2021,
Výsledky dosažené v rámci řešeného projektu potvrzují hypotézu
o tom, že data získaná pomocí metod DPZ mohou představovat významnou podporu a zefektivnění monitoringu, i přesto, že využití
satelitních dat má určitá omezení a limity. Řešitelé projektu spatřují
v tomto výzkumném záměru velký potenciál, a chtějí svou pozornost
i nadále věnovat výzkumu a rozvoji dalších metod monitoringu koupacích vod pomocí DPZ.
Ing. Bc. Václava Maťašovská
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
vaclava.matasovska@vuv.cz
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Školení odborně způsobilých osob pro
provádění technických revizí vodních
děl ohlášených dle § 15a vodního
zákona
V říjnu proběhlo školení k provádění technických revizí vodních
děl ohlášených podle § 15a vodního zákona. Celkem je tak stále asi
100 osob, které mohou provádět revize domovních čistíren. Školení
proběhlo on-line a na školení se podílela odborná skupina ČAO.
V rámci školení proběhla i dotazníková akce s cílem zjistit, jaké typy
čistíren jsou povolovány na ohlášení a jaké jsou zkušenosti způsobilých osob. Na výsledky ankety se těšíme. Zejména by bylo zajímavé

zjistit poměr mezi počtem ohlášených čistíren a počtem prováděných
revizí.
Z vlastních zkušeností mohu konstatovat, že jsou oblasti, kde revize
neprobíhají, buď nejsou vůbec povolovány čistírny na ohlášení, nebo
nejsou vyžadovány revize (to se ale týká i případných vzorků u čistíren povolovaných v klasickém vodoprávním řízení). Provozovatelé
často nedočtou rozhodnutí až na stranu 2!
Na druhé straně, pokud si již někdo nechá revizi udělat, tak je připravený a informovaný o provozu, a zjevně nevyhovujících čistíren
je tak minimum. Navíc s počtem návštěv roste i kvalita provozování.
Nejméně konfliktní jsou čistírny navštívené opakovaně, což je asi tím
hlavním účelem této instituce.
Karel Plotěný

Upozornění
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list na předplatné časopisu
Vodní hospodářství pro rok 2022!!!
Po skoro deseti letech jsme byli nuceni zvýšit předplatné o cca 10 %, byť náklady na tisk, poštovné,
distribuci… vzrostly podstatně více. Věříme, že nám zachováte přízeň. Budeme se snažit Vaši důvěru
nezklamat.
Předejte jej prosím účtárně k proplacení. Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají
přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu,
kontaktujte nás prosím na administrace@vodnihospodarstvi.cz.
Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte,
že jde o pokračování odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně
věděli, který odběr máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi, nebudete
platit. Ušetříte nám tím velice moc práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.
Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár
minut a tuto skutečnost nám na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na vědomí. Ušetříte nám tím práci
a prostředky za vystavování upomínek.
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S politováním vám sdělujeme, že s ohledem na zhoršující se
epidemiologickou situaci a výraznou nejistotu ohledně možnosti
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Konference Vodárenská biologie se uskuteční ve dnech
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Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat
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řešených problémech, nových trendech apod., aby přihlásili do 22.
11. do programu konference referáty a plakátová sdělení. Věříme,
že se nám opět podaří sestavit zajímavý odborný program a že tím
pomůžeme k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí.
Veškeré informace získáte prostřednictvím e-mailu:
klara.kanska@ekomonitor.cz a jana.ambrozova@vscht.cz
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hospodaření se srážkovou vodou
hydrogeologický průzkum • studny
geotechnický průzkum • speciální vrtné práce

Vývoj metod vodohospodářských řešení
nádrží v druhé polovině 20. století
Velmi častý výskyt extrémně suchých období v průběhu desetiletí bezprostředně před rokem 2020 důrazně upozornil na hrozbu
nedostatku vody v různých oblastech života společnosti. Jen díky
kontinuálnímu budování nádrží na našem území umožňujících
hospodaření s vodou, které u nás proběhlo v druhé polovině 20.
století (zhruba do roku 1980), škody byly omezené.
Počátek výstavby těchto objektů je třeba hledat na přelomu
19. a 20. století, rozvoj však byl narušen obdobím světové války
1914–1918. Nově vzniklý československý stát věnoval vodohospodářské problematice velkou pozornost. Dokladem toho je mj.
přijetí samostatného zákona, který stanovil výstavbu nových nádrží
v patnácti lokalitách, což nebylo narušeno ani narůstající hrozbou
nacistické expanze, která si vynutila rozsáhlé budování hraničního
opevnění.
Po válce po roce 1945 v rámci celkové hospodářské obnovy
se výstavba nádrží znovu rychle rozvinula. Na rozdíl od jiných
evropských států se těžiště nových projektů záhy přesunulo od
hydroenergetiky na zajištění vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a další požadavky. Po čtvrt století intenzivního budování
nádrží nastal poměrně rychlý útlum, který pokračoval po roce 1989
a po vzniku samostatné České republiky. Poslední vodohospodářsky významné vodní dílo bylo uvedeno do provozu v roce 1997
a od té doby se v přípravě žádné další investice tohoto typu dosud
nepokročilo,
Význam vybudovaných nádrží pro překonání dopadů nedávného
sucha byl zásadní, možno říci nenahraditelný a byl vícekrát zhodnocen, např. v obsáhlé stati ve Stavební knize ČSSI. Souhrnně řečeno,
vybudované nádrže plnily spolehlivě požadované funkce v průběhu
celého hydrologicky extrémního období. Tuto skutečnost nemohou
ohrozit fakty nepodložená tvrzení ochránců přírody o obecné škodlivosti vodních nádrží.
Je skutečností, že realizované projekty nádrží se v mnoha případech opíraly o empirické zkušenosti v oblasti hydrologie, tj. o jednoduché bilanční metody simulace funkce vodních nádrží, pro něž
byly podkladem chronologické řady pozorovaných průtoků. Časté
bylo použití grafických metod, které byly ostatně v dané době oblíbené např. v mechanice i jiných oborech. První souhrnná publikace
o hospodaření s vodou v nádržích je vysokoškolský učební text
z roku 1963, následovala monografie o tři roky později (autoři Votruba – Broža). Nové metodické postupy byly rozvinuty po roce 1980.
Je zřejmé, že mnohé nové projekty vodních děl se opíraly o koncepčně jednoduché metody. Projektanti však měli možnost využívat
vysokou úroveň naší aplikované hydrologie a konzultační spolupráce
s předními odborníky hydrology (např. Al. Bratránek).
Významným přínosem k metodice vodohospodářských řešení nádrží bylo zahrnutí zabezpečenosti dodávky vody. V rámci výzkumu
provedeného na katedře hydrotechniky ČVUT z iniciativy L. Votruby
byla zpracována vodohospodářská řešení fiktivních nádrží v nejlépe
sledovaných vodoměrných stanicích, z nichž byly odvozeny vztahy mezi různými vyjádřeními zabezpečenosti, a to podle podílu
bezporuchových let (podle opakování), podle trvání stanoveného
odběru jako podílu z celkové délky průtokové řady (podle trvání)
i podle podílu skutečného objemu dodané vody k plné dodávce
(podle objemu). Již samotné zjištění, že menší než plně požadovaná
funkce nádrže může vést k efektivnějšímu využití dané lokality,
bylo velmi cenné.
V projekční praxi se rozhodlo o prvořadém významu zabezpečenosti podle trvání, pozdější směrnice, popř. normy tuto dohodu
zachovaly. Díky známým vztahům mezi charakteristikami zabezpečenosti bylo snadno možné odhadovat jiné hodnoty zabezpečenosti. Navíc vyjádření podle trvání zdůrazňovalo lapidárně význam
zásobování pitnou vodou a uživatel měl představu, jaké jednotlivé
poruchy bude muset v provozu překonávat.
Potřeba budovat významné vodárenské nádrže si vynucovala
volbu lokalit v horních povodích vodních toků, hlavně s ohledem

na jakost vody. K dosažení požadovaných odběrů tu bylo nutno volit
vyšší stupeň vyrovnání průtoků, a tudíž akceptovat víceletý režim
funkce nádrží. To logicky zvyšovalo nejistoty návrhových charakteristik těchto nádrží, a proto se stále více prosazoval tlak na využívání
pravděpodobnostních metod řešení funkce nádrží. Principálně šlo
o to: chápat reálnou průtokovou řadu jako jednu z mnoha možných
variant ve vztahu k budoucímu využívání a volit metody, které by
problém zobecnily. Bohužel kolem roku 1960 u nás nebyl rozvíjen
výzkum vlastností průtokových řad s využitím pravděpodobnostních
modelů, ač v zahraničí se objevily první takto zaměřené výzkumné
práce již před druhou světovou válkou.
První aplikace vycházely z představy dvou složek celkového zásobního objemu nádrže, tzv. víceleté, která má na požadovaný stupeň vyrovnat variabilitu průměrných ročních průtoků, a na složku
sezonní pro vyrovnání průtoků v průběhu jednotlivých let. Původní
poznatky tu přinesli zejména K. Nacházel a V. Klemeš. Postup byl
použitelný jen pro omezený počet aplikací v praxi. Jisté rozpaky
vzbuzovala neurčitost sloučení obou složek a pracnost postupů.
Běžně se v konkrétních případech postupovalo tak, že se paralelně provedlo postupně bilanční vodohospodářské řešení v reálné
průtokové řadě.
Řada výzkumných pracovišť se v dalších letech zaměřila na
modelování syntetických průtokových řad s využitím lineárního
regresního modelu. Postupně se dospělo k možnosti modelování
těchto řad současně ve více profilech, což poskytovalo možnost řešit
hospodaření s vodou v soustavách vodních nádrží, odběrných, popř.
dotačních profilů. Jisté dohady byly kolem některých otázek, např.
zda je lepší provést řešení v jedné dlouhé řadě (i více než tisíc let),
nebo zda je dobré provést namodelování více průtokových epizod
v řadách o délce více odpovídající stacionárním poměrům atd.
Na tento stav navázal výzkumný tým VÚV TGM v Praze, jehož
pracovníci vytvořili ucelený systém, kde se v první fázi zpracují
a vyhodnocují vstupy, následují varianty řešení a vše je uzavřeno
komplexním vyhodnocením. Bohužel dílo bylo vytvořeno, resp.
dokončeno v období výrazného útlumu možností řešit problematiku
hospodaření s vodou. Je však ve VÚV plně funkční dodnes.
Jako účelný prostředek, navazující na vodohospodářská řešení
nádrží, byla metodická pomůcka pro technicko-ekonomické vyhodnocení lokalit vodních nádrží, kterou zpracoval J. Hořejší. Ta
umožňovala jen s pomocí orientačních podkladů vybírat nadějné
varianty z širokého soupisu lokalit, které byly vytipovány a obsahovaly stovky položek.
Významné dílo našich vodohospodářů v realizaci nádrží pro hospodaření s vodou před více než padesáti roky zásadním způsobem
pomohlo v dlouhém období výskytu extrémně suchých období do
roku 2020.
Bohužel se tato zkušenost příliš neodrazila v rámci aktivit, které
byly zaměřeny na omezení ztrát ze sucha. Některé lokality budoucích nádrží se objevily i v materiálech vlády, v žádném případě se
však nepokročilo v jejich realizaci. V celospolečenském povědomí
nadále přetrvává názor, že je nutno posílit především funkce krajiny,
což údajně vyřeší i problémy s vodou.
O vodě a jejím významu byly v průběhu staletí proneseny mnohé
názory významných osobností. V současné době se nám všechno
omezilo na jednoduché rčení, že bez vody to prostě nepůjde.
Rok 2020 se ukázal jako srážkově nadprůměrný až velmi nadprůměrný. Tato skutečnost může vodohospodářskou problematiku
ve společenském povědomí zatlačit rychle do pozadí. Asi nebude
jednoduché prosadit zkušenost našich odborníků v oboru hydrogeologie, že po tak výrazném suchém období bude trvat i více než pět
až sedm let, než se vyčerpané hlavní zásoby vody v podzemí doplní
(při pokračování srážkově bohatých let). Opatření, která by přispěla
k omezení nejistot výskytu suchých period vyvolaných změnou
klimatu, budou zřejmě odsunuta na pozdější dobu.
Společnost občanů je rozdělena obecně, nejen v oblasti vod a nejen
u nás. Může nás utěšovat, že, ať se stane cokoliv, zdědili jsme aspoň
nějaké přehrady, které budou sloužit i nadále.
prof. Vojtěch Broža

