Opakujeme, co bylo na tomto místě napsáno před rokem: Přejme si
v nastupujícím roce co nejvíce odborných setkání. Potřebujeme je!!!
Prosím, napište nám o akcích, které v této nejisté době plánujete. Rádi
budeme o nich informovat. stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Jaký byl ten odcházející rok?
Lze ho charakterizovat panickým strachem z COVIDu a strachem
jen tak navoko z oteplování. Oběma strachy zatínáme sekeru ekonomickou i environmentální do budoucna. Za tím je politiků mantra:
nepopudit voliče! Nemohu pochopit, jaká drakonická opatření se
v souvislosti s epidemií přijímají a jak se kolem krize životního prostředí opatrně přešlapuje jako kolem horké kaše. Většině nepřipadá
divné, že epidemiologická opatření jsou za hranou občanské společnosti. Neslyšíme-li na slovo svoboda, měli bychom si uvědomit, že
peníze jsou až na prvním místě.
Když jsem kdysi dělal postgraduál na právech, tak nás tam učili, že
v demokratické společnosti může být člověk omezován ze zákona, ve
veřejném zájmu a za náhradu. Ano, politici mohou uzákonit, že je ve
veřejném zájmu nosit hubrouše. Ale chybí zde třetí atribut legálnosti
těchto opatření: za náhradu! My si ty náhubky musíme kupovat za
své! Pokud by se měnily tak, jak je doporučováno, znamenalo by to pro
každého člověka měsíční výdaj cca 500 korun (a to podhodnocuji!).
Když odečtu děti, tak to dělá cca 4 miliardy měsíčně, ročně bratru 50
miliard, které stát ušetřil. Náklady hodil na občany a nechal nějakým
šíbrům nekřesťansky vydělat. Pamatuji se, jak jsem dostal balíček
s rouškami. Nevím už, kolik jich tam bylo, ale vím, že asi polovina
byla nepoužitelná ihned, druhá během nemnoha okamžiků nošení.
I dnes jsou ty hubrouše podstatně dražší než před COVIDem. Vzpomínám, jak před dvěma lety touto dobou (to ještě o koronoviru nebylo
potuchy) jsem měl chřipku, a protože jsem byl (a jsem) zodpovědný
a nechtěl jsem nakazit, jsem si koupil roušky, byť mě to dusí, ale po
nezbytně nutnou dobu jsem ji nosil. Sada pěti kusů tehdy, kdy ji nikdo nekupoval, stála 15 korun. O pár měsíců… no víte, kolik to stálo
a kolik to stojí! Za selhání vlády považuji to, že nepoužila instrument
regulující cenu roušek obdobný tomu, čemu se říká věcně usměrňovaná cena vody, nebo co zavedla Klausova (kterého tedy nemusím)
vláda při deregulaci před více jak třiceti lety: zastropovala základní
potraviny a služby. Ale co by se ta dnešní vláda snažila, když tu
úhradu hodila na občany?
Těžko se mi i chápe smysl těch klimatických konferencí. Docela by
mě zajímalo, jakou uhlíkovou stopu zanechávají ty desítky tisíc lidí,
kteří se toho cirkusu účastní. Byť souhlasím, že když už ty konference
politiků, manažerů jsou, že demonstranti musí také přijet, aby vyrušili
politiky z diplomatických (tajných, kuloárových) jednání. Naštěstí se
dnes neříká, jako kdysi, že občanské iniciativy jsou spolek ztroskotanců a že je třeba mít klid na práci.
Přijímala se ekonomická opatření do budoucna, ale ona ta klimatická epidemie probíhá dnes, dnes by se měla řešit stejně razantně
(nebo dokonce razantněji) než epidemie COVIDová. Je třeba konat
dnes, nebo lépe už včera. Ta opatření podle mého by neměla spočívat
v oblasti spotřeby: něco nedělat (třeba nejíst maso) nebo naopak něco
dělat (třeba recyklovat), ale ve výchově a vzdělávání těch, co jsou
ochotni ještě naslouchat a něco i sebe měnit, aby pro ně ty vzorce
chování nebyly zákazy a příkazy, ale dobrovolné. Z tohoto pohledu
měl pravdu Marx, který svobodu definoval jako poznanou nutnost.
Je třeba vzdělávání mladých od školky až po vysokou školu. Nejvíce
omezováno přitom bylo (a vlastně i dnes je) vzdělávání.
Jsem zvědav na novou vládu. Kéž by v ní byli odhodlaní chlapi
a spojující ženy. Snad ještě nejsme ve stavu, aby politici, jako kdysi
Churchill, nám mohli nabídnout jediné „krev, dřinu, slzy a pot“, stačí,
aby měli odvahu říkat nepříjemné pravdy. Když pozměním otázku
v nadpisu na „jaký bude nastupující rok“, tak se obávám, že spotřebou
lépe už bylo. Rád bych se mýlil. Tak rád bych za rok přiznal chybu.
Pojďme se pokusit o to, že mé obavy se ukáží jako liché. Nebo že naše
paradigmata změníme. Když už nám ti pečení holubi do huby létat
přestávají, můžeme nalézat smysluplnost existence v mezilidských
vztazích. V tom je pro mě ten nastupující rok nadějeplný.
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Všem milým čtenářům časopisu Vodní hospodářství
přejeme klidný adventní čas, krásné svátky, vše
nejlepší do nového roku a hlavně pevné zdraví
a veselou mysl. Rádi se s Vámi potkáme na našich
akcích, které budeme příští rok pořádat.
Např. 10.–11. 2. pořádáme konferenci
Vodárenská biologie.
Váš EKOMONITOR
klara.kanska@ekomonitor.cz

Vánoc

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře
a do nového roku 2022 Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
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Stanovení sorptivity před
nasycením půdy pomocí
doby výtopy a nasycené
hydraulické vodivosti
Jana Kalibová, Jan Petrů, Jakub Štibinger, Melorio Luca

Abstrakt

Stanovení aktuální půdní sorptivity hraje zásadní roli při predikci
bleskových povodní. V rámci experimentu byla u půdního vzorku
nejprve pomocí kontinuálního infiltrometru a simulace deště stanovena doba výtopy. Ze záznamu vertikální neustálené infiltrace,
která nastává po době výtopy, byla stanovena hydraulická vodivost.
S využitím infiltrační teorie dle Philipa byla odvozena jednoduchá rovnice pro výpočet sorptivity z doby výtopy, intenzity deště
a nasycené hydraulické vodivosti. U tradičních metod stanovení
sorptivity se hodnota sorptivity blíží nule, jelikož se využívá plně
nasycený půdní profil. Zde prezentovaný inovativní výpočet poskytuje hodnotu sorptivity ještě před dosažením doby výtopy. Pro
stanovení rizika vzniku povrchového odtoku a následně predikce
bleskových povodní má tudíž mnohem vyšší vypovídací hodnotu.
Oproti tradičním zdlouhavým metodám stanovení sorptivity je zde
představen jednoduchý výpočet založený na snadno přístupných
vstupních datech. Takto numericky stanovené hodnoty korespondují
s empiricky stanovenými hodnotami v literatuře.
Klíčová slova
infiltrace – simulace deště – kontinuální infiltrometr – půdní hydraulické charakteristiky – intenzita deště – bleskové povodně

1. Úvod
Četnost výskytu povodní i riziko jejich vzniku neustále stoupají
[5, 25]. Zvýšená pozornost je proto věnována vývoji protipovodňových varovných systémů (PVS), které mohou poskytnout cenný čas
pro aplikaci protipovodňových opatření, případně evakuaci [1, 3, 13].
Současné PVS jsou převážně založeny na hodnotě kritického odtoku
v souvislosti s modelovanými hodnotami půdní vlhkosti a srážkovými
úhrny. S půdní vlhkostí úzce souvisí jiná půdní charakteristika, a tou
je sorptivita. Obecně, čím nižší půdní vlhkost, tím vyšší sorptivita [14,
22, 24, 26]. Sorptivita společně s hydraulickou vodivostí jsou klíčovými atributy půdy, které v rámci srážko–odtokového procesu určují
riziko vzniku povrchového odtoku – povodně. Sorptivita se většinou
stanovuje buď laboratorně, nebo z kumulativních infiltračních křivek
[2]. Obě metody jsou časově náročné. Navíc, protože měření probíhá
za stavu úplného nasycení půdy, vedou k velmi nízkým hodnotám
sorptivity, hodnoty se limitně blíží nule.
V rámci projektu Technologické agentury České republiky
TH02010802 „Systém včasné predikce přívalových povodní založený
na přímém měření infiltrace“ byla vyvinuta inovativní metoda pro stanovení rizika vzniku přívalové povodně. Metoda využívá prototyp
kontinuálního infiltrometru, který umožňuje současně simulovat
zátěžový déšť o zvolených parametrech (doba trvání, intenzita deště). Sama predikce je založena na srovnání parametrů návrhových
dešťů a aktuální hodnotě půdní vlhkosti, která určuje dobu výtopy.
Samotný PVS bude podrobněji popsán v jiném příspěvku [27]. Tento
článek představí originální metodu stanovení sorptivity půdy v době
před srážkovou událostí. S využitím Philipovy infiltrační teorie byla
odvozena jednoduchá rovnice pro výpočet sorptivity S z hodnot
doby výtopy tp a nasycené hydraulické vodivosti K. Tato numerická
metoda stanovení sorptivity zatím nebyla nikde publikována. Na
rozdíl od tradičních metod je tato méně časově náročná. Rovněž má
přesnější vypovídací hodnotu o riziku vzniku povodně, ověřenou
dobou výtopy, jelikož odkazuje na aktuální hodnotu sorptivity před
srážkovou událostí.

mohou být popsány Richardsovou rovnicí (rovnice 1) [12]:
(1)
O 	
– půdní vlhkost [–],
v 	
– intenzita infiltrace [L/T],
z
– vertikální souřadnice [L],
t
– čas [T].
Symboly L a T popisuji jednotky délky a času.
kde

Konečné řešení rovnice 1 popisují zjednodušené Philipovy infiltrační rovnice (rovnice 2, 3) [18, 19].
(2)
(3)
Dále platí rovnice 4 a 5:
(4)
(5)
kde

t
i(t)
v(t)
S
K (L/T)

je čas [T];
je kumulativní objem infiltrované vody [L];
je intensita infiltrace [L/T];
je sorptivita [L/T–1/2];
je hydraulická vodivost reprezentující koeficient
dlouhodobé infiltrace A [L/T].
První člen rovnice 2 popisuje odběr vody porézním prostředím
kapilárními silami. V případě krátkého časového úseku v infiltračním
procesu převládá [18, 19]. Tento člen obsahuje proměnnou S, která
bývá označována termíny permeabilita (permeability), kapilární vodivost (capillary conductivity) a absorpce (absorptivity). Philip (viz [19])
preferuje termín sorptivita. Sorptivita zahrnuje jak koncept absorpce,
tak desorpce (schopnost půdních pórů kapilárně absorbovat a uvolňovat vodu). Sorptivitu půdy nelze měřit přímo, lze ji odvodit z jiných
půdních charakteristik [8].
Druhý člen K v rovnici 3 popisuje gravitační proudění vody
porézním prostředím. Jeho význam v infiltračním procesu narůstá
s časem (jak se čas t limitně blíží nekonečnu, sorptivita S se blíží nule
a intenzita infiltrace i se asymptoticky blíží hydraulické vodivosti K).
Dle [18] se koeficient S mění s počáteční půdní vlhkostí θ [11]). Jak
v průběhu infiltrace roste objem vody v půdě θ, klesá sorptivita S i intenzita infiltrace i a roste objem infiltrované vody v (obrázek 1, 2).
Křivky na obrázcích 1 a 2 tvoří nejdříve exponenciální část a ná-

Obr. 1. Křivka kumulativní infiltrace

2. Teorie
Teorie předkládaného výzkumu vychází z neustálené vertikální infiltrace. Jedná se o jednodimenzionální podmínky proudění (z, t), které

2

Obr. 2. Infiltrační křivka; tp = doba výtopy (ponding time)
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sledně část lineární. Tudíž při plném nasycení (S = 0, t ≥ tp) platí
rovnice 6 a 7:
i(t) = K.t , kde t ≥ tp

(6)

v(t) = K, kde t ≥ tp

(7)

je doba výtopy – čas, v němž dojde k plnému
nasycení půdy.
Doba výtopy rozděluje infiltrační proces na dva odlišné úseky. První
úsek se řídí Neumanovou okrajovou podmínkou (i = S.t1/2 + K.t; z = 0;
0 < t < tp) (NBC), zatímco druhý úsek se určuje Dirichletova okrajová
podmínka (i = K.t; z = 0; t ≥ tp) (DBC). Déšť o konstantní intenzitě (t)
< K vede k infiltraci řízené NBC, k době výtopy zde nedochází [12].
Pro dosažení doby výtopy je nutný déšť o konstantní intenzitě, která
je vyšší než hodnota hydraulické vodivosti půdy K (vr > K [mm/min]),
viz obrázek 3. Dle [21] se doba výtopy tp zkracuje s rostoucí intenzitou deště vr a platí, že tp > tx kde tx je průsečíkem vr a křivky v(t),
viz rovnice 9. tp pak odpovídá času, v němž je na křivce v(t) dosaženo
hodnoty K. Pro dodržení okrajových podmínek, kdy NBC přechází
do DBC, se předpokládá, že profily čela zvlhčení W (z, tp)N a W (z, tx)D
jsou totožné. Následně tx a tp musí vyhovět dvěma podmínkám [12].
První podmínku znázorňuje rovnice 8, druhou podmínku rovnice 9.
kde

tp

Obr. 3. Určení doby výtopy tp z infiltrační křivky a konstantní intenzity deště vr

(8)
(9)
Mls (viz [15]) rovnice 8 a 9 upravil. Pokud se rovnice 8 integruje, je
vložena do rovnice 9 a vyjádří se doba výtopy, pak konečná podoba
výrazu pro výpočet doby výtopy odpovídá rovnici 10:
(10)
Tento výraz je platný za podmínek konstantní intenzity vr. Z rovnice 10 pak lze vyjádřit sorptivitu S (rovnice 11).

(11)

Takto stanovená hodnota sorptivity je oproti tradičním metodám
přesnější, jelikož popisuje aktuální stav půdy před srážkovou událostí.

3. Metodika a diskuse
3.1. Jednoválcová infiltrační metoda
Stanovení hydraulické vodivosti půdy pokryté souvislou hladinou
vody pomocí polního měření jednoválcovým infiltrometrem podrobně
popsal Štibinger v [23]. S využitím Philipovy rovnice (rovnice 2), při
konstantní intenzitě deště lze vyjádřit K pomocí rovnice 6. Jakmile
však dojde k plnému nasycení půdy, sorptivita S se limitně blíží
nule. V rámci představovaného experimentu byl využit prototyp
kontinuálního infiltrometru. Tento přístroj umožňuje simulovat déšť
o zvolených parametrech (intenzita, doba trvání, konstantní nebo
proměnná intenzita deště) a zároveň měřit infiltraci. Zjednodušené
schéma přístroje ukazuje obrázek 4.

3.2. Výpočet doby výtopy, hydraulické vodivosti a sorptivity
s využitím kontinuálního infiltrometru
3.2.1. Průběh infiltračního experimentu
Vstupní hodnoty pro experiment byly následující:
– průměr infiltračního kroužku: 100 mm,
– výška infiltračního kroužku: 500 mm,
– doba trvání simulovaného deště: 15 min,
– intenzita simulovaného deště: 3 mm/min (konstantní po celou dobu
trvání deště),
– celkový úhrn deště: 45 mm,
– výška hladiny výtopy: 5 mm nad půdním povrchem,
– celková doba trvání experimentu: 60 min.
Kontrolní jednotka (obrázek 4) spustí simulaci deště a tryska začne
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Obr. 4. Zjednodušené schéma kontinuálního infiltrometru vyvinutého v rámci výzkumného projektu TH02010802
zadešťovat půdní povrch vymezený infiltračním kroužkem (dále jen
kroužek). V momentě, kdy výtopa dosáhne předem určené hladiny
výtopy (výška cca 5 mm nad terénem, detekovaná hrotem), přístroj
automaticky zaznamená čas doby výtopy od počátku měření. Teoreticky by hladina výtopy měla odpovídat výšce 0 mm nad terénem.
Detekční hrot je však umístěn trochu výše (5 mm), čímž se eliminuje
chyba způsobená drobnými terénními nerovnostmi. Tato chyba je
ošetřena automatickou korekcí při finálním zpracování dat. Kontrolní
jednotka zaznamenává hodnoty času a relativní hodnoty objemu vody.
Program „Infiltr View“ (vyvinutý speciálně pro tento účel v rámci
projektu TH02010208) převádí data do podoby zpracovatelné v programu Microsoft Excel. Jakmile dojde k výtopě (hladina vody dosáhne
detekčního hrotu umístěného 5 mm nad terénem), je zaznamenána
hodnota celkového objemu infiltrované vody Wtp a doba výtopy tp.
Každá další kapka simulovaného deště by se již stala součástí povrchového odtoku. V tento moment se zastaví zadešťování. Následuje
proces infiltrace (objemu vody mezi terénem a detekčním hrotem),
a to až do chvíle, kdy dojde k odtržení hladiny výtopy od detekčního
hrotu. Tehdy se opět spustí simulace deště a zaznamenává se objem
vody (kumulativně) dodaný do kroužku do doby další výtopy (spojení
hladiny s hrotem). Takto se proces opakuje až do ukončení experimentu v čase t = 60 min. Celou dobu je zaznamenávána infiltrace
vody akumulované na povrchu půdy i(t), vždy vztažena k původním
hodnotám Wtp a tp. Příklad zpracování jednotlivých kroků záznamu
dat je uveden níže. Použití Philipovy rovnice (rovnice 2) k výpočtu
vyžaduje znalost hodnoty doby infiltrace t (s) a odpovídající hodnoty
kumulativní infiltrace i(t) (mm). Doba infiltrace pro jeden krok (doba
mezi dosažením výtopy a utržením hladiny od hrotu) se získá odečtením dvou po sobě jdoucích záznamů od sebe. Množství infiltrace
pak odpovídá kumulativnímu objemu dodané vody od doby výtopy.
Vše je vždy vztaženo k původním hodnotám Wtp a tp.
Tab. 1. Příklad měření kumulativní infiltrace i(t) a zpracování dat;
tučné hodnoty odpovídají době výtopy tp = 239,76 s objemu vody
při výtopě Wtp = 96,04 ml
Vstupní DATA (z “Infiltr_View”)
Čas [s]

Objem [ml]

239,76
249,18
254,24
264,98
269,88

96,04
0
100,31
0
104,44

VÝPOČET K, (S=0), s využitím
Philipovy rovnice
Čas infiltrace Kumulativní infitrace
t [s]
i(t) [mm]
9,42

0,54

25,22

1,07
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Příklad zpracování dat – výňatek z tabulky 1, která ukazuje zpracování dat programem
„Infiltr View“:
Doba infiltrace t:
249,18 s – 239,6 s = 9,42 s
264,98 s – 239,6 s = 25,22 s
[…].
Množství infiltrace i(t):
(100,31 ml – 96,04 ml) ∙ 0,127 = 0,54 mm
(104,44 ml – 96,04 ml) ∙ 0,127 = 1,07 mm
[…],
kde 0,127 je koeficient pro převod mililitrů
na milimetry.
Po dosažení doby výtopy se sorptivita S limitně blíží nule a platí rovnice 6. Philipova
infiltrační křivka pak může být zobrazena
jako přímka, jejíž směrnici odpovídá hodnota Obr. 5. Odvození K pomocí grafického vyjádření Philipovy rovnice
nasycené hydraulické vodivosti K (obrázek 5).
Hodnota nasycené hydraulické vodivosti byla
stanovena K = 0,0239 (mm/sec) = 2,39.10–5 (m/s) = 0,143 (cm/min),
korelační koeficient byl roven R = 0,99 (obrázek 5), což potvrzuje
výše zmíněnou hypotézu, že použití Philipova lineárního modelu je
spolehlivou metodou.
3.2.2. Metody stanovení sorptivity S
Nyní následují dvě možnosti, jak stanovit sorptivitu S. Buď linearizací
Philipovy rovnice, nebo použít upravený Philipův výraz pro stanovení
doby výtopy (rovnice 11). První metoda spočívá v eliminaci kvadratické závislosti z Philipovy rovnice (rovnice 2) tím, že se všechny členy
vydělí časem t (rovnice 12):
(12)
(13)

Obr. 6. Linearizovaná Philipova rovnice (rovnice 2) kumulativní
infiltrace; ilustrační příklad
Tab. 2. Teoretické hodnoty K a S v závislosti na půdním druhu [12]

(14)
Pokud se dosadí proměnné X a Y z rovnic 13 a 14 do rovnice 12,
vznikne finální rovnice 15:
(15)
Rovnice 15 představuje přímku, kde sorptivita S odpovídá
směrnici přímky. Když se hodnoty X a Y seřadí od nejmenší po
největší, je výsledkem graf na obrázku 6. Po linearizaci Philipovy
rovnice kumulativní infiltrace (rovnice 2) vychází sorptivita rovna
S = 0,125 (mm/sec0,5) = 0,097 (cm/min0,5) a hydraulická vodivost
K = 0,0226 mm/s = 0,135 cm/min. Spolehlivost výsledku při metodě lineární regrese dokládá vysoká hodnota korelačního koeficientu
rovna R = 0,9384.
Nevýhodou této metody je, že při experimentálním stanovení
sorptivity z nasycené půdy se sorptivita teoreticky rovná nule. Tudíž
je vhodnější použít rovnici 11, která vychází z Philipovy rovnice
pro výpočet doby výtopy (rovnice 10).
Ze známých hodnot tp = cca 4 min; vr = 0,30 cm/min a K =
= 0,14 cm/min a s použitím rovnice 11 byla vypočtena hodnota
sorptivity S = 0,51 cm.mm–0,5. Tato hodnota je mnohem spolehlivější,
jelikož odpovídá sorptivitě půdy před jejím plným nasycením, tzn.
před srážkovou událostí.
Nakonec byly hodnoty K = 0,14 (cm/min) z lineární regrese a hodnota S = 0,51 (cm/min0,5) získaná rovnicí 11 porovnány s teoretickými
tabulkovými hodnotami, které publikovali [12] (tabulka 2).

S [cm/min1/2]
K [cm/min]

písek

2
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

2
1,4
1,3
1,2
1,1
0,94
0,8
0,65
0,45
0,28
0,12
0,11
0,1
0,095
0,085
0,075
0,067
0,058
0,05

písek/prach,
prach, prach/jíl

2
1,9
1,7
1,5
1,3
1
0,7
0,34
0,31
0,29
0,27
0,24
0,21
0,19
0,17
0,14
0,1

jíl

0,18

3.3. Srovnání vypočtených hodnot K a S s teoretickými
tabulkovými hodnotami z literatury
Tabulka 2 poskytuje hodnoty sorptivity pro hodnoty K = 0,1
a 0,2 cm/min. Interpolací lze získat hodnotu S, která odpovídá hodnotě K = 0,14 cm/min. Dle výpočtu by se hodnota sorptivity měla
pohybovat mezi 0,7 cm/min a 0,34 cm/min, což vypočtená hodnota
S = 0,51 cm/min–0,5 skvěle splňuje.
Autoři tuto metodu ověřovali i pro podmínky plně nasycené půdy,
kdy S = 0,1255 mm/s–0,5 = 0,1 cm/min–0,5 (dle obrázku 6). Podle tabulky 2 by této sorptivitě odpovídala hodnota K = 0,01 cm/min, což
ale zcela neodpovídá hydrofyzikálním charakteristikám dané půdy.
Proto by měla být vždy uvažována hodnota sorptivity před srážkovou
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událostí. Potřebná hodnota K může být stanovena buď z křivky kumulativní infiltrace, nebo určena dle literatury.

4. Závěr
Stanovení hydraulických vlastností půdy ve stavu před plným nasycením hraje klíčovou roli při popisu dynamiky půdní vody. Dle
Philipovy teorie lze sorptivitu vypočítat z infiltrační křivky po době
výtopy. Ovšem takto stanovená sorptivita se limitně blíží nule. Je tedy
nasnadě, zda tato hodnota může mít dostatečně spolehlivou, vypovídací hodnotu při modelování rizika vzniku povrchového odtoku
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(přívalové povodně). Tento příspěvek představil novou originální
a časově nenáročnou metodu stanovení sorptivity. Pro tento účel byla
pomocí jednoválcové infiltrační metody a simulace deště o konstantní
intenzitě stanovena doba výtopy tp. Hydraulická vodivost byla určena
z časových řad vertikální neustálené kumulativní infiltrace po době
výtopy. Na základě Philipovy a Mlsovy infiltrační teorie byla odvozena jednoduchá rovnice pro výpočet sorptivity S z doby výtopy tp,
intenzity deště i(t) a nasycené hydraulické vodivosti K. Takto početně
stanovené hodnoty S velmi přesně korespondují s teoretickými hodnotami uvedenými v literatuře. Tato metoda doposud nebyla nikde
publikována. Na rozdíl od tradičních metod poskytuje toto numerické
stanovení přesnější hodnoty S, které odpovídají stavu před srážkovou
událostí. Poskytuje tedy zásadní informaci o výchozím stavu povodí
při modelování rizika vzniku povrchového odtoku neboli přívalových
povodní.

[6]
[7]
[8]

2012. „Evidence for enhanced land–atmosphere feedback in a warming climate.“
J. Hydrometeorol.; 13(3), 981–995.
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Systems: Water Table Drawdown.“ J. Irrig. Drain. E.; 135(3), 279–285.
Georgakakos, K. P. 2006. „Analytical results for operational flash flood guidance.“ J.
Hydrol.; 317 (1–2), 81–103.
Hanks, R. J.; Ashcroft, G. L. 1976. Physical properties of soils. Department of Soil
Science and Meteorology, Utah State University.
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Farmaka a vybrané
mikropolutanty v surových
a čištěných odpadních
vodách v povodí VN Švihov
Lada Stejskalová, Daniel Fiala, Anna Kólová, Miroslav Váňa,
Jiří Kučera, Lenka Smetanová, Pavel Rosendorf

Abstrakt

Vodárenská nádrž Švihov, největší zdroj pitné vody v České republice, je v dlouhodobé perspektivě vystavena různým typům znečištění
(živiny, pesticidy, farmaka), jejichž dopady se mohou změnou klimatu
prohlubovat. Zatímco strategie snižování zátěže makronutrienty je
všeobecně známa, u mikropolutantů se stále hledá. U farmak je příčinou nejistoty zejména neustálý nárůst spotřeby a dynamika nové
produkce, společně s nedostatečnou znalostí týkající se osudu látek ve
vodním prostředí. V této srovnávací studii hodnotíme reprezentativní
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Numerical determination of sorptivity using ponding time
and hydraulic conductivity (Kalibova, J.; Petru, J.; Stibinger, J.; Luca, M.)
Abstract

Determination of actual soil sorptivity becomes one of the research
preferences in the field of soil management and flash–flood protection. This Note presents an innovative approach to soil sorptivity
determination. A single ring infiltration method, along with a simulation of rainfall of constant intensity, was used to measure ponding
time tp. Hydraulic conductivity K was approximated from the analysis of time series of the process of vertical non–steady cumulative
infiltration appearing after the ponding time. Based on Philip’s
infiltration theory, a simple equation was derived in order to calculate sorptivity S from ponding time, rainfall intensity and saturated
hydraulic conductivity. Numerically determined results of S show to
closely correspond with theoretical values published in the literature. This process of numerical determination of K and S has not been
published so far. Moreover, unlike the traditional methods, e.g. single
or double ring infiltration experiments, this method provides more
precise and representative values of S, verified by ponding time,
as the results refer to the original soil sorptivity, not the sorptivity
determined after the ponding time (meaning sorptivity of the fully
saturated environment) which tends to reach zero.
Key words
infiltration – rainfall simulation – single ring infiltrometer – soil hydraulic properties – rainfall intensity – flash floods
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2022. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

výběr 19 obcí (60–15 000 obyv.) prostřednictvím sady 24hodinových
odběrů. V letech 2017 až 2019 byla hodnocena jak kvalita surové
odpadní vody vedené volnými kanalizačními výustěmi do toků, tak
i účinnost odstraňování vybraných mikropolutantů na různých typech čistíren odpadních vod. Zvláštní pozornost byla věnována pěti
obcím se sociálním či zdravotnickým zařízením s předpokládanou
vyšší spotřebou léčiv. Celkem bylo sledováno 102 chemických látek
z řad mikropolutantů, zejména léčiv a jejich metabolitů.
Klíčová slova
čistírna odpadních vod – hotspot – farmaka – mikropolutanty – odpadní voda

Úvod
Mikropolutanty (farmaka, pesticidy, detergenty, látky používané
v kosmetice, změkčovadla plastů, zpomalovače hoření, antikoroziva,
biocidy, toxiny, aditiva do paliv i potravin, nanočástice aj.) zahrnují tisíce syntentických, ale i přírodních látek s různou strukturou molekul,
významem pro člověka a chováním v přírodě [1]. Jejich definičním
znakem je výskyt v koncentracích nano- až mikrogramů na litr (ppt až
ppb) a prokázaně či potenciálně negativní dopad na vodní organismy
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nebo na zdraví člověka [2]. Vyjma většiny pesticidů jsou za hlavní
zdroje těchto sloučenin ve vodním prostředí považovány čistírny odpadních vod [3]. Komunální ČOV jsou primárně určeny ke snižování
koncentrace nerozpuštěných látek, jednoduchých uhlovodíků, živin
a do jisté míry i patogenů a tyto látky v nich lze účinně eliminovat.
Odstranění mikropolutantů na ČOV je však často nedostatečné a zdá
se tím více nedostačující, čím pokročilejší jsou analytické metody.
Vyhodnocení účinnosti odstraňování léčiv je v řadě ohledů složitější
než vyhodnocení účinnosti odstraňování jiných znečišťujících látek.
Jak z organismu, tak z procesu čištění mohou být léčiva vylučována/
vypouštěna nejen v podobě primární látky, ale i jako metabolity,
jichž může být velké množství. Je tak obtížné určit, zda za snížením
koncentrace stanovované látky stojí její eliminace, nebo přeměna
na metabolit, často nestanovovaný či doposud neznámý. Působení
metabolitů na necílové organismy může být jak zanedbatelné, tak se
stejným nebo dokonce vyšším účinkem než působení primární látky.

Míra účinnosti odstraňování mikropolutantů se značně liší dle
použitých technologických procesů čištění vod [4]. Odstraňování
v běžných aktivačních ČOV je vzhledem k různorodým vlastnostem
mikropolutantů (např. hydrofobicitě a biologické rozložitelnosti)
a jejich nízkým koncentracím v surové odpadní vodě běžně neúplné
a variabilní. Účinnost lze do jisté miry ovlivnit provozními parametry
čistírny, jako je míra organického zatížení, nastavení redoxních podmínek, doba zdržení kalu nebo teplota [5].
Mikropolutanty lze částečně odstranit sorpcí na primární kal
[6, 7, 8, 9, 10]. Obecně je však adsorpce zkoumaných sloučenin na
částice kalu spíše omezená. V klasických ČOV představuje hlavní část
odstranění mikropolutantů z odpadní vody sekundární, biologický
proces čištění [4]. Odstranění v rámci tohoto stupně čištění se obecně
týká ztrát mateřské sloučeniny způsobených různými mechanismy
chemické a fyzikální transformace, biodegradace a sorpce na pevné
látky [11]. Biodegradace/biotransformace a sorpce jsou dva hlavní
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Tab. 1. Základní charakteristiky 8 sledovaných obcí s volnou kanalizační výustí
označení
v obr. 1
A
B
C
D
E
F
G
H

obec
Libkova voda
Proseč – Obořiště
Kámen
Mladé Bříště
Pošná
Kalhov
Proseč
Přáslavice

počet
obyvatel
223
187
219
169
147
128
93
65

PPCP hotspot
(počet lůžek)
70
85
-

kanalizace
jednotná
jednotná
jednotná
jednotná
jednotná
jednotná
jednotná
jednotná

poznámky
v obci je domov pro seniory

domov pro seniory se zaměřením na Alzheimerovu chorobu

Tab. 2. Základní charakteristiky 11 sledovaných obcí s ČOV
označení
v obr.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

obec
Pelhřimov
Čechtice
Dolní Kralovice**
Kožlí
Křivsoudov
Lidmaň
Bernartice
Onšov
Tomice
Chmelná
Vojslavice
*

počet
obyvatel
15 410
962
713
510
387
222
210
202
136
126
81

PPCP hotspot
(počet lůžek)
461
97
50
-

kanalizace
jednotná
jednotná
jednotná
jednotná
oddílná
oddílná
oddílná
jednotná
oddílná
jednotná
jednotná

ČOV
MB
MB (Kombiblok)
MB (Biocleaner)
MB (oběhová)
MB (SBR)
MB
MB (oběhová)
kořenová
MB (OMS Walter)
kořenová
MB (AS VARIO)

srážení
fosforu
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ano

poznámky
nemocnice; domov pro seniory

domov pro seniory
domov pro seniory

*
Na ČOV Pelhřimov jsou připojeny a zde započteny i Rynárec a Starý Pelhřimov (566 a 331 obyv.); kapacita nemocnice v Pelhřimově je 340 lůžek a domova pro
seniory 121 lůžek; v minoritních oblastech moderní zástavby je oddílná kanalizace; čistírna má terciární stupeň na srážení fosforu a dva biologické rybníky, které
nejsou předmětem hodnocení v této studii
**
Na kanalizaci a ČOV Dolní Kralovice jsou napojeny i Vraždovy Lhotice (+ 80 obyv.)

mechanismy odstraňování v sekundárním stupni, zatímco těkání
probíhá v menší míře [12].
U léčiv může biologická rozložitelnost vykazovat velkou variabilitu,
i když sloučeniny spadají do stejné terapeutické skupiny. Například
Salgado et al. [13] uvádějí, že mezi nesteroidními protizánětlivými
léky (NSAID) vykazoval diklofenak nízkou biodegradaci (25 %), zatímco ibuprofen a ketoprofen byly degradovány v mnohem vyšší míře
(75 %). Antibiotika obecně nejsou snadno biologicky odbouratelná
[12]. Bisfenol A a triclosan jsou biologicky odbouratelné mikropolutanty (až 85 % a 81 %). Účinnost odstranění u některých látek může
dosahovat velmi nízkých hodnot. Případné záporné hodnoty mohou
mít tři příčiny: i) způsob vzorkování, ii) uvolnění vazby na partikule
a iii) transformace během čistícího procesu. Prostý bodový vzorek
může zastihnout výrazně nižší koncentrace na přítoku, proto je žádoucí odebírat směsné vzorky, srovnatelné s dobou zdržení v ČOV.
Během čistícího procesu může dojít k desorpci látek vázaných na
partikule a komplexy. Transformační produkt vzniklý v aktivaci může
být stabilnější než mateřská látka [4, 14, 15].
Povodí největší české vodárenské nádrže Švihov je výrazně antropogenně ovlivněno. Jakost vody je pod dlouhodobým tlakem jak
intenzivního zemědělství, tak i vypouštění čištěných i nečištěných
komunálních odpadních vod. S živinami v odpadních vodách se tak
do povrchových toků dostávají i mikropolutanty z řad léčiv, kosmetických přípravků a dalších látek [16].
Problematika výskytu farmak a vybraných mikropolutantů v surové
odpadní vodě a hodnocení účinnosti snižování na různých typech
ČOV byla řešena jako součást projektu „Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha“. Znalosti, týkající se produkce těchto
látek a schopnosti ČOV je odstraňovat, jsou nezbytné pro optimalizaci
procesů čištění a pomohou k predikci jejich výskytu i účinnému snížení pronikání do životního prostředí.

Popis lokalit

Obr. 1. Povodí vodárenské nádrže Švihov s vyznačením sledovaných
lokalit (podklady DIBAVOD) (Zkratky: OV – odpadní voda; VV – volná kanalizační výusť; ČOV – čistírna odpadních vod)

Lokality pro podrobné sledování byly vybrány na základě rozsáhlé
znalosti povodí VN Švihov [17] a detailního rozboru charakteristik
všech obcí v povodí, provedeného v roce 2016. Ke sledování bylo
vybráno 19 obcí, z nichž 8 je vybaveno pouze septiky a jímkami
svedenými do volné kanalizační výusti (VV). Zbývajících 11 obcí
má kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod (ČOV). V reprezentativním výběru byla zohledněna velikost obce (60–15 000
obyvatel), přítomnost potenciálních hotspots (zdravotnických a soci-

álních zařízení s předpokládanou vyšší spotřebou → produkcí léčiv)
a vodohospodářská infrastruktura (jednotná vs. oddílná kanalizace;
volná výusť vs. čištění na ČOV; typ ČOV). Přehled lokalit je uveden
v tab. 1 a 2. Umístění sledovaných obcí v rámci povodí Želivky je
vyznačeno na obr. 1.
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Metodika

Tab. 3. Mikropolutanty, jejichž koncentrace nepřekročily mez stanovitelnosti (tj. při stáVzorkování probíhalo ve dvou etapách od vajících analytických metodách a limitech jejich stanovení nebyly v odpadních vodách
května 2017 do června 2019. Na každé lo- prokázány); řazeno abecedně
kalitě byly realizovány alespoň tři odběrové
mez
série naplánované tak, aby byla zachycena
stanoviMikropolutant
účel
/
terapeutická
skupina
sezonní dynamika (jaro, léto a podzim)
telnosti
a zároveň aktuální průtoky nebyly ovlivněny
ng.l-1
srážkami. V roce 2017 se v rámci první etapy
Alfuzosin
alfa-blokátor (uvolnění svalů moč. měchýře = hyperplazie prostaty)
<10
uskutečnily tři odběrové kampaně ve všech
Bezafibrate
fibrát (snižuje hladinu tuku v krvi)
<10
19 obcích. Ve druhé etapě, v roce 2018, byl
Bisfenol B
monomer při výrobě polykarbonátů (výroba plastových výrobků)
<50
počet sledovaných obcí redukován na poloClofibric acid
metabolit klofibrátu (snižuje hladinu tuku v krvi)
<10
vinu (5x volná výusť a 5x ČOV), ale přesto se
Cyclophosphamide alkylační cytostatika (léčba nádorových onemocnění)
<10
kvůli odkladům vynucených deštivými dny
Diatrizoate
kontrastní diagnostická látka
<50
podařilo stihnout pouze dvě série vzorků.
Diltiazem
blokátor kalciového kanálu (léčba hypertenze)
<10
Třetí série druhé etapy byla dokončena až na
Fluoxentine
antidepresivum
<10
jaře 2019. V zimě nebyly odběry prováděny
Gemfibrozil
fibrát (snižuje hladinu tuku v krvi)
<10
kvůli hrozícímu poškození autosamplerů
Iohexol
kontrastní diagnostická látka
<50
mrazem. V roce 2017 byly první dvě série
Iopamidol
kontrastní diagnostická látka
<50
vzorků v obcích napojených na volnou kanaIvermectin
antiparazitikum
<50
lizační výusť odebírány manuálně po dvou
Lovastatin
statin (úprava hladiny tuků – cholesterolu)
<10
hodinách a směsný vzorek (24hodinový)
Peniciline G
antibiotikum
<10
byl vytvořen ze 12 dílčích vzorků. Ve všech
PFOA
surfaktant (povrchově aktivní látka)
<10
ostatních případech byl směsný 24hodinový
PFOS
surfaktant (povrchově aktivní látka)
<50
vzorek tvořen z 96 dílčích vzorků (min. 120
Propranolol
beta-blokátor
<10
ml) odebíraných automatickými vzorkovači
Salbutamol
proti onemocnění spojených se zůžením dýchacích cest (astma)
<10
(fa HACH, ISCO, SIGMA) po 15 minutách
Simvastatin
statin (úprava hladiny tuků – cholesterolu)
<10
pro zachycení ranní a večerní špičky. SledoSulfamerazine
antibiotikum
<10
vány byly volné kanalizační výustě, přítoky
Sulfanilamide
antibiotikum
<50
a odtoky z ČOV. Celkem bylo analyzováno 92
Tiamulin
antibiotikum (veterinární)
<10
směsných vzorků surové odpadní vody a 64
Triclocarban
antibakteriální účinky (v kosmetice)
<10
směsných vzorků z odtoků z ČOV.
Warfarin
antikoagulant (proti srážení krve)
<10
Analytická stanovení mikropolutantů
ve směsných vzorcích byla provedena dle Tab. 4. Mikropolutanty přítomné v analyzovaných vzorcích v množsví hraničícím s mezí
platných postupů EPA 1694 v akreditované stanovitelnosti; řazeno abecedně
laboratoři Povodí Vltavy, s.p. Analyty byly
mez
odděleny a detekovány metodou LC–MS/MS
stanoviMikropolutant
účel
/
terapeutická
skupina
založenou na přímém nástřiku vzorku do
telnosti
chromatografu. Byl použit UHPLC 1290 (ulng.l-1
tra-high-performance liquid chromatograph)
Butylparaben
antifungicidní účinek (konzervant v kosmetice)
<10
spojený s hmotnostním spektrometrem
Clindamycin
antibiotikum
<10
Agilent 6495B Triple Quad Mass (MS/MS)
Erythromycin
antibiotikum
<10
společnosti Agilent Technologies, USA.
Fexofenadine
antihistaminikum
<10
Vzhledem k nejčastější nejistotě analyticFluconazole
antimykotikum
<10
kého stanovení 30 % považujeme výsledky
Chloramphenicol
antibiotikum
<20
analýz do 1,3násobku meze stanovitelnosti
Karbamazepin-DH antiepileptikum, metabolit karbamazepinu
<20
za příliš nízké na to, abychom mohli rozlišit
Memantine
antagonista NMDA receptoru (léčba Alzheimerovy choroby)
<20
spolehlivou hodnotu od nejisté. Jednotlivé
Mirtazapine
antidepresivum
<10
látky byly hodnoceny dle průměru, stanNorverapamil
blokátor kalciového kanálu (léčba hypertenze), metabolit verapamilu
<10
dardní odchylky, mediánu, minima a maxima
OMC
UV filtr (v kosmetice)
<10
vypočtených ze všech vzorků (n=92) surové
Phenazone
analgetikum, nesteroidní protizánětlivé léčivo
<10
Propyphenazone
analgetikum, metabolit phenazonu
<10
odpadní vody (tab. 5).
Roxithromycin
antibiotikum
<10
V práci používaný termín „hotspot“ oznaSulfamethazin
veterinární antibiotikum
<10
čuje významný faktor ovlivňující složení
Triclosan
antibakteriální účinky (v kosmetice)
<10
odpadní vody v obci. V souvislosti s naší
Valsartan acid
antagonista angiotensinu-II (na hypertenzi), metabolit valsartanu
<10
problematikou se jedná o zdravotnické či
Verapamil
blokátor kalciového kanálu (léčba hypertenze)
<10
sociální zařízení s předpokládanou zvýšenou
medikací. Bylo porovnáno standardní zastoupení léčiv v surové odpadní vodě odváděné
z malých obcí v povodí Želivky bez hotspot zátěže (skupina 12 obcí;
• koncentrace se pohybovaly na mezi stanovitelnosti), a to až do
s max. 1 000 obyvateli; bez rizikového zdroje; viz tab. 1, 2) s obcemi
1,3násobku meze stanovitelnosti (18 látek; tab. 4);
zatíženými odtoky z domovů pro seniory (skupina 4 obcí – Proseč,
• koncentrace se pohybovaly ve spolehlivě detekovatelném množství
Proseč–Obořiště, Lidmaň, Onšov; viz tab. 1, 2 s označením „PPCP
(60 látek; tab. 5).
hotspot“).
V první skupině nedetekovaných mikropolutantů (tab. 3) se ocitla
většina kontrastních látek (n=3) používaných k diagnostice výhradně
Výsledky a diskuse
v nemocnicích (možné pouze v Pelhřimově) a dále část analyzovaných
Celkem bylo sledováno 102 chemických látek, převážně humánních
antibiotik, humánních (n=3) a veterinárních (n=1). Mnohé látky
léčiv (n=65) a jejich metabolitů (n=14), ale i jiných mikropolutantů,
z této první skupiny ovšem patří mezi starší, méně používaná nebo
používaných v kosmetice a osobní potřebě (n=13), při výrobách aj.
v ČR neregistrovaná léčiva. Jejich modernější analogy jsou ve druhé
(n=10).
nebo častěji ve třetí skupině. Překvapivě ve vzorcích nebyl detekován
Díky velkému objemu získaných dat a jejich široké variabilitě
(v ČR hojně předepisovaný) warfarin, jehož preskribce (a tedy spobylo potřeba mikropolutanty rozdělit do skupin. Rozděleny byly
třeba) je díky odhalení četných nežádoucích účinků, a to zejména
do tří kategorií, a to dle míry výskytu v analyzovaných vzorcích,
u seniorní populace, v posledních letech významně snižována.
na látky, jejichž:
Ve druhé skupině jsou látky sice v surových odpadních vodách
detekované, ale jen zřídka nebo v koncentraci těsně nad mezí sta• koncentrace se pohybovaly pod mezí stanovitelnosti (24 látek;
tab. 3);
novitelnosti. Analýza takových dat není věrohodná, proto je jejich
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Tab. 5. Přítomnost mikropolutantů v surových odpadních vodách, řazeno podle typu látek a průměrné koncentrace výskytu; v mikrogramech na litr

Metformin

antidiabetikum

< 0,02

187,0

median
µg/l
261,6
142,0

Ibuprofen-carboxy

metabolit ibuprofenu

< 0,02

34,4

39,8

účinná látka

terapeutický účinek / funkce

m.s.

průměr

s.d.

19,0

MIN

MAX

n

typ

3,03

984

31

F

0,05

180

92

F

Oxypurinol

aktivní metabolit allopurinolu (antiuratikum)

< 0,05

25,9

51,9

7,25

1,52

250

54

F

Ibuprofen-2-hydroxy

metabolit ibuprofenu

< 0,05

19,0

18,3

12,8

0,57

90

92

F

Gabapentin

antiepileptikum, analgetikum

< 0,01

14,0

21,8

4,20

< 0,01

97

92

F

Ibuprofen

NSAID, analgetikum, antipyretikum

< 0,02

12,2

13,5

8,49

0,29

79

92

F

Paracetamol

analgetikum, antipyretikum

< 0,01

11,6

14,8

5,35

< 0,01

75

92

F

Valsartan

antihypertenzivum

< 0,01

5,62

6,15

3,42

< 0,01

25

31

F

Telmisartan

antihypertenzivum

< 0,02

2,63

2,10

2,32

< 0,02

7,9

31

F

Hydrochlorothiazide

diuretikum

< 0,05

2,38

2,24

1,98

0,19

12

92

F

Furosemide

diuretikum

< 0,05

2,29

2,32

1,40

< 0,05

11

92

F

Naproxene

NSAID

< 0,05

2,17

4,84

0,75

< 0,05

31

92

F

Irbesartan

antihypertenzivum

< 0,01

2,00

3,92

0,57

< 0,01

16

31

F

Metoprolol

antihypertenzivum

< 0,01

1,54

1,62

1,13

0,12

12

92

F

Diclofenac

NSAID

< 0,02

1,52

1,82

1,07

< 0,02

10

92

F

Karbamazepin

antiepileptikum, analgetikum

< 0,01

1,51

6,96

0,11

< 0,01

51

92

F

Tramadol

analgetikum

< 0,01

1,28

1,21

0,81

< 0,01

4,6

92

F

Acebutolol

antihypertenzivum

< 0,01

0,98

1,31

0,36

< 0,01

4,5

31

F

Naproxene-O-desmethyl

metabolit naproxenu

< 0,02

0,86

2,15

0,10

< 0,02

15

92

F

Sulfamethoxazol

antibiotikum

< 0,01

0,79

4,05

< 0,01

< 0,01

32

92

F

4-formylaminoantipyrine

metabolit metamizolu (analgetikum a antipyretikum) < 0,01

0,77

0,67

0,70

0,03

1,9

11

F

Atenolol

antihypertenzivum

< 0,01

0,63

1,16

0,17

< 0,01

6,5

92

F

Sulfapyridin

antibiotikum

< 0,01

0,59

1,45

0,04

< 0,01

10

92

F

Clarithromycin

antibiotikum

< 0,01

0,59

1,61

0,06

< 0,01

10

92

F

Venlafaxine

antidepresivum

< 0,01

0,51

1,10

0,22

< 0,01

10

92

F

Celiprolol

antihypertenzivum

< 0,01

0,45

1,73

< 0,01

< 0,01

9,4

31

F

Atorvastatin

hypolipidemikum

< 0,01

0,38

0,45

0,30

< 0,01

1,6

11

F

Ketoprofen

NSAID

< 0,01

0,38

0,79

0,07

< 0,01

4,9

92

F

Diclofenac-4-hydroxy

metabolit diklofenaku

< 0,02

0,37

0,55

0,19

< 0,02

3,3

92

F

Iomeprol

kontrastní diagnostická látka

< 0,05

0,36

0,63

< 0,05

< 0,05

2,4

31

F

Bisoprolol

antihypertenzivum

< 0,01

0,30

0,24

0,25

< 0,01

0,8

31

F

Trimetoprim

antibiotikum

< 0,01

0,30

1,12

0,02

< 0,01

8,0

92

F

Azithromycin

antibiotikum

< 0,01

0,29

0,90

0,03

< 0,01

5,9

92

F

Iopromide

kontrastní diagnostická látka

< 0,05

0,25

0,89

< 0,05

< 0,05

6,3

92

F

Primidone

antiepileptikum

< 0,01

0,23

0,52

0,02

< 0,01

2,5

31

F

Karbamazepin-DHH

metabolit karbamazepinu

< 0,01

0,23

1,33

< 0,01

< 0,01

10,0

92

F

Climbazole

antimykotikum

< 0,01

0,16

0,20

0,08

< 0,01

0,6

11

F

Citalopram

antidepresivum

< 0,02

0,16

0,13

0,14

< 0,02

0,5

31

F

Lamotrigine

antiepileptikum

< 0,01

0,15

0,22

0,02

< 0,01

0,9

31

F

Karbamazepin-2-hydroxy

metabolit karbamazepinu

< 0,01

0,13

0,52

< 0,01

< 0,01

3,4

92

F

Ranitidine

antiulcerosum

< 0,01

0,13

0,34

< 0,01

< 0,01

2,0

92

F

Karbamazepin-E

metabolit karbamazepinu

< 0,01

0,11

0,50

< 0,01

< 0,01

3,1

92

F

Sotalol

antiarytmikum

< 0,01

0,09

0,15

< 0,01

< 0,01

0,6

31

F

Sertraline

antidepresivum

< 0,02

0,03

0,06

< 0,02

< 0,02

1,0

92

F

Oxcarbazepine

antiepileptikum

< 0,01

0,02

0,10

< 0,01

< 0,01

1,0

92

F

Paraxanthine

metabolit kofeinu

< 0,1

43,7

40,4

31,6

1,30

170

92

O

Caffein

stimulant CNS

< 0,1

37,4

34,8

28,2

0,77

160

92

O

Cyclamate

náhradní sladidlo

< 0,1

20,3

17,9

19,7

0,11

49

11

O

Saccharin

náhradní sladidlo

< 0,05

16,2

17,8

9,28

0,42

91

92

O

Acesulfam

náhradní sladidlo

< 0,05

14,9

17,8

8,20

0,44

110

60

O

Sucralose

náhradní sladidlo

<1

7,19

5,83

8,59

<1

16

11

O

DEET

repelent

< 0,01

3,85

5,44

2,02

0,04

23

31

O

Cotinine

metabolit nikotinu

< 0,02

1,89

2,08

1,23

0,10

11

92

O

Methylparaben

konzervant v kosmetice

< 0,03

0,79

0,89

0,46

< 0,03

2,5

11

O

Ethylparaben

konzervant v kosmetice

< 0,01

0,28

0,28

0,25

< 0,01

0,7

11

O

Propylparaben

konzervant v kosmetice

< 0,02

0,23

0,24

0,15

< 0,02

0,7

11

O

Benzotriazol

inhibitor koroze, nemrznoucí směsi

< 0,02

3,86

2,87

2,96

0,10

10

31

X

Benzotriazol methyl

metabolit benzotriazolu

< 0,02

0,64

0,82

0,43

< 0,02

4,2

31

X

Bisfenol A (BPA)

změkčovadlo při výrobě plastů

< 0,05

0,52

0,68

0,26

< 0,05

3,7

86

X

Bisfenol S

náhražka BPA v plastech

< 0,05

0,13

0,14

0,09

< 0,05

0,7

54

X

(F = farmaka, O = ostatní produkty osobní péče, X = mikropolutanty z průmyslové výroby); (m.s. = mez stanovitelnosti; s.d. = standardní odchylka; n = počet stanovení) NSAID = nesteroidní antiflogistikum). Metabolity jsou psány kurzívou.
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výčet pouze prezentován v tab. 4, bez dalšího zpracování (z pohledu ochrany vodních
ekosystémů je povzbudivé, že se zde nachází
další antibiotika (n=5)).

Produkované znečištění – surová
odpadní voda
Ve třetí skupině (tab. 5) je uveden přehled 60
látek zjištěných v odpadních vodách odváděných z obcí, včetně základních statistických
údajů jejich výskytu a mezí stanovitelnosti
příslušných stanovení. Grafické znázornění zastoupení mikropolutantů v surových
odpadních vodách v koncentracích vyšších
než 1 µg.l-1 uvádí graf 1. Koncentrace mikropolutantů v odpadních vodách se lišily nejen
mezi jednotlivými lokalitami, ale u řady látek
i mezi jednotlivými odběry v rámci jedné lokality. Nejvyšší koncentrace byly detekovány
u metforminu, s odstupem následuje gabapentin, ibuprofen, paracetamol, ale i kofein
včetně paraxantinu (metabolit kofeinu), a samozřejmě umělá sladidla (cyclamate, saccharin, acesulfam, sucralose). Ve většině vzorků
se ve stabilně vysokých koncentracích
vyskytují např. naproxen, diklofenak, karbamazepin, četná antihypertenziva a nejčastěji
předepisovaná antibiotika sulfonamidového
a makrolidového typu. Právě antibiotika patří
bezesporu mezi látky s velkým rizikem pro
vodní ekosystémy a nejpoužívanější z nich
se v odpadních vodách nacházejí v rozmezí
0,29–0,79 µg.l-1 (sulfametoxazol, resp. azithromycin). Poměrně vysokých koncentrací
dosáhly také repelent DEET a benzotriazol
(antikorozivum) používaný v myčkách.
Porovnáním mikropolutantů detekovaných
v surových odpadních vodách (tab. 5, graf 1)
s literaturou [18, 19] je patrné, že s mnoha
látkami se v ČR vědomě potýkáme již přes
deset let.

Graf 1. Přehled mikropolutantů detekovaných v komunálních odpadních vodách v průměrných koncentracích vyšších než 1 µg.l- 1

Graf 2. Změna složení odpadních vod odváděných z obcí, kde se nacházejí domovy pro seniory, vztaženo ku složení odpadních vod ostatních sledovaných obcí (bez zátěže). Srovnání
zahrnuje obce s max. 1 000 obyvateli, Pelhřimov není zahrnut

Vliv „hotspot“ zdrojů na jakost odpadních vod obcí
Obecně se předpokládá zvýšená medikace ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Proto byly detailněji vyhodnoceny koncentrace
léčiv v surových odpadních vodách v obcích s domovy pro seniory.
Byl vypočten poměr průměrných koncentrací ve vzorcích obcí s hotspoty a bez nich (graf 2).
Nejvýraznější zvýšení bylo zaznamenáno u karbamazepinu (antiepileptikum) a jeho metabolitů (karbamazepin-E, karbamazepin-DHH,
karbamazepin-2-hydroxy). V případě karbamazepinu-DHH byl jeho
výskyt díky vzorkům z obce Lidmaň dokonce více než 200x vyšší než
v odpadních vodách obcí bez zdravotnických a sociálních zařízení.
Vysoké hodnoty metabolitu karbamazepin DHH byly způsobeny
pouze odtoky z Lidmaně (přítokové koncetrace 10; 7,6 a 2,7 µg.l-1
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(odběry v červnu, červenci a říjnu 2017). V ostatních obcích se zátěží
ze zdravotnického či sociálního zařízení se hodnoty tohoto parametru
obvykle pohybovaly pod mezí detekce nebo max. do 0,015 µg.l-1). Obec
měla ještě jedno silné prvenství, a to v přítomnosti kofeinu v surových
odpadních vodách. Ačkoli v ostatních obcích se jeho koncentrace
pohybovaly konstantně okolo 40 µg.l-1, v Lidmani přesahovaly v průměru 140 µg.l-1.
Pětinásobně zvýšené koncentrace v odpadních vodách v obcích
s hotspoty byly naměřeny také u sertralinu (antidepresivum), téměř
trojnásobně zvýšené u clarithromycinu (antibiotikum) a více jak
dvojnásobné u atenololu (antihypertensivum), oxypurinolu (aktivní
metabolit alopurinolu, pro léčbu dny) a gabapentinu (lék na neuropatickou bolest a antiepileptikum).
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Role ČOV při snižování mikropolutantů

Tab. 6. Průměrné účinnosti odstraňování mikropolutantů (%) dosahované v dílčích skupinách
Sledované čistírny odpadních vod byly roz- ČOV; řazeno dle efektivity odstraňování na ČOV Pelhřimov; s.d. = standardní odchylka
děleny do 4 skupin:
malé MB ČOV na malé MB ČOV
• ČOV Pelhřimov (ponechána samostatně,
Pelhřimov
oddílné kanalina jednotné
KČOV*
čistí odpadní vody ¼ obyvatel povodí)
zaci
kanalizaci
• malé ČOV na oddílné kanalizaci (Lidmaň,
1 ČOV
4 ČOV
4 ČOV
2 ČOV
Křivsoudov, Tomice, Bernartice)
průměr
s.d.
průměr
s.d.
průměr
s.d.
průměr
s.d.
• malé ČOV na jednotné kanalizaci (VojslaviIbuprofen-carboxy
100
0
95
10
100
0
-325
528
ce, Kožlí, Čechtice, Dolní Kralovice)
Caffein
100
0
83
30
99
2
88
11
• kořenové ČOV (Onšov, Chmelná)
Paraxanthine
100
0
84
23
98
2
87
14
Tato klasifikace vyjadřovala předpoklad,
že obecně nejvyšších účinností odstraňování
Ibuprofen-2-hydroxy
99
1
72
37
97
3
-37
10
mikropolutantů bude dosahovat velká, velmi
Paracetamol
99
2
97
5
96
7
92
5
dobře provozovaná a vybavená ČOV v PelhřiIbuprofen
99
2
81
26
98
3
12
5
mově; nižších pak malé mechanicko-bioloSaccharin
99
2
73
43
95
5
41
4
gické ČOV (MB ČOV), na které jsou svedeny
Metformin
98
2
97
92
12
neředěné odpadní vody z oddílné kanalizace;
Cotinine
96
2
83
29
96
3
39
25
ještě nižší účinnosti jsme očekávali na MB
Iopromide
93
7
71
84
3
37
ČOV na jednotné kanalizaci a nejnižší na
Ketoprofen
91
6
68
13
76
25
44
32
kořenových ČOV.
Naproxene-O-desmethyl
90
15
-34
57
75
10
Z původního předpokladu se potvrdila
Ranitidine
90
7
91
7
70
hypotéza, že obecně nejvyšší účinnosti bude
vykazovat ČOV v Pelhřimově a nejnižší kořeNaproxene
88
6
45
47
78
15
58
nové ČOV (tab. 6). Výsledky malých mechaAcesulfam
82
17
2
85
37
65
-165
204
nicko-biologických ČOV vycházely příznivěji
Bisfenol A
81
26
67
22
52
75
-113
211
pro čistírny na jednotné kanalizaci. Odlišnost
Furosemide
72
17
17
66
43
44
-10
39
od předpokladu může být způsobena jednak
Gabapentin
71
13
41
29
-29
169
28
17
tím, že při plánování vzorkování jsme se kvůli
Bisfenol S
71
17
74
14
82
2
nežádoucímu zředění vyhýbali deštivým
Clarithromycin
62
7
44
78
12
82
14
dnům, rozdíl způsobený naředěním odpadDiclofenac-4-hydroxy
59
52
80
24
36
24
-424
ních vod byl tedy „uměle“ potlačen. Druhým
Atenolol
48
23
57
32
72
16
74
23
a patrně podstatnějším důvodem budou dílčí
Azithromycin
44
30
-65
117
-57
157
89
odlišnosti v technologiích společně s individuálním přístupem k provozování ČOV.
Oxypurinol
44
35
-119
219
-494
420
30
53
Velmi dobrých výsledků odstraňování
Sulfamethoxazol
42
20
17
94
39
43
mikropolutantů (srovnatelných s výsledky
Metoprolol
41
12
24
24
43
17
35
39
odstraňování na ČOV Pelhřimov) dosahovala
Diclofenac
23
25
17
28
15
42
-74
45
ČOV v Křivsoudově vybavená SBR (SequenTrimetoprim
19
30
71
10
2
7
73
cing Batch Reactor). Vyšší efektivita SBR se
Venlafaxine
16
24
-11
11
17
11
hodnotí těžko, protože se jedná o jedinou
Karbamazepin-2-hydroxy
9
29
-12
24
20
30
53
lokalitu s touto technologií a nemáme srovTramadol
-1
28
-8
25
1
6
27
43
nání s jinými. Určitou roli by mohlo hrát, že
Hydrochlorothiazide
-3
18
-11
31
-14
9
-5
3
kal není zatěžován přítokem (a tedy i mikroKarbamazepin
-4
18
-19
14
-2
30
35
polutanty) kontinuálně, ale pracuje ve fázích
(v klasické ČOV také kal přechází mezi aktiSulfapyridin
-10
49
48
1
-48
96
vací a dosazovákem, ale u SBR je fáze klidu
výraznější). Pro vynesení závěru by však bylo * absence s.d. je způsobena tím, že daná látka byla detekovaná pouze v jedné ČOV; nikoli však
třeba provést srovnání na vícero lokalitách v jediném vzorku
vybavených SBR.
V rámci malých mechanicko-biologických
ČOV patřily k efektivnějším, co do odstraňování mikropolutantů, ČOV
aktivace v Bernarticích vykazuje nedostatečnou úroveň čištění OV
Kožlí, ČOV Čechtice a ČOV Dolní Kralovice. Vzhledem k tomu, že
obecně, tj. i na úrovni parametrů základního chemického rozboru;
tyto čistírny patří v rámci sledovaných čistíren k větším, domníváme
v Tomicích je nainstalována nestabilně fungující technologie, která
se, že chronickou bolestí nejmenších čistíren může být nedostatečné
vzhledem ke svému malému objemu je často vyplachována i menšívyrovnání nátoku odpadních vod v rámci denní produkce.
mi přeháňkami a snížení celkové účinnosti bylo způsobeno jediným
odběrem). Na všech ostatních mechanicko-biologických ČOV byl
Technologie ČOV z pohledu efektivity odstraňování
ibuprofen standardně odstraňován velmi dobře, s účinností vyšší než
mikropolutantů
94 %. Na ČOV Pelhřimov dokonce s dlouhodobou stabilní účinností
Úroveň účinnosti odstraňování mikropolutantů biologickými proodstraňování 99 %. Totéž lze konstatovat i v případě produktů transcesy závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech sloučenin, typu
formace ibuprofenu (Ibuprofen-2-hydroxy, Ibuprofen-carboxy). Dle
technologie čištění odpadních vod, hydraulické době zdržení, stáří
Ferrando-Climenta et al. [15] je ibuprofen v čistírnách odstraňován
kalu, klimatických podmínkách, tj. naředění odpadních vod srážzejména biodegradačními procesy za oxických podmínek a sorpcí.
kami, teplotě, míře slunečního záření [5, 20] a v neposlední řadě
Problém s odstraňováním ibuprofenu a jeho metabolitů však měly
i na konkrétní úrovni provozování a stavu čistírny odpadních vod.
kořenové ČOV (průměrné dosahované účinnosti na KČOV Onšov
V závěrech již provedených studií [14, 15, 21, 22] lze dohledat,
9 % a KČOV Chmelná 16 %). U metabolitů se účinnosti pohybovaže mezi nejlépe odstranitelné mikropolutanty na ČOV patří kofein,
ly často i v záporných hodnotách. Vysvětlením budou převažující
ibuprofen nebo kotinin. Námi sledované mechanicko-biologické
anoxické až anaerobní podmínky panující v de facto trvale zaplačistírny odstraňovaly spolehlivě a se stabilní účinností ibuprofen,
vených polích.
kofein/paraxantin, paracetamol a metformin. Blíže k těmto látkám
Účinnost odstraňování kofeinu u konvenčních metod čištění odv následujících odstavcích.
padních vod se liší podle uspořádání čistírenského systému [3, 24].
Obecně platí, že míra odstranění ibuprofenu patří k nejvyšším ze
Stabilní odstraňování s účinností nad 90 % uvádí Peteffi et al. [25].
všech léčiv, protože ibuprofen je známý svou snadnou biologickou
Vysokou účinnost odstraňování (95–99 %) uvádějí i Qami et al. [26].
rozložitelností a míra odstranění přes 95 % je často zmiňována
V naší studii byl kofein velmi dobře odstraňován na ČOV Pelhřimov,
v laboratořích i čistírnách odpadních vod [23]. S výjimkou ČOV Bers účinností téměř 100 %. Na ostatních mechanicko-biologických ČOV
nartice (43 %) a Tomice (82 %) to platí i pro naše sledování (oběhová
se účinnost pohybovala nad 95 %, s vyjímkou ČOV Bernartice (obě-
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hová aktivace), kde byla průměrná účinnost 39 %. Kořenové čistírny
odstraňovaly kofein s průměrnou účinností 88 %.
Hlavním metabolitem kofeinu je paraxantin. V játrech je kofein
na paraxantin metabolizován z 80 %. Hlavní cestou při odstraňování
kofeinu z vody v ČOV je biodegradace [27, 28]. Rosal et al. [29] ve své
práci uvádějí, že účinnost odstranění paraxantinu dosahuje v ČOV
97 % (kofeinu 95 %). Vysoká míra transformace kofeinu již v játrech
a poté na ČOV vysvětluje, proč byly v odpadní vodě stanoveny vyšší
koncentrace paraxantinu než kofeinu. Paraxantin se ještě transformuje na další produkty, které však nebyly v rámci tohoto výzkumu
stanovovány.
Odstraňování paracetamolu bylo na všech sledovaných ČOV (i na
kořenových) velmi stabilní a vysoce účinné. V literatuře se uvádí, že
míra odstraňování paracetamolu v procesu čištění odpadních vod je
až 99 % [26, 30]. Vysoká účinnost odstranění je dána jeho vlastnostmi;
paracetamol se ve velké míře metabolizuje již v organismu (v játrech),
zbylé množství nemetabolizovaného léčiva je v odpadní vodě velmi
nestabilní. Paracetamol v procesu čištění odpadních vod podléhá
hydrolýze za vzniku hlavního metabolitu p-aminofenolu [31], který ale
není běžně analyzován a nebyl analyzován ani v případě této studie.
Metformin je celosvětově jedním z nejpoužívanějších léků k léčbě
cukrovky II. typu. V lidském organismu se prakticky nemetabolizuje
a téměř nezměněný se vylučuje močí (proto tak vysoké koncentrace
v surové odpadní vodě, a to až ve stovkách µg.l-1). V ČOV je metformin
aerobně biologicky transformován na metabolit guanylmočovinu [32].
Guanylmočovina je poté hůře degradovatelná a ve vyšší míře se dostává do odtoku z ČOV. Metabolit guanylmočovina nebyl v rámci této
studie sledován. Koncentrace metforminu se v ČOV snižuje efektivně
o více než 90 %. Vzhledem k vysokým koncentracím na přítoku se
však i při vysoké účinnosti odstraňování mohou odtokové koncentrace
metforminu rovnat odtokovým koncentracím jiných mikropolutantů,
které jsou špatně degradovatelné, ale vstupují do ČOV v daleko nižších
koncentracích [33].
Protipólem k výše jmenovaným mikropolutantům jsou látky se
stabilní povahou odolávající rozkladu. V literatuře jsou jako farmaka
rezistentní k procesům čištění na ČOV uváděny zejména karbamaze-
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pin, diklofenak, metoprolol a antibiotika clarithromycin, či sulfamethoxazole [14, 22, 34, 35, 36, 37, 38]. To samozřejmě potvrzuje fakt, že
mezi léčiva s největší frekvencí detekovaná ve vodním prostředí patří
karbamazepin (antiepileptikum, pro léčbu Alzheimerovy choroby),
diklofenak (protizánětlivé analgetikum) a claritromycin (makrolidové
antibiotikum, jeden z nejpředepisovanějších léků v humánní medicíně) [34, 35]. Tato léčiva vždy vzbuzovala velký zájem jako znečišťující
látky, kvůli vysoké perzistenci v životním prostředí a nízké nebo žádné
degradaci během čištění odpadních vod. Ekotoxikologické studie
těchto léčiv zatím nenaznačují, že by při stávajících koncentracích
způsobovaly v prostředí akutní toxické jevy, nicméně riziko jejich
chronického působení vyžaduje velmi zvýšenou pozornost [38].
Na námi sledovaných mechanicko-biologických čistírnách se průměrná účinnost odstraňování diklofenaku pohybovala okolo 18 %; na
kořenových čistírnách vycházely účinnosti záporně. Výsledky odpovídají spodní hranici hodnot uváděných v literatuře, kde je uváděna
účinnost odstraňování diklofenaku na ČOV sice v rozmezí od 0 %
do 80 %, avšak v hlavním intervalu 21–40 % [23, 38]. Práce uvádějí,
že diklofenak obvykle dosahuje špatné biodegradace a špatně se
sorbuje na kal. K lepší degradaci diklofenaku docházelo v anoxickém
biofilmovém reaktoru (účinnost 62–66 %). Také byl potvrzen účinek
fotooxidace na jeho odstraňování ve vodním prostředí.
Stabilní průchod čistírnami byl zaznamenán u karbamazepinu
(průměrná účinnost odstraňování v MB ČOV vycházela záporně).
Sumarizací prací zaměřených na odstraňování karbamazepinu bylo
zjištěno, že jeho účinnost odstraňování je většinou pod 10 % [38].
Nízkou účinnost odstraňování lze vysvětlit jeho vlastnostmi. Karbamazepin je lipofilní povahy, ve vodě nerozpustný, odolný vůči biodegradaci při nízkých koncentracích [14] a stěží zachycován v kalu [39,
40]. Také fototransformace karbamazepinu na ČOV je dle výzkumů
zanedbatelná. Qami et al. [26] sledovali odstraňování léčiv na dvou
ČOV čistících nemocniční odpadní vody, kde zvláštní pozornost byla
věnována vysoké účinnosti odstraňování karbamazepinu (v průměru
86 %) a antibiotik, tedy sloučenin uváděných jako rezistentní k biologickému čištění. Za hlavní faktory, které napomáhaly odstraňování
těchto sloučenin, autoři vyhodnotili: vyšší teploty, vyšší intenzitu
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slunečního záření a vyšší koncentrace látek v nemocničních odpadních vodách, nezředěných běžnými komunálními vodami. V našem
sledování docházelo k efektivnějšímu odstranění karbamazepinu na
kořenových ČOV než na aktivačních.
Záporných hodnot odstraňování dosahovala na většině aktivačních
čistíren ještě léčiva tramadol, hydrochlorothiazid a sulfapyridin. Kromě trojice důvodů možnosti negativní bilance uvedených v úvodu
(vzorkování, vazba na partikule, transformace) lze zápornou účinnost
získat i v případě nízkých koncentrací v surové odpadní vodě a jen
o málo vyšších na odtoku – potom by nahodilost mohl způsobit „jeden
pacient“ v obci. Odebíráním 24hodinových směsných vzorků jsme se
snažili chybu vzorkování potlačit. Naopak, je-li pro analyzátor LC-MS/MS k přímému nástřiku nutný dokonalý roztok, mohou farmaka
vázaná na organické látky střevního obsahu být příčinou negativních
hodnot. Považujeme navíc za pravděpodobné, že negativní bilance
může být zapříčiněna různou metabolickou cestou v lidském organismu (ledviny vs. játra), a tedy disproporčním zastoupením mateřských
látek a transformačních produktů v jednotlivých složkách odpadních
vod (moč vs. stolice) [38].
Karbamazepin a trimetoprim (antibiotikum) patřily v souboru
sledovaných látek k těm, jejichž účinnost odstraňování byla výrazně
vyšší v kořenových čistírnách než v mechanicko-biologických ČOV.
Odstraňování léčiv v umělém mokřadu za ČOV se věnovali Park et
al. [41]. Uvádí, že odstranění nejvíce ovlivňuje adsorpce na půdu,
fytoremediace a mikrobiologická degradace v anoxických podmínkách. Také Zhang et al. [38] uvádějí, že významný vliv na odstranění
perzistentního karbamazepinu mohou mít anoxické podmínky.
Kromě karbamazepinu byla prokázána schopnost dobrého odstraňování v umělém mokřadu také u naproxenu a sulfamethoxazolu [41].
Verlicchi & Zambello [42] shrnují, že v některých případech mohou
mít KČOV při odstraňování léčiv srovnatelný účinek s klasickými
ČOV a jako příklad také uvádějí naproxen, dále kyselinu salicylovou
a ibuprofen (v případě ibuprofenu ani naproxenu to naše výsledky
nepotrvrzují). V publikaci autorů Kruglová et al. [5] je shrnuto, že
u ibuprofenu byla zjištěna vysoká a rychlá degradace v aerobních
podmínkách (nitrifikace) a naopak téměř žádná nebo žádná v anae-
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robních podmínkách (denitrifikace). U horizontálních kořenových
čistíren v našich podmínkách převažuje stálé zatopení filtračního
lože, s nedostakem kyslíku. Právě tyto anoxické až anaerobní podmínky tak s největší pravděpodobností stojí za odlišnou účinností
odstranění farmak v porovnání s ostatními mechanicko-biologickými čistírnami. Například v KČOV je snížena efektivita odstranění
ibuprofenu oproti aktivačním ČOV, ale ještě nižší je odstraňování
jeho metabolitů. U diklofenaku je rozdíl oproti aktivačním ČOV ještě
výraznější, přičemž záporných hodnot dosahuje efektivita odstranění
i u mateřské látky.

Závěr
Odpadní voda z ČOV je považována za primární zdroj mnoha mikropolutantů ve vodních ekosystémech. Problematika výskytu mikropolutantů v surové odpadní vodě a efektivita jejich odstraňování na
čistírnách odpadních vod byla řešena v letech 2017–2019 jako součást
projektu „Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka –
před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha“.
U reprezentativního výběru 19 obcí v povodí VN Švihov byla
hodnocena kvalita surové odpadní vody. Z celkového výčtu 102 sledovaných mikropolutantů (zejména farmak) bylo v odpadních vodách
spolehlivě detekováno 60 látek. Nejvyšších koncentrací v surové
odpadní vodě dosahovaly metformin (v průměru 187 µg.l-1), kofein
a jeho metabolit paraxantine (37 a 44 µg.l-1), oxypurinol (26 µg.l-1)
a v nižších desítkách mikrogramů na litr také náhradní sladidla cyclamate, sacharin, acesulfam; v neposlední řadě pak ibuprofen, deriváty
ibuprofenu, gabapentin a paracetamol.
Posouzení efektivity odstraňování farmak bylo v mnoha případech
velmi obtížné. Variabilita koncentrací v přítocích a odtocích do/z ČOV,
resp. z volných výustí veřejné kanalizace byla velmi vysoká, a to nejen
v rámci jednotlivých lokalit, ale i v rámci odběrů na jedné lokalitě.
Studie ukázala na významné rozdíly v odstraňování mikropolutantů,
jak v procesech mechanicko-biologického čištění, tak během čištění
v kořenových polích.
Nejefektivnějšího a zároveň stabilního odstraňování bylo v mechanicko-biologických čistírnách dosahováno u paracetamolu, metforminu, kofeinu, paraxantinu, ibuprofenu a sacharinu. Rezistentní
vůči čistícím procesům naopak byly tramadol, hydrochlorothiazid,
karbamazepin a sulfapyridin.
Nejvyšších účinností odstraňování mikropolutantů dosahovala
velká, velmi dobře provozovaná a vybavená ČOV v Pelhřimově. Extenzívní kořenové čistírny dosahují obecně horších výsledků než klasické
aktivační čistírny. Stejně jako všechny mokřady se vyznačují tím, že ve
filtračním loži mají nedostatek kyslíku. Právě rozdílný redoxní potenciál a odlišná kultura čisticích organismů stojí za odlišnou účinností
odstranění mikropolutantů. Kořenové čistírny byly oproti aktivačním
výrazně efektivnější při odstraňování karbamazepinu a trimetoprimu.
Mikropolutanty v komunálních odpadních vodách lze efektivněji
odstranit s použitím speciálních technologií, např. adsorpce na aktivované uhlí, pokročilých procesů oxidace, nanofiltrace, reverzní
osmózy a membránových bioreaktorů. Takové způsoby jsou však
finančně náročné a v současné době má jejich použití význam hlavně
v lokalitách s vyšším zájmem ochrany vod či ekosystému.
Poděkování: Práce byla podpořena z projektu MV ČR VI20172020097
„Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha”. Zvláštní
poděkování patří provozovatelům sledovaných ČOV za celkovou
ochotu a vstřícnost při řešení úkolu a za zpřístupnění areálů.

Literatura/References
[1]
[2]
[3]

[4]

14

Schwarzenbach, R. P.; Escher, B. I.; Fenner, K.; Hofstetter, T. B.; Johnson, C. A.;
Von Gunten, U.; Wehrli, B.; 2006. The challenge of micropollutants in aquatic
systems. Science, 313 (5790), 1072–1077.
Calvo-Flores, F. G.; Isac-García, J.; Dobado, J. A.; 2018. Emerging pollutants: Origin,
structure, and properties. John Wiley & Sons. Weinheim, Germany, 498 pp.
Luo, Y.; Guo, W.; Ngo, H. H.; Nghiem, L. D.; Hai, F. I.; Zhang, J.; Liang, S.; Wang, X.
C.; 2014. A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. Sci Total Environ
473–474, 619–641.
Ben, W.; Zhu, B.; Yuan, X.; Zhang, Y.; Yang, M.; Qiang, Z.; 2018. Occurrence, removal and risk of organic micropollutants in wastewater treatment plants across
China: Comparison of wastewater treatment processes. Water Res. 130, 38–46.

vh 12/2021

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

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

[17]
[18]
[19]
[20]

[21]
[22]

[23]

[24]
[25]

[26]
[27]

Kruglova, A.; Ahlgren, P.; Korhonen, N.; Rantanen, P.; Mikola, A.; Vahala, R.; 2014.
Biodegradation of ibuprofen, diclofenac and carbamazepine in nitrifying activated
sludge under 12 C temperature conditions. Sci Total Environ 499, 394–401.
Carballa, M.; Omil, F.; Lema, J. M.; Llompart, M.; Garcia-Jares, C.; Rodríguez,
I.; 2004. Behavior of pharmaceuticals, cosmetics and hormones in a sewage
treatment plant. Water Res. 38, 2918–2926.
Ternes, T. A.; Herrmann, N.; Bonerz, M.; Knacker, T.; Siegrist, H.; Joss, A.; 2004.
A rapid method to measure the solid–water distribution coefficient (Kd) for pharmaceuticals and musk fragrances in sewage sludge. Water Res. 38, 4075–4084.
Behera, S. K.; Kim, H. W.; Oh, J-E.; Park, H-S.; 2011. Occurrence and removal of
antibiotics, hormones and several other pharmaceuticals in wastewater treatment
plants of the largest industrial city of Korea. Sci Total Environ 409, 4351–4360.
Nie, Y.; Qiang, Z.; Zhang, H.; Ben, W.; 2012. Fate and seasonal variation of endocrine-disrupting chemicals in a sewage treatment plant with A/A/O process. Sep.
Purif. Technol. 84, 9–15.
Stasinakis, A. S.; Thomaidis, N. S.; Arvaniti, O. S.; Asimakopoulos, A. G.; Samaras, V. G.; Ajibola, A.; Mamais, D.; Lekkas, T. D.; 2013. Contribution of primary
and secondary treatment on the removal of benzotriazoles, endocrine disruptors,
pharmaceuticals and perfluorinated compounds in a sewage treatment plant. Sci
Total Environ 463, 1067–1075.
Jelic, A.; Gros, M.; Ginebreda, A.; Cespedes-Sánchez, R.; Ventura, F.; Petrovic, M.;
2011. Occurrence, partition and removal of pharmaceuticals in sewage water and
sludge during wastewater treatment. Water Res. 45, 1165–1176.
Verlicchi, P.; Al Aukidy, M.; Zambello, E.; 2012. Occurrence of pharmaceutical
compounds in urban wastewater: removal, mass load and environmental risk after
a secondary treatment - a review. Sci Total Environ 429, 123–155.
Salgado, R.; Marques, R.; Noronha, J. P.; Carvalho, G.; Oehmen, A.; Reis, M. A.
M.; 2012. Assessing the removal of pharmaceuticals and personal care products
in a full-scale activated sludge plant. Environ. Sci. Pollut. Res. 19, 1818–1827.
Al-Mashaqbeh, O.; Alsafadi, D.; Dalahmeh, S.; Bartelt-Hunt, S.; Snow, D.; 2019.
Removal of selected pharmaceuticals and personal care products in wastewater
treatment plant in Jordan. Water 11 (10), 2004.
Ferrando-Climent, L.; Collado, N.; Buttiglieri, G.; Gros, M.; Rodriguez-Roda, I.;
Rodriguez-Mozaz, S.; Barceló, D.; 2012. Comprehensive study of ibuprofen and its
metabolites in activated sludge batch experiments and aquatic environment. Sci
Total Environ 438, 404–413.
Liška, M.; Soukupová, K.; Dobiáš, J.; Metelková, A.; Goldbach, J.; Kvítek, T.; 2016.
Jakost vody ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce a jejím povodí se zaměřením
na specifické organické látky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
58 (3), 4–11.
Fiala, D.; Rosendorf, P.; 2017. Role malých obcí v koloběhu fosforu a jejich význam
při eutrofizaci vod v povodí VN Švihov. In: Vodárenská biologie 2017, Ambrožová,
J. a Pecinová, A. (eds.) Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Chrudim, 93–102.
Svoboda, J.; Fuksa, J. K.; Matoušová, L.; Schönbauerová, L.; Svobodová, A.; Váňa,
M.; Šťastný, V. (2009). Léčiva a čistírny odpadních vod – možnosti odstraňování
a reálná data. VTEI, 51(2), 9–12.
Fuksa, J. K.; Svoboda, J.; Svobodová, A.; 2010, Bolí vás něco? Kolik léčiv od nás
přiteče do ČOV? Vodní hospodářství 60(1), 16–19.
Kasprzyk-Hordern, B.; Dinsdale, R. M.; Guwy, A. J.; 2009. The removal of pharmaceuticals, personal care products, endocrine disruptors and illicit drugs during
wastewater treatment and its impact on the quality of receiving waters. Water
Res. 43, 363–380.
Zhang, Y.; Wang, B.; Cagnetta, G.; Duan, L.; Yang, J.; Deng, S.; Huang, J.; Wang,
Y.; Yu, G.; 2018. Typical pharmaceuticals in major WWTPs in Beijing, China:
Occurrence, load pattern and calculation reliability. Water Res. 140, 291–300.
Zhou, Y.; Meng, J.; Zhang, M.; Chen, S.; He, B.; Zhao, H.; Li, Q.; Zhang, S.; Wang,
T.; 2019. Which type of pollutants need to be controlled with priority in wastewater
treatment plants: Traditional or emerging pollutants? Environment international
131, 104982.
Langenhoff, A.; Inderfurth, N.; Veuskens, N.; Schraa, G.; Blokland, M.; Kujawa-Roeleveld, K.; Rijnaarts, H.; 2013. Microbial Removal of the Pharmaceutical
Compounds Ibuprofen and Diclofenac from Wastewater. BioMed Research International, ID 325806, 9 pp.
Rigueto, C. V. T.; Nazari, M. T.; De Souza, C. F.; Cadore, J. S.; Brião, V. B.; Piccin, J. S.;
2020. Alternative techniques for caffeine removal from wastewater: An overview
of opportunities and challenges. Journal of Water Process Engineering, 35, 101231.
Peteffi, G. P.; Fleck, J. D.; Kael, I. M.; Rosa, D. C.; Antunes, M. V.; Linden, R.; 2019.
Ecotoxicological risk assessment due to the presence of bisphenol A and caffeine
in surface waters in the Sinos River Basin - Rio Grande do Sul – Brazil. Brazilian
Journal of Biology 79, No.4, ISSN 1678-4375.
Qami, H. A.; Collier, P.; O´Keeffe, J.; Akunna, J.; 2016. Investigating the removal
of some pharmaceutical compounds in hospital wastewater treatment plants
operating in Saudi Arabia. Environ Sci Pollut Res Int. 23, 13003–13014.
He, K.; Echigo, S.; Asada, Y.; Itoh, S.; 2018. Determination of caffeine and its metabolites in wastewater treatment plants using solid-phase extraction and liquid

vh 12/2021

chromatography - tandem mass spectrometry. Analytical Sciences 34(3), 349–354.
[28] Bueno, M. M.; Uclés, S.; Hernando, M. D.; Dávoli, E.; Fernández-Alba, A. R.; 2011.
Evaluation of selected ubiquitous contaminants in the aquatic environment and
their transformation products. A pilot study of their removal from a sewage treatment plant. Water Res. 45(6), 2331–2341.
[29] Rosal, R.; Rodríguez, A.; Perdigón-Melón, J. A.; Petre, A.; García-Calvo, E.; Gómez,
M. J.; Fernández-Alba, A. R.; 2010. Occurrence of emerging pollutants in urban
wastewater and their removal through biological treatment followed by ozonation. Water Res. 44(2), 578–588.
[30] Encarnação, T.; Palito, C.; Pais, A. A.; Valente, A. J.; Burrows, H. D.; 2020. Removal
of Pharmaceuticals from Water by Free and Imobilised Microalgae. Molecules, 25(16), 3639.
[31] Khamis, M.; Karaman, R.; Ayyash, F.; Qtait, A.; Deeb, O.; Manssra, A.; 2011. Efficiency of advanced membrane wastewater treatment plant towards removal of
aspirin, salicylic acid, paracetamol and p-aminophenol. Journal of Environmental
Science and Engineering, 5(2).
[32] Briones, R. M.; Zhuang, W-Q.; Sarmah, A K.; 2018. Biodegradation of metformin
and guanylurea by aerobic cultures enriched from sludge. Environmental pollution
243, 255–262.
[33] Scheuerer, M.; Michel A.; Brauch, H-J.; Ruck, W.; Sacher, F.; 2012. Occurrence
and fate of the antidiabetic drug metformin and its metabolite guanylurea in the
environment and during drinking water treatment. Water Res. 46, 4790–4802.
[34] Kümmerer, K.; Henninger, A.; 2003. Promoting resistance by the emission of antibiotics from hospitals and households into effluent. Clinical Microbiology and
Infection 9(12), 1203–1214.
[35] Heberer, T.; Feldmann, D.; 2005. Contribution of effluents from hospitals and
private households to the total loads of diclofenac and carbamazepine in municipal sewage effluents - modeling versus measurements. Journal of Hazardous
materials 122(3), 211–218.
[36] Quintana, B. J.; Weiss, S.; Reemtsma, T.; 2005. Pathways and metabolites of microbial degradation of selected acidic pharmaceutical and their occurrence in municipal
wastewater treated by a membrane bioreactor. Water Res. 39, 2654–2664.
[37] Kimura, K.; Hara, H.; Watanabe, Y.; 2007. Elimination of selected acidic pharmaceuticals from municipal wastewater by an activated sludge system and membrane
bioreactors. Environ. Sci. Technol. 41, 3708–3714.
[38] Zhang, Y.; Geißen, S.; Gal, C.; 2008. Carbamazepine and diclofenac: Removal in
wastewater treatment plants and occurrence in water bodies, Chemosphere 73,
1151–1161.
[39] Joss, A.; Zabaczynski, S.; Göbel, A.; Hoffmann, B.; Löffler, D.; McArdell, C. S.;
Ternes, T. A.; Thomsen, A.; Siegrist, H.; 2006. Biological degradation of pharmaceuticals in municipal wastewater treatment: proposing a classification scheme.
Water Res. 40, 1686–1696.
[40] Stamatelatou, K.; Frouda, C.; Fountoulakis, M. S.; Drillia, P.; Kornaros, M.; Lyberatos, G.; 2003. Pharmaceuticals and health care products in wastewater effluents:
the example of carbamazepine. Water Science and Technology 3(4), 131–137.
[41] Park, N.; Vanderford, B. J.; Snyder, S. A.; Sarp, S.; Kim, S. D.; Cho, J.; 2009. Effective
controls of micropollutants included in wastewater effluent using constructed
wetlands under anoxic condition. Ecological Engineering 35, 418–423.
[42] Verlicchi, P.; Zambello, E.; 2014. How efficient are constructed wetlands in removing pharmaceuticals from untreated and treated urban wastewaters? A review. Sci
Total Environ 470, 1281–1306.
Mgr. Lada Stejskalová (autorka pro korespondenci)
Mgr. Daniel Fiala
Ing. Anna Kólová
Ing. Miroslav Váňa
Ing. Jiří Kučera
Ing. Lenka Smetanová
Mgr. Pavel Rosendorf
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
lada.stejskalova@vuv.cz

Pharmaceuticals and selected micropollutants in raw
and treated wastewater in the Švihov reservoir basin
(Stejskalova, L.; Fiala D.; Kolova, A.; Vana, M.; Kucera, J.;
Smetanova, L.; Rosendorf, P.)
Abstract
The Švihov water reservoir, the most important source of drinking
water in the Czech Republic, is exposed to various types of pollution
(nutrients, pesticides, pharmaceuticals) which impacts may be even
magnified by climate change. While strategies to reduce the burden

15

by macronutrients are known, they are still being sought in the case
of micropollutants. For pharmaceuticals, the uncertainty is caused
mainly by the constant increase in consumption and dynamics of new
production, together with insufficient knowledge concerning the fate
of substances in the aquatic environment. In this comparative study,
we evaluate a representative selection of 19 municipalities (with 60
to 15,000 inhabitants) via sets of 24-hour measurements. In the years
2017 to 2019, i) the quality of wastewater discharged from sewers
directly into streams and ii) micropollutants removal efficiencies at
various types of wastewater treatment plants were evaluated. Special
attention was paid to five municipalities with social or medical facilities with higher expected consumption and thus also the production of

Zemřel prof. Ing. Michal
Dohányos, CSc.

V neděli 31. října 2021 zemřel ve věku
nedožitých 84 let prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., zakladatel a neúnavný
propagátor anaerobních technologií u nás.
Své mládí prožil na Slovensku, kam
se jeho rodina přestěhovala z maďarské
Békéscsaby, kde se v roce 1937 narodil.
Jeho výborné školní výsledky v exaktních
předmětech ho nasměrovaly na bratislavskou chemickou průmyslovku, kterou
dokončil roku 1957. Jako jeden z mála
jejích absolventů byl přijat na Vysokou
školu chemicko-technologickou v Praze,
Fakultu technologie paliv a vody, kterou
úspěšně dokončil roku 1962. Opět vzhledem k vynikajícím studijním výsledkům
i praktickým schopnostem v laboratořích
byl přijat na vědeckou aspiranturu na tehdejší Katedru technologie vody. Aspirantská studia absolvoval pod vedením jedné
z legend oboru – profesora Vladimíra
Maděry – a svoji disertační práci na téma
Odstraňování organických barviv aktivovaným kalem úspěšně obhájil v roce 1967.
Na katedře zůstal a vystřídal postupně několik pracovních pozic: odborný asistent,
vědecký pracovník a samostatný vědecký
pracovník. Další akademickou kariéru
mu zbrzdily tehdejší politické poměry.
Vedoucím vědeckým pracovníkem se stal
až v roce 1989, 1992 se habilitoval na
docenta s prací na téma Anaerobní čištění
odpadních vod a 1994 byl jmenován pro-
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pharmaceuticals. A total of 102 chemical substances /micropollutants
were monitored, especially drugs and their metabolites.
Key words
wastewater treatment plant – hot-spots – pharmaceuticals – micropolutants – wastewater
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2022. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

fesorem pro obor Technologie vody. Od roku
1997 byl vedoucím Ústavu technologie vody
a prostředí a aktivně se podílel i na chodu
Fakulty technologie ochrany prostředí, kde byl
dlouholetým proděkanem pro vědu a výzkum.
Výzkumná i odborná činnost profesora
Dohányose je velmi pestrá a zahrnuje téměř
všechny problémy čistírenství tak, jak se
v určité době objevovaly a bylo nutné je řešit.
Začínal s aerobním čištěním odpadních vod
aktivačním procesem a s jeho intenzifikací
použitím čistého kyslíku. Byl ve skupině, která
řešila bytnění aktivovaného kalu, spolu s kolegy doc. Chudobou a prof. Grauem navrhli
úspěšnou technologii selektorové aktivace.
Článek o substrátové kinetice aktivovaného
kalu z té doby (1975) je citován dosud. Doba
však vyžadovala přísnější nároky na kvalitu
vyčištěné vody a začala klást důraz i na
odstraňování dusíku a fosforu. V průběhu
řešení problémů nitrifikace a denitrifikace zaznamenal např. netypické chování bakteriální
kultury za určitých podmínek, později identifikované jako Anammox proces, výsledky
bohužel nepublikoval.
Měl nesmírný cit pro to, jak v dané době
z daného množství dostupných informací
najít to podstatné – téma, problém, který
má dlouhodobou výzkumnou perspektivu
i možnost reálného uplatnění. Proto si jako
další směr výzkumné práce vybral anaerobní
procesy pro čištění odpadních vod, které v té
době teprve začínaly nabírat na významu,
a lze říci, že se stal zakladatelem oboru anaerobních technologií u nás.
Řešené problémy a výzkumné projekty
nikdy nebyly jen akademického charakteru,
ale vždy byly nějakým způsobem spojeny
s praxí. Spolupracoval s projekčními organizacemi jako Potravinoprojekt, Chepos, VÚFB
a další. Čistírny průmyslových odpadních vod
s anaerobní technologií, ke kterým tehdy zajišťoval podklady, fungují v mnoha případech
doposud. Málokdo dosáhl tolika provozních
realizací.
Uvědomoval si i důležitost anaerobního
zpracování čistírenských kalů, vedl projekty
zaměřené na intenzifikaci anaerobní fermentace, např. pomocí dezintegrace, termofilní
anaerobní fermentace, zabýval se metodami
hygienizace kalů. V rámci anaerobních technologií se zúčastnil i rozvoje bioplynových
stanic u zemědělských podniků a založení
České bioplynové asociace. Během svého
téměř šedesátiletého působení na škole mimo
jiné získal řadu patentů i grantů.
Po roce 1990 mohl rozvíjet i mezinárodní
spolupráci, působil v odborné skupině Sludge

Management a byl členem výkonné rady
IWA Specialist Group on Anaerobic
Digestion v rámci mezinárodní vodařské asociaci IWA. Stal se mezinárodně
respektovanou osobností, přednášel na
mezinárodních konferencích, publikoval
v prestižních zahraničních časopisech.
Byl dlouholetým členem CzBA a předsedou odborné skupiny Kaly a odpady
v rámci CzWA, u jejichž zrodu stál. Byl
rovněž členem prestižního Klubu českých
hlav a řady dalších významných českých
i mezinárodních odborných společností.
Podílel se velmi významným způsobem
na založení a udržení tradice pořádání
třeboňské konference „Výstavba a provoz
bioplynových stanic“, jejímž byl až do
poslední chvíle odborným garantem.
Získal i četná významná ocenění za
vědeckou a odbornou činnost, mezi jinými medaili Emila Votočka za přispění
k rozvoji vědy a vzdělanosti, Cenu rektora
VŠCHT Praha za mimořádné výsledky ve
výzkumu a vývoji, Schultzovu medaili
za významný přínos v oblasti vodního
hospodářství, medaili ČSVTS Christiana
J. Willenberga za dlouholetou úspěšnou
činnost v oblasti vědy a techniky.
Profesor Michal Dohányos byl téměř
60 let členem Katedry technologie vody,
posléze přejmenované na Katedru technologie vody a prostředí, nakonec na Ústav
technologie vody a prostředí. I Fakulta
technologie paliv a vody změnila název
na Fakultu technologie ochrany prostředí.
Byl nejen skvělý vědec, ale i pedagog,
přednášel o anaerobních technologiích,
kalovém hospodářství čistíren odpadních
vod, biotechnologiích v ochraně prostředí
a během svého působení vedl desítky
diplomantů a vědeckých aspirantů (nyní
studentů doktorského studia). Pro usnadnění výuky napsal pro studenty skripta
o základech anaerobních technologií, podílel se na iniciaci a na mnoha kapitolách
dalších odborných knih o tomto tématu.
Byl velice trpělivý a důsledný, nikdy
neuhýbal před překážkami a k tomu také
vedl studenty a své spolupracovníky.
Nebyl jenom vědcem, učitelem nebo
vedoucím, ale byl i rádcem a přítelem
a mnohým předal hodnoty dalece přesahující akademický rámec.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
Ing. Dana Pokorná, CSc.
prof. Ing Pavel Jeníček, CSc.
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Servis vodohospodářských zařízení
Není mnoho technologických provozů, které pracují v nepřetržitém
režimu 24 hodin denně a 365 dní v roce. Mezi takové patří čistírny
a úpravny vod. Jednou je to voda jako základ našeho bytí a podruhé
voda, která opouští naše domovy, obchody, fabriky a další objekty,
kde se pohybují lidé, zvířata nebo zpracovávají suroviny k lidskému
rozvoji naprosto nezbytné. Přírodní procesy v dnešním světě jsou
sice dokonalé a nenahraditelné, ale ne vždy si příroda poradí s problémem vyrovnat se s obrovským potenciálem lidské činnosti. Proto
je také mimo jiné kladen velký důraz na čištění odpadních vod, a to
jak komunálních, tak průmyslových.
Fontana R, s.r.o., je v našem prostoru již déle než 30 roků a za tuto
dobu firma vyrobila více než 10 000 ks různých výrobků určených pro
úpravny a především pro čistírny odpadních vod. Naše zařízení dnes
najdete na všech obydlených světadílech, ale především v evropském
prostoru. S ohledem na důležitost a téměř nepřetržitý chod mnoha
zařízení z naší produkce, má rychlý a důkladný servis nezastupitelnou úlohu. Proto firma posiluje servisní tým nejen personálně, ale
i vybavením a vhodnými servisními vozidly. V současné době firma
disponuje plně vybavenými třemi vozy Ford Transit, jedním vozidlem VW Transporter, jedním vozidlem Ford Ranger a jako záložní
slouží automobil Škoda Praktik. Pro servisní práce, ale především
pro montážní činnosti má firma také k dispozici nákladní vozidla
Mitsubishi s délkou ložné plochy 5,9 m o nosnosti 2,2 t s hydraulickou rukou do délky 6 m, a vozidlo DAF s hydraulickou rukou do
délky 7 m, nosnost 4 t a délkou ložné plochy 6 m. Téměř každý den
vyjíždí všechna vozidla a 11 servisních, resp. montážních pracovníků
nejen do celé ČR, ale občas i do dalších zemí, jako jsou Slovensko,
Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko,
Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Kaliningradská oblast Ruska,
Litva a dále leteckou dopravou do Portugalska, Izraele, Irska, Velké
Británie, Ruska a na Floridu.
Vlastní servisní práce ve vlhkém prostředí, nevábném odéru,
v parnu nebo naopak při mínusových teplotách jsou velmi náročné.
Mnohdy je servis prováděn za plného provozu pouze s nejnutnějšími
přestávkami, neboť technologická návaznost na jiná zařízení neumožňuje úplné odstavení provozu.
Rovněž přítomnost patogenních bakterií v odpadních vodách
ohrožuje zdraví servisních pracovníků. Z tohoto důvodu je většina
naočkována proti žloutence typu A i B.
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Na servisní práce je kladen velký důraz od samého počátku založení
firmy. U většiny provozovatelů je právě včasnost zásahu a zvládnutí
všech technických oprav a údržby zařízení v často obtížných podmínkách základem dobré pověsti firmy Fontana R, s.r.o. Mnohdy se
setkáváme s dotazem, zda bychom byli schopni opravit zařízení, které
dodala jiná firma. Tady, bohužel, nemůžeme dát kladnou odpověď.
Jednak nemáme k dispozici potřebné náhradní díly a také to nepovažujeme za etické a korektní.
Se servisními pracemi úzce souvisí i dostatek náhradních dílů. Proto jsme také koncem minulého roku zprovoznili novou skladovou halu
o ploše 1 300 m2 a rozšiřujeme tak kapacitu uskladněného materiálu
i náhradních dílů. Většinu potřebných komponentů máme k dispozici, ale samozřejmě jsou situace, kdy musíme urychleně potřebné
díly vyrobit, a to zvláště u atypických zakázek nebo specializovaných
provedení. Proto jsou také důležité preventivní prohlídky na základě
uzavřených smluv s některými našimi odběrateli.
Tímto příspěvkem chceme zdůraznit všem našim zákazníkům, že
samotnou dodávkou pro nás spolupráce nekončí a považujeme za
svou povinnost postarat se také o dlouhodobý bezchybný chod všech
výrobků a eliminovat případné potíže kolegů vodohospodářů.
Ing. Miloš Pokorný
jednatel společnosti
FONTANA R, s.r.o.
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Poziční dokument –
vodní hospodářství ČR pro roky
2021–2030
Úvod

Voda se stává věcí veřejného zájmu
Václav Stránský

Pohled do minulosti mě utvrzuje v tom,
že vodařina byla dlouhodobě spíše odborná
záležitost bez valného veřejného zájmu. Společnost, tedy občané i politici, brali jako axiom:
„Voda byla, voda je, voda bude v dostatečném
množství i kvalitě. Ti, co mají vodu na starosti,
to nějak zařídí! Vždyť za co je platíme, že?!“
Až v posledních letech si veřejnost stále více
začala uvědomovat – nejen pod dojmem abstraktní klimatické změny, ale i konkrétních,
viditelných nepříznivých změn krajiny u nás
i ve světě – že to, co se zdálo být neochvějnou
jistotou, tak úplně jisté není. Voda se stala tématem. Protože ideálním etalonem toho, čím
společnost žije, je hospoda! Jedno hospodské
hrabalovské pábení o vodě jsem nedávno
nechtěně vyslechl. Tvrdím, že to dává kauze
„voda“ punc vážnosti. Pravdou je, že problémy
s ní v mediálním prostoru vytlačil koronavirus;
ten však náhle přišel a postupně odejde během
několika let, stejně jako tomu bylo třeba před
více jak sto lety se španělskou chřipkou. Otázku, jak zajistit vodu pro civilizaci, tedy i pro
krajinu, si však budeme klást dlouhodobě.
Budeme muset na ni hledat i odpovědi. Jen tak
budeme tady moci žít a dobře žít!
Jako člověk, který dění sleduje už několik
desetiletí, jsem nabyl dojmu, že profesní vodařské společnosti, vědomy si vážnosti situace,
se chytily příležitosti, že veřejnost i politici
jsou ochotni vodařům naslouchat, a začaly
věc medializovat. Oslovují společnost nejen
neformálně, ale i prostřednictvím různých
prohlášení. Za zásadní je třeba považovat
dokument Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a Svazu vodního hospodářství ČR,
který otiskujeme v celém rozsahu. O úvodní
vysvětlující slova jsme požádali předsedu
představenstva SVH ČR RNDr. Petra Kubalu
a ředitele SOVAK ČR Ing. Viléma Žáka.
Co nás vedlo k vypracování Pozičního dokumentu vodního hospodářství ČR 2021–2030?
Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá.
Oba se v podstatě celý svůj profesní život
věnujeme problematice vodního hospodářství
a oba se snažíme nahlížet na vodohospodářskou problematiku v širším a nadčasovém
kontextu. Začátek naší spolupráce se datuje
do období někdy před rokem 2008 a za tu
dobu jsme se dobře poznali. Naše myšlení je
velmi podobné a využíváme i toho, že každý
jsme odborně v rámci vodního hospodářství
zaměřen trochu jiným směrem. To nám dává
velký potenciál ke komplexnímu pohledu na
vodohospodářskou problematiku.
S ohledem na období posledních let, kdy
celá naše společnost zaznamenala negativní
dopady projevů sucha a nedostatku vody
(2014–2019), ale také negativní dopady pandemie onemocnění Covid-19, přímo se nabízelo,
že Česká republika potřebuje dokument, který
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ukáže našim politickým reprezentantům na
všech úrovních, co je na úseku vodního hospodářství prioritně k řešení.
Bez vody to totiž nepůjde. To víme sice
všichni, ale veřejnost (i politici) jsou neustále pod „mediálním tlakem“ spočívajícím
v prezentaci různých názorů mnoha různých
sdružení i jednotlivců, které ale většinou
prezentují zájmy pouze určité, často „úzce zaměřené“ skupiny. Voda a vše kolem ní se také
bohužel stává nástrojem pro vytváření umělé
popularity jednotlivců, bez zohlednění širšího
kontextu problematiky pro celou společnost.
Logicky tak dochází k ovlivňování každého
z nás a zejména u politiků, kteří mají nejen
odpovědnost, ale i nástroje k řešení problémů,
to může spíše vyvolávat nejasnosti, otazníky,
možná i nedůvěru v to, že je nezbytné něco
řešit…
Proto na sebe SVH ČR a SOVAK ČR vzaly
svůj díl odpovědnosti a přistoupily ke zpracování společného dokumentu.
Letošní rok byl opět „volební“, proto jsme se
rozhodli našim politikům nabídnout kvalitní
odborný podklad, který by měl být zohledňován a naplňován v následujícím období,
který má nějakou vizi, je realistický a obě
naše organizace jsou schopny ho věcně a na
objektivních datech obhájit. Nakonec všechny
tyto aspekty jsou uvedeny v úvodu pozičního
dokumentu.
„Poziční dokument vodního hospodářství
ČR 2021–2030“ je tedy strategický dokument
vodního hospodářství, který byl schválen
představenstvy SVH ČR a SOVAK ČR v říjnu
2021. Dokument definuje osm hlavních cílů
a ukazuje vizi vodního hospodářství jako
celku, se zohledněním aktuálních problémů
k řešení i výhledových scénářů jak hydrologických, společenských, ekonomických i dalších,
pro období do roku 2030.
Velký význam tohoto dokumentu spočívá
i v tom, že se jedná o první společný dokument organizací a odborných profesních
sdružení na úseku vodního hospodářství
v České republice, který je zcela apolitický
a ryze odborný. Dokument stanovuje jednotnou linii pro celý obor vodního hospodářství,
předpokládáme, že bude využíván při zpracování koncepčních a strategických dokumentů
na úrovní dotčených ministerstev i při komunikaci na úrovni samosprávy i odborných
subjektů.
Poziční dokument byl poprvé představen
během online konference Provoz vodovodů
a kanalizací 2021, v úterý 2. listopadu 2021.
Mějme i nadále na paměti, že bez vody to nepůjde! Proto již nyní je naší povinností zajistit
dostatečné množství kvalitní pitné vody i pro
budoucí generace…

Evropská vodní charta vyhlášená 6. května
1968 ve Štrasburku ve svém prvním odstavci konstatuje známý fakt, že bez vody není
života. Voda je drahocenná a pro člověka
ničím nenahraditelná surovina. Její ochrana
proto musí patřit mezi nejvyšší společenské
zájmy oproštěné od politických cílů a doktrín.
Ochrana vodních zdrojů musí být založená
výhradně na vědeckých základech a výroba
pitné vody na praktických zkušenostech
ověřených generacemi vodohospodářských
expertů, kterými ČR disponuje a které také
prostřednictvím existujícího školního systému
neustále vychovává a zdokonaluje.
Péče o vodu je v ČR založená na rozsáhlé
legislativě vytvářející právní a regulační rámec
pro všechny její podoby, funkce, způsoby
využívání i její návrat po použití zpět do
přírodního koloběhu. Na vytváření podmínek
fungování oboru se tak podílí ministerstva financí, zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu a ministerstvo
pro místní rozvoj. Český právní řád průběžně
implementuje požadavky příslušných evropských směrnic a nařízení. Příležitostí a výzvou
pro adaptaci na klimatické změny jsou v rámci
EU cíle Green Deal, které míří na energetickou
účinnost, výrobu obnovitelné energie či rozumné používání chemických látek a snížení
emisí skleníkových plynů. Takové postupy
mohou vést ke zvýšení kvality vodohospodářských služeb a dlouhodobému rozvoji oboru.
Stát pro účely ochrany vody jako přírodního
zdroje povrchové i podzemní vody zřídil 5
státních podniků povodí, jejichž úkolem je
rozsáhlý soubor činností směřující ke komplexní správě vodních zdrojů včetně ochrany
před ničivými účinky vod v případě povodňových situací a negativními dopady sucha
a nedostatku vody. Pro budoucnost je hlavní
především udržitelnost, a to jak z pohledu
množství zdrojů, tak zachování nebo v lepším
případě zvýšení jejich kvality.
Jedním ze základních atributů vyspělé
společnosti je zajištění rovného přístupu
k pitné vodě pro obyvatelstvo. Vodohospodářská infrastruktura v ČR je téměř z 90 %
v rukou municipalit, které mají ze zákona
právo, ale zároveň také odpovědnost rozhodovat o způsobu jejího provozování, obnově
a rozvoji. Vodné a stočné jsou platbami za
služby spojené s výrobou a distribucí pitné
vody a za odvod a čištění vody splaškové.
Stát cenu této služby prostřednictvím věcně
usměrněné ceny striktně reguluje. Smyslem
této regulace je dosáhnout tvorbu prostředků
na obnovu této infrastruktury a současně
udržet cenu služby na ekonomicky sociálně
únosné úrovni.
Vědecký a technologický pokrok, ale také
přírodní podmínky v podobě předpokládaného klimatického vývoje, vytváří dynamicky se
vyvíjející prostředí, na něž je třeba neustále
reagovat, a to včetně osobní odpovědnosti
každého jednotlivce. Každý dle svých možností může přispět k ochraně vody jako jedinečného, pro člověka zcela nenahraditelného
přírodního bohatství. Jen za splnění těchto
podmínek je možné zajistit v ČR dostatečné
množství zdrojů kvalitní vody nejen v pří-
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rodním prostředí, ale také jako vody pitné pro
obyvatelstvo i vody pro průmysl.
Pro splnění tohoto úkolu spojila své síly
nejvýznamnější odborná profesní vodohospodářská sdružení v ČR, aby formulovala
cíle ve střednědobém horizontu na období let
2021–2030, bez jejichž nastavení není možné
zajistit pokračování dosavadního „vodního
blahobytu“.

Hlavní cíle
1. Poskytování bezpečných a spolehlivých
vodohospodářských služeb.
2. Ochrana vodních zdrojů jako zranitelného
strategického zdroje.
3. Podpora hodnoty vodohospodářských služeb k zajištění dlouhodobě udržitelného
financování.
4. Posun k vodohospodářským službám, které
jsou šetrné ke zdrojům a jsou klimaticky
neutrální.
5. Posílení ochrany vodních zdrojů a odolnosti
vodohospodářských služeb z hlediska přírodních katastrof, vývoje klimatu, ekonomiky, legislativy a dalších bezpečnostních
rizik:
• Extrémní hydrologické jevy a přírodní
katastrofy.
• Bezpečnostní rizika.
• Ekonomika a legislativa.
6. Podpora vody v oběhovém hospodářství.
7. Umožnění inovací a inspirování profesionálů ke splnění současných i budoucích
výzev.
8. Správa dlouhodobých aktiv v rychle se
měnícím prostředí.

1. Poskytování bezpečných
a spolehlivých vodohospodářských
služeb
Kvalitní, zdravotně nezávadná pitná voda
z vodovodu a vhodné čištění odpadních vod
kontinuálně 24/7 jsou předpokladem pro
lidské zdraví a zdravý ekosystém založený
na vodě. Základem je dodávat pitnou vodu,
která vždy splňuje veškeré aktuální požadavky
na vodu pitnou, a vracet kvalitně vyčištěnou
odpadní vodu do vodního prostředí. Přispěje
se tím ke zvýšení ochrany veřejného zdraví
(omezením vzniku a šíření různých epidemií)
a k ochraně přírody. Dále se jedná o připojení
všech domácností k adekvátním vodárenským
službám, a to do ekonomicky odůvodněné
míry. Tento cíl je primární a klíčový, proto
bude potřeba aktualizovat systém financování vodního hospodářství a posílit zajištění
zdrojů vody i kapacitu odvětví pitné vody
a odpadních vod jako celku, a spolu s tím
řešit současné i budoucí výzvy. S ohledem na
klimatické scénáře je vysoce aktuální výzvou
potřeba zvýšit odolnost vodohospodářských
a vodárenských soustav jejich vzájemným
propojováním; tento proces je nezbytné aktivně a bezodkladně podporovat.

2. Ochrana vodních zdrojů jako
zranitelného strategického zdroje
Zcela zásadní otázkou je ochrana množství
a kvality vodních zdrojů jak v přírodním
prostředí, tak ve sféře jejich užívání. Nenahraditelnost vody z tohoto pohledu by se proto
měla odrazit v zajištění ústavní ochrany vody.
Vodohospodářský i průmyslový sektor každý
den zpracovává miliony metrů krychlových
odpadních vod, a tím přispívá k návratu
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vody do vodního oběhu. S rostoucí znalostí
problematiky, lepšími detekčními možnostmi i dokonalejšími analytickými metodami
jsou nyní ve vodě v přírodním prostředí i ve
vyčištěných odpadních vodách zjišťovány
a kvantifikovány mikropolutanty, které pitná
voda i odpadní vody obsahovaly i v minulosti, nebyly však dostupné analytické metody k jejich sledování. Přestože pozorované
koncentrace většiny z nich jsou ve vodních
zdrojích v současné době velmi nízké, lze se
důvodně obávat jejich nepříznivých dopadů
na vodní ekosystémy. Tyto dopady je nutno
popsat, kvantifikovat a teprve s takto získanou
znalostí nastavit pravidla a nové podmínky
pro ochranu vodních zdrojů a udržení jejich
kvality v přírodním prostředí.
V souladu se zásadou předběžné opatrnosti
a smlouvami v rámci EU by se mělo problémům co nejvíce předcházet a kontrolovat
znečištění u zdroje. Proto musí platit rozšířená
odpovědnost výrobce a řešení na konci cyklu
(v čistírně odpadních vod) by měla být považována až za poslední možnost. Stejná zásada
platí i pro ochranu vodních zdrojů v přírodním prostředí; jejich ochranu je nutné řešit
v povodí, nikoliv až technologií na úpravně
vody. K dosažení tohoto cíle je třeba začlenit
ochranu a řízení vodních zdrojů z hlediska
kvality i kvantity do dalších odvětvových
politik, jako je společná zemědělská politika
(SZP), energetická politika a právní předpisy
o chemických látkách, jakož i cestovní ruch,
politiky rekreačních aktivit a také využívání
vodních cest k přepravě. Je třeba přehodnotit
stávající právní předpisy, aby se zjistilo, zda
jsou vhodné pro daný účel a zda jsou přizpůsobeny integrovanému přístupu k vodě.
Navzdory krokům, které již byly učiněny, je
třeba ještě řadu dalších udělat, aby bylo zajištěno úplné provedení evropské legislativy
o vodě. Účinná koordinace s dalšími oblastmi
je klíčovým faktorem k dosažení požadovaného stavu.

3. Podpora hodnoty
vodohospodářských služeb k zajištění
dlouhodobě udržitelného financování
Vodárenský sektor musí i nadále účinně
spolupracovat se svými zákazníky a dalšími
zúčastněnými stranami, aby zajistil lepší porozumění komplexní problematice zajišťované
služby. Základní hodnota vodohospodářských
služeb spočívá v zajištění zásobování obyvatel
pitnou vodou (bod 1.), v podpoře ochrany
veřejného zdraví, zlepšování kvality života,
bezpečnosti a dobrých životních podmínek
lidí a v neposlední řadě i životního prostředí.
Zapojení zákazníků a zúčastněných stran je
zásadní pro dosažení konsenzu ve vzájemných prioritách a potřebách. Proto je zcela
nezbytné, aby zákazníci pochopili skutečné
náklady na dodávky pitné vody a čištění odpadních vod. Širokou veřejností přijatá fakta
a porozumění hodnotě vodohospodářských
služeb jsou předpokladem pro dosažení
dlouhodobě udržitelného financování. Regulace ceny, kterou spotřebitelé platí za danou
službu, musí vždy nastavovat rovnováhu mezi
cenovou dostupností služeb na jedné straně
a potřebou zajistit v nezbytné míře údržbu
a opravy infrastruktury nutné pro bezproblémové zajištění vodohospodářských služeb
a investice do její obnovy na straně druhé.
Regulace ceny za vodohospodářské služby

musí zajistit úhradu všech nákladů na údržbu,
opravy a obnovu vodohospodářské infrastruktury bez rozdílu modelu provozování a formy
vlastnictví. Je zcela nepřípustné, aby cena
za vodohospodářské služby byla udržována
uměle pod hodnotou skutečných nákladů.
Nastavení těchto principů, jejich kontrola
a plošné vymáhání jsou předpokladem k dosažení udržitelnosti a samofinancování vodního
hospodářství v dlouhodobém horizontu. Nedílnou součástí naplnění uvedených principů
by měla být i aktualizace systému financování
vodního hospodářství v ČR, včetně harmonizace vazeb mezi cenou za odběry povrchové
vody a výší poplatků za odběr vody podzemní.
Současně je třeba vycházet z přijatých dlouhodobých koncepčních dokumentů k zajištění
dostatečného množství vody zejména pro
zásobování obyvatel pitnou vodou.

4. Posun k vodohospodářským
službám, které jsou šetrné ke zdrojům
a jsou klimaticky neutrální
Odpovědné užívání vody koncovými uživateli a dostatečná a efektivní dodávka vody
jsou základem pro využívání vody jako zcela
nenahraditelného strategického zdroje. Česká
republika se zavázala dosáhnout klimatické
neutrality v souladu s cíli EU Green Deal. To
s sebou nese závazky týkající se energetické
účinnosti, výroby obnovitelné energie, rozumného používání chemických látek v procesech
úpravy vody a snížení emisí skleníkových
plynů, ať už jde o oxid uhličitý nebo jiné.
Dále pak proces zahrnuje tzv. nepřímé emise,
emise obsažené v produktech a materiálech
zakoupených za účelem poskytování vodohospodářských služeb. Zde bude nezbytné zajistit podrobné údaje o životním cyklu dílčích
produktů potřebných pro vodohospodářské
služby ze strany dodavatelů.

5. Posílení ochrany vodních zdrojů
a odolnosti vodohospodářských
služeb z hlediska přírodních katastrof,
vývoje klimatu, ekonomiky, legislativy
a dalších bezpečnostních rizik
Ochrana vodních zdrojů a udržování zabezpečených vodohospodářských služeb je
základem pro fungování naší společnosti
především v krizových situacích, jak tomu je
např. i během pandemie Covid-19. Zásadní
jsou pak následující oblasti:
Extrémní hydrologické jevy a přírodní
katastrofy
Dle relevantních modelů klimatického vývoje
je úhrn srážek stejný, jejich rozložení se však
mění. To má dopady na výskyt a intenzitu
záplav, období sucha a nedostatku vody. Vývoj klimatu zůstává pro vodní sektor zásadní
výzvou. Je nezbytné minimalizovat negativní
dopady uvedených extrémních hydrologických jevů a přijmout opatření vedoucí k jejich
zmírnění a k adaptaci na tuto situaci.
Bezpečnostní rizika
Situace především v oblasti kybernetické
bezpečnosti bude nadále nabývat na významu, a proto se vodohospodářský sektor musí
snažit analyzovat všechny zranitelné oblasti
a přijmout účinná opatření k zamezení či
zmírnění dopadů hackerských, ale i jiných
útoků. Je třeba vzít v úvahu kybernetickou
bezpečnost ve vzájemné souvislosti s jinými
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ohroženými odvětvími (energetika, telekomunikace, vodní díla atd.).
Ekonomika a legislativa
K tomu, aby bylo možné naplňovat vytyčené
cíle, je nezbytné zajistit dostatečné finanční
zdroje a nastavit účinný legislativní rámec,
jeho důsledné naplňování a dodržování.
Nezbytné je pak uvést do souladu i opatření
v ostatních odvětvích, která jsou na vodohospodářský sektor navázána. Nebudou-li
tyto základní předpoklady v následujících
obdobích naplněny, vystavujeme se riziku, že
nezbytná opatření vedoucí zejména k zajištění
dostatečného množství kvalitní pitné vody,
vody pro energetiku, pro závlahy i pro další
strategické sektory nebudou včas realizována.

6. Podpora vody v oběhovém
hospodářství
Vodohospodářský sektor je ze své podstaty
příkladem oběhového hospodářství. Kal jako
produkt čištění odpadních vod obsahuje
cenné zdroje, kde mezi hlavní patří energie,
fosfor, dusík, další živiny a celulóza, které lze
znovu získat a použít v oběhovém hospodářství s cílem ušetřit vzácné nebo vyčerpané
zdroje, a tím podporovat hospodářský růst.
Vyčištěnou odpadní vodu lze za vhodně nastavených podmínek, které aktuálně chybí a je
nutné je definovat, znovu použít. Obdobně lze
nakládat i s produkty z úpravy pitné vody jako
se zdrojem druhotných surovin. Příkladem je
využití vody v průmyslu s odběrem povrchové
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vody 219 mil. m3 (v roce 2019) a 35 mil. m3
odběru podzemní vody z celkového množství přesahujícího 1 500 mil. m3, kterou lze
opětovně použít, a tím „ušetřit“ zdroje nutné
k jejímu transportu a úpravě a zároveň omezit
její přímý odběr z přírodního prostředí. Tato
problematika úzce souvisí s bodem 4. a klimatickou neutralitou.

7. Umožnění inovací a inspirování
profesionálů ke splnění současných
i budoucích výzev
Vodohospodářské služby a činnosti ve správě
povodí poskytují v ČR přes 18 000 stabilních
pracovních míst vyžadujících různou úroveň
kvalifikace. Technologický pokrok, včetně
digitalizace a umělé inteligence, nabízí vodohospodářům nové příležitosti k efektivnějšímu a udržitelnějšímu poskytování služeb.
Velkou výzvou je další eliminace ztrát ve vodovodní síti, které dosahující aktuálně 14,5 %,
tedy necelých 90 mil. m3, což představuje
přibližně 1/3 Vodní nádrže Švihov. Další snížení ztrát vody však není možné bez zavádění
smart meteringu, dálkových online odečtů
nebo satelitního vyhledávání poruch, BIM
a dalších technologií. Orgány veřejné správy
by měly tento proces podpořit začleněním
odvětví vody do programů výzkumu a inovací.
jako je tomu v jiných odvětvích. Vodohospodářské služby musí navíc doprovázet rozvoj
vzdělávání a příležitostí pro mladé profesionály i celoživotní rozvoj prostřednictvím stáží
a vzdělávacích programů.

8. Správa dlouhodobých aktiv v rychle
se měnícím prostředí
Sektor vodního hospodářství se tradičně
zabývá dlouhodobým výhledem při plánování a výstavbě vodních děl, distribučních
sítí, sběrných systémů a čistíren odpadních
vod. Zásadní roli zde proto hraje stabilní
a předvídatelný vývoj legislativy. Budování
některých částí infrastruktury může trvat
i desítky let, stejného řádu je i životnost
infrastruktury. Tuto skutečnost je nezbytné
reflektovat v legislativě, aby nedocházelo
k devalvaci vynaložené práce při přípravě
investic a realizaci projektů. Zároveň je nutná flexibilita legislativy pro proces přípravy
a schvalování projektů, která umožní jejich
aktualizace vedoucí k zavedení nejmodernějších technologií, například z hlediska vyšší
účinnosti čištění, lepšího využívání zdrojů,
přizpůsobení se vývoji klimatu a zmírňování
jeho dopadů atd. tak, aby ve fázi dokončení již
nebyl projekt zastaralý. Pro odvětví vodního
hospodářství je zásadní mít efektivní dlouhodobé plánování přizpůsobené investičním
potřebám, a to s ohledem na místní, regionální
i celostátní rozvoj.
V Praze, říjen 2021
Tento článek je otevřen k diskusi do
28. února 2022. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na dvě normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
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Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ

NENECHTE TO PLAVAT
Využijte dotace na modrozelenou infrastrukturu
Ministerstvo životního prostředí vynakládá prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
značné množství finančních prostředků na efektivní hospodaření s vodou, zlepšení kvality a dostupnosti
pitné vody či na ochranu obcí před suchem a povodněmi. Na podporu těchto opatření jsou
pro města a obce v dalších letech připraveny miliardy korun z národních i z evropských zdrojů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA DOTACÍ
Povodňová ochrana a hospodaření
se srážkovou vodou
159. výzva I Operační program
Životní prostředí 2014–2020
K dispozici:
500 mil. Kč
Příjem žádostí: do 31. 1. 2022

DOTACE

95 %

Adaptace rezidenčního sektoru
na změny klimatu
DOTACE

Bytové domy I Program
Nová zelená úsporám
K dispozici:
11 mld. Kč
Příjem žádostí: do 30. 6. 2025

Výsadba stromů

Hospodaření se srážkovou vodou
v obcích

50 %

Výzva č. 10/2021 I Národní
program Životní prostředí
K dispozici:
1,754 mld. Kč
Příjem žádostí: od 12. 1. 2022

DOTACE

100 %

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 4/2021 I Národní
program Životní prostředí
K dispozici:
200 mil. Kč
Příjem žádostí: do 30. 12. 2023

DOTACE

100 %

Výzva č. 7/2021 I Národní
program Životní prostředí
K dispozici:
300 mil. Kč
Příjem žádostí: do 31. 12. 2023

DOTACE

80 %

PŘIPRAVUJEME
Zakládání a obnova veřejné
sídelní zeleně
Operační program Životní
prostředí 2021–2027
Příjem žádostí:
1. polovina roku 2022

DOTACE

85 %

DOTACE

Operační program Životní
prostředí 2021–2027
Příjem žádostí:
2. polovina roku 2022

www.narodniprogramzp.cz

NextGenerationEU

Odstranění odvodňovacích
zařízení v krajině

Protipovodňová opatření

I

www.opzp.cz

85 %

I

Operační program Životní
prostředí 2021–2027
Příjem žádostí:
2. polovina roku 2022

Zelená linka: 800 260 500

DOTACE

85 %

Ukončení dotačního programu 129 290 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích“
Marian Čiernik

Po šesti letech realizace dotačního programu
129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (dále
jen Program) přináší Ministerstvo zemědělství
informace ohledně realizovaných akcí v rámci
programu.
Ministerstvo zemědělství připravilo na
základě poptávky ze strany správců vodních toků dotační program, který částečně
kompenzuje zvýšené náklady na údržbu
drobných vodních toků a malých vodních
nádrží, které byly státním podnikům Povodí

(dále jen Povodí) a Lesům České republiky
(dále jen LČR) svěřeny do péče v rámci tzv.
transformace Zemědělské vodohospodářské
správy, která k 30. 6. 2012 ukončila svou
činnost. Pro představu byla převedena správa
drobných vodních toků v délce cca 56 tis.
km. Na Povodí bylo převedeno 42 tis. km a na
LČR 14 tis. km těchto toků. Takto rozsáhlý
majetek vyžaduje nemalé finanční náklady
na jeho údržbu, obzvláště byl-li převáděn
ve špatném technickém stavu. Rovněž na
základě požadavků obcí ohledně nutnosti

řešit potřebu investic do malých vodních
nadrží, byl do Programu zařazen příslušný
podprogram zaměřený na malé vodní nádrže
v obecním vlastnictví.
Mezi primární cíle programu patřilo zejména zajištění funkce vodního toku, péče o koryta vodních toků, zlepšení užitné hodnoty
staveb na vodních tocích a v neposlední řadě
zvýšení zásoby vody v krajině prostřednictvím obnovy, výstavby a odbahnění malých
vodních nádrží. Od spuštění programu v roce
2016 bylo státními podniky Povodí a LČR
zrealizováno 520 projektů na drobných vodních tocích a 89 projektů na malých vodních
nádržích. Celkové náklady dosáhly 1,625
mld. Kč, z toho dotační podpora činila 1,068
mld. Kč. V případě obcí bylo do programu
zařazeno 686 akcí v celkových nákladech
1,459 mld. Kč, z toho dotační podpora činila
1,061 mld. Kč. Celkově bylo za státní podniky
Povodí, LČR a obce podpořeno 775 malých
vodních nádrží.

Příklad realizovaných parametrů:
– Vybudování, rekonstrukce/oprava opevnění
koryt vodních toků: 586 473,06 m2.
– Vybudování, rekonstrukce/oprava objektů
v korytě vodního toku (stupně, šachty
apod.): 1 064 ks.
– Odstranění sedimentů: 1 617 435,2 m3.
– Objem zásobního prostoru nově vybudovaných malých vodních nádrží: 645 902,8 m3.

Příklad realizovaného opatření na
drobném vodním toku

Obr. 1. a 2. Rekonstrukce zdí a optimalizace koryta v Oseku nad Bečvou – výsledný stav

Název akce: Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta
Investor: Povodí Moravy s.p.
Cena díla: 10 081 518,- Kč bez DPH
Výše dotace: 7 018 000,- Kč bez DPH
Popis: V rámci stavby došlo k rozšíření koryta
toku v intravilánu obce a byly zrekonstruovány železobetonové opěrné zdi. Kyneta byla

Obr. 3–6. Retenční nádrž na levém břehu Olšavy. Obrázek 3 ukazuje stav před a obrázky 4–6 po vybudování objektu
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vytvořena z přírodě blízkých materiálů. Dále
byl odstraněn sediment a náletové dřeviny.
Výsledný stav dokumentují obrázky 1 a 2.

Příklad realizovaného opatření
malé vodní nádrže
Název akce: Retenční nádrž na levém břehu
Olšavy
Investor: obec Uherský Brod
Cena díla: 8 125 267,- Kč vč. DPH
Výše dotace: 4 157 000,- Kč vč. DPH
Popis: Jde o vybudování nové vodní nádrže na
levém břehu řeky Olšavy o objemu 13 659 m3.
Byl vybudován náhon a odběrný objekt
z řeky, hráz a výpustný objekt – požerák. Byla
uskutečněna také výsadba skupin dřevin na
březích. Realizací díla došlo k významnému
zvýšení ekologické stability území. Obrázek 3
znázorňuje situaci před a obrázky 4 až 6 po
vybudování objektu.

Zhodnocení programu
Ukončení Programu bylo plánováno k 31. 12.
2020, nicméně problémy spojené s pandemií

Ing. Jan Krejčík, Ph.D.
(1967)

Odborné vzdělání získal na Fakultě stavební
na ČVUT v Praze, University of Sheffield v UK
a Švýcarském institutu pro vědu a výzkum
vodního hospodářství (EAWAG). V počátcích
kariéry se specializoval na integrované modelování městského odvodnění a v oboru
postupně získal rozsáhlé teoretické znalosti
a značné praktické zkušenosti v oblasti vodárenství, městského odvodnění, problematiky
povodní, hydroinformatiky a IT. Více než 20
let pracoval v různých pozicích DHI v České
republice, v Evropě, v Asii a v Austrálii. Od
roku 2016 zastával funkci regionálního ředitele pro střední a východní Evropu a z pozice
viceprezidenta řídil aktivity DHI na globálním
trhu hospodaření s vodou ve městech.
Od září 2021 je generálním ředitelem
a předsedou představenstva SWECO Hydroprojekt a.s.
Je členem National Geographic Society
a International Water Associaton. Volný čas
tráví na golfu.
Stránský: Do funkce jste se dostal zvenku
mimo firmu, dokonce i mimo Českou repub-
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COVID-19 neminuly ani tuto oblast a z důvodu prodlev při realizaci stavebních akcí
bylo nutné prodloužit dobu trvání Programu
o jeden rok do 31. 12. 2021, tak aby všechny
akce byly stavebně dokončeny a zkolaudovány. Jelikož v době vzniku článku nebyly
všechny akce závěrečné vyhodnoceny, budou
se postupně ještě dopočítávat i realizované
parametry, nepředpokládáme však už dramatický posun. Lze konstatovat, že veškeré
projekty byly zrealizovány v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb., a v souladu se související legislativou včetně všech stanovisek
Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK)
nevyjímaje.
O úspěšnosti a správném zacílení programu svědčí nejen zájem ze strany Povodí nebo
LČR, ale i obrovský zájem ze stran obcí. Je
patrné, že jednotliví zastupitelé obcí vnímají
nejen protipovodňové funkce rybníků, ale
i dopady opakujícího se sucha a mají snahu
se dívat kupředu a zabezpečit zdroj vody
i pro tato období. V hojném počtu využívají
tohoto dotačního programu, opravují a od-

bahňují obecní rybníky a mnohdy i budují
zcela nové.
Ministerstvo zemědělství spustilo již
v roce 2020 navazující program 129 390
„Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích – II. etapa“, který navazuje na předešlý Program.
Termín realizace je stanoven do 31. 12. 2025.
I o navazující Program je velký zájem, který
ukazuje na potřebu investic v této oblasti.
V současné době máme za státní podniky
Povodí v realizaci 139 projektů v celkových
nákladech 1,141 mld. Kč s dotační podporou
0,43 mld. Kč. Za obce máme v realizaci 308
projektů v celkových nákladech 0,9 mld. Kč
s podporou 0,56 mld. Kč.

liku. Jaké byla Vaše motivace vést SWECO
Hydroprojekt?
Krejčík: SWECO Hydroprojekt v příštím
roce oslaví 70. let od svého vzniku a po celou
tu dobu si udržuje pozici lídra na trhu. Je to
skvělá značka. Oslovila mě možnost ji posunout dál a rozvíjet její potenciál. Navíc jako
součást SWECO, jedničky na evropském trhu
v inženýrské praxi, máme zajímavé příležitosti
k dalšímu rozvoji a tyto chceme využít. Máte
pravdu, jsem první v historii společnosti,
komu bylo nabídnuto společnost řídit, aniž
bych v ní kdykoli předtím působil. Je to pro
mě velký závazek zejména vůči lidem, kteří
v ní pracovali a pracují. Odvádějí skvělou
práci. Mým úkolem je jim svými zkušenostmi
pomoci, aby tomu tak bylo i nadále.
Stránský: Kam chcete firmu směrovat?
Krejčík: K růstu. SWECO Hydroprojekt je
zavedená, stabilní a respektovaná společnost
zejména v oblasti vodohospodářské projekce
a inženýringu. Chceme být takovou společností i v dalších oblastech, výrazně se podílet
na digitalizaci a na propojení vodohospodářské problematiky s dalšími inženýrskými
obory, ať už se jedná o urbanizaci, energetiku
nebo dopravu.
Stránský: Jak se změnila a měnit bude inženýrská praxe?
Krejčík: Inženýrská praxe byla po mnoho
let praxí založenou na zkušenostech. A do
značné míry stále je. Na druhou stranu nám
ale současné technologie umožnují naši práci
opírat o data. O tvrdá data z našich projektů
a jejich realizací. O tom, jak fungují a kde se
dají ještě vylepšit. Můžeme používat algoritmy
pro opakující se inženýrské činnosti a tím
uvolnit ruce našim inženýrům pro skutečně
kreativní práci. Používáme a budeme používat
virtuální realitu k tomu, abychom se s investory a ostatními zainteresovanými stranami
mohli lépe domluvit. Když před sebou stavbu
„vidíte“, snadněji i jako laik chápete, jak má
fungovat a proč je navržena právě takhle. Inženýr už není člověk rýsující v kanceláři. Pracuje
jako týmový hráč s investorem a dodavateli na
společném záměru.
Stránský: Jakou roli mají ve společnosti hrát
podle Vás obecně projekční firmy a jak mají

spolupracovat s vědou, výzkumem, politiky,
NGO a ovšemže i s investory a s dodavateli
staveb?
Krejčík: Myslím, že termín projekční firmy je poněkud zavádějící. Společnosti jako
SWECO působí v celém rozsahu plánování,
přípravy, projekce a dozoru nad prováděním
staveb. Naše role je zřejmá. Musíme být garantem udržitelného stavebnictví. Máme k tomu
veškeré odborné předpoklady. A také možnost
ovlivňovat každý stupeň přípravy a realizace
staveb tak, aby výsledkem byla optimálně provozovaná a udržitelná infrastruktura, která je
základem pro fungování moderní společnosti.
Stránský: Slýchávám myšlenku, že projektant se snaží stavbu naprojektovat co nejdražší,
jelikož je placený z procenta ceny té stavby.
Jaký je Váš pohled.
Krejčík: Oceňování přípravy staveb, resp.
projekčních prací v procentech zamýšlené
investice je zastaralý a z mého pohledu i poněkud nesmyslný způsob oceňování inženýrské práce. Bohužel je to však stále způsob
rozšířený. V době, kdy existují všem přístupná
data o cenách projektů a inženýrských prací
a možnost tato data objektivně zpracovávat,
takový způsob nepotřebujeme. Jeho aplikace
vede přesně k tomu, na co se ptáte. Chceme-li
tento způsob nazírání na projektanty změnit,
musíme začít od způsobu, jakým plánujeme
a hodnotíme cenu projekčních prací. Podle
jejich náročnosti a přidané hodnoty, nikoli
podle následné ceny investice.
Stránský: Na druhou stranu dosti často bývá
ve veřejných soutěžích silným kritériem nízká
cena. Zcela souhlasím s tím bonmotem, že nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné
věci. Jak k tomu přistupovat? Prý v některých
zemích ve výběrových řízeních automaticky
škrtají nejnižší a nejdražší nabídku…
Krejčík: Vybírat dodavatele služeb nebo
zboží podle nejnižší ceny málokdy vede
k optimálnímu výsledku. Jen ve výjimečných
případech je nejlevnější řešení to nejlepší. Je
to otázka nastavení odpovědnosti investora,
která nespočívá v tom „platit co nejméně“.
Odpovědný investor by měl hledat řešení
s optimálním poměrem cena–výkon. U privátních investorů je tenhle princip většinou

Ing. Marian Čiernik
Odbor vody v krajině a odstraňování
povodňových škod
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
marian.ciernik@mze.cz
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samozřejmostí. U veřejného investora hraje
roli funkce správce veřejných prostředků
a související legislativa, která tento princip
musí podpořit, a nikoli brzdit. V tomto případě výrazně zaostáváme za řadou zemí, samostatnost a odpovědnost investorů veřejných
prostředků je v ČR relativně malá. Ale najdou
se pochopitelně i výjimky.
Stránský: Klimatická změna je asi nejvýraznější výzvou. Jak k ní přistupovat? Co měnit?
Krejčík: Ve společnosti se potýkáme s řadou problémů, jejichž řešení zatím neznáme.
Neumíme celosvětově zabezpečit vzdělání
pro všechny. Neumíme léčit řadu nemocí.
Nevíme, jak vyvinout a pracovat s umělou
inteligencí. Klimatická změna je naproti tomu
problém, který má řešení. V obecné rovině
víme, co je její příčinou, umíme do jisté míry
předpovědět, jak bude postupovat a jaké
bude mít důsledky. V jistém smyslu je to tedy
inženýrský problém: připravit naši společnost
a její infrastrukturu na její příchod. Nemáme
mnoho času, ale když ho využijeme správně,
společnost bude na klimatické změny připravena. Téma je široce diskutované a máme
nástroje a technologie, které k řešení tohoto
problému využijeme. Role inženýrských
společností bude v tomto směru zásadní
a SWECO je na tuto roli připraveno.
Stránský: Společnost je třeba nasytit, zemědělství spotřebovává vodu, půdu, produkuje
skleníkové plyny. Mnozí jsou proto k budoucnosti skeptičtí. Jak to vidíte Vy?
Krejčík: Já jsem naopak velmi optimistický.
Současné a budoucí technologie a stupeň
poznání nám umožnují přizpůsobovat se
budoucím požadavkům rychleji. Před 50 lety
jsme si pravděpodobně nepředstavovali, že
bude možné opustit pěstování potravin v přírodě a začít je místo toho „vyrábět“. Dnes jsme
na počátku této reality. Umíme vyrobit maso
přímo z buněk. Tím myslím skutečné maso,
ne jeho náhražky. Umíme vypěstovat obilniny
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a zeleninu v mnohopodlažních vertikálních
hydroponiích. Nebudeme potřebovat využívat
přírodu, abychom se nasytili. Teprve přesun
zemědělství z přírody do výrobních hal bude
dovršením průmyslové revoluce. Krajina se
s naší aktivní pomocí bude moci navrátit do
přirozeného stavu, abychom žili v krásném
a zdravém prostředí.
Stránský: Rozhovor vzniká v době glas
gowského jednání o klimatu a o tom, jak
k tomu přistupovat. Jakou roli v tom hrají
politici, experti, společnost?
Krejčík: To je hodně složitá otázka, ale
pokusím se odpovědět stručně: každý hraje
roli, kterou chce a na kterou se cítí. Každý má
možnost v rámci svých možností svým dílem
přispět k udržitelnosti. Za uplynulé dvě dekády jsme se jako společnost hodně posunuli
kupředu. Témata jako udržitelnost a připravenost na klimatické změny nejsou okrajová
témata ve společnosti. Jsou to zásadní témata,
o kterých se „hádáme“ na sociálních sítích
a v médiích. A z diskuse a spolupráce většinou vycházejí ta nejlepší řešení. Ve SWECO
se k těmto výzvám stavíme proaktivně. Ať už
v rámci práce pro naše zákazníky na jejich
projektech, tak naší nekomerční činností.
Momentálně např. vedeme a řídíme World Business Council for Sustainable Development,
jehož výstupem bude uznávaná metodika pro
stanovení a verifikaci dopadu inženýrských
projektů na klimatické změny. Navíc doufáme, že naše výsledky začnou používat i další
společnosti z jiných segmentů.
Stránský: O megatrendu digitalizace společnosti asi není možné polemizovat. Ale jak
daleko je podle Vás obor vodního hospodářství? A jak bude digitalizace našeho oboru
postupovat?
Krejčík: Upřímně si myslím, že obor
vodního hospodářství v tempu digitalizace
trochu zaostává za jinými obory, jako je např.
bankovnictví, telekomunikace nebo obchod.

Některé obory budou už v blízké budoucnosti plně digitální, bez fyzické přítomnosti
v reálném světě. Určitá zdrženlivost vodohospodářů je ale dána i zodpovědností za
naplnění primárního cíle vodního hospodářství: dodávat lidem kvalitní vodu. Míra
rizika, kterou jsme ochotni podstupovat při
zavádění nových technologií, je v našem oboru logicky nižší. Můžeme se ale opírat o již
vyzkoušené metody a postupy z jiných oborů
a postupovat k plné digitalizaci našeho oboru
rychleji. Plně digitalizovat ale náš obor nelze.
Bankovky a mince ve fyzické podobě nepotřebujeme. Knihy nebo fyzicky hrající kapelu na
pódiu také ne, i když já zrovna mám plnou
knihovnu a rád vidím na koncertě hudebníky.
Ale vodu do virtuálního světa převést nelze.
Potřebujeme hráz na ochranu před povodní.
Potřebujeme vodovod. A čistírnu. Vždy se
tedy budeme pohybovat v hybridním světě
a musíme se snažit, abychom za pomoci
digitálních technologií využívali vodu co
nejefektivněji.
Stránský: Jak si z hlediska vodohospodářského představujete město budoucnosti?
Krejčík: Města budoucnosti budou mít
plně automatizovanou infrastrukturu, kterou
nebudou řídit lidé, ale plně inteligentní automatické systémy. Automatizovanou dopravu.
Zásobování potravinami. Propojenou virtuální
a skutečnou realitu pro mnoho služeb. Lidé
budou na řízení infrastruktury pouze dohlížet.
Stejné to bude s vodohospodářskou infrastrukturou. Mnoho měst bude vodohospodářsky
soběstačných, s plnou recyklací a uzavřeným
oběhem vody ve městě. Mně by se pochopitelně líbilo, kdyby voda ve městech tvořila
výraznější estetickou roli. Ale to je spíše výzva
pro architekty, ne pro nás, vodohospodáře. My
k tomu však rádi přispějeme!
Ing. Václav Stránský
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Cena vody se oproti energiím
zvýší minimálně
KONEC LETOŠNÍHO ROKU SE NESE PŘEDEVŠÍM VE ZNAMENÍ RŮSTU CEN ENERGIÍ
A KVŮLI VYSOKÉ INFLACI RŮSTU CEN OBECNĚ. CENU VODY NAŠTĚSTÍ TAKOVÝ SKOK
NEČEKÁ. VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2022 SE SICE V SEVERNÍCH ČECHÁCH ZVÝŠÍ,
OVŠEM INDEX RŮSTU ZHRUBA ODPOVÍDÁ RŮSTU PRŮMĚRNÉ MZDY.
Vodné a stočné se na severu Čech od 1. ledna 2022 zvýší
o 7,3 %. V příštím roce tak zaplatí obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje za 1 m3, což je 1 000 litrů pitné vody, 112,45 Kč
(v roce 2021 byla cena 104,77 Kč). Celková částka se skládá
z dodávky pitné vody, tzv. vodného (59,33 Kč), a z odvedení
a vyčištění vod, tzv. stočného (53,12 Kč).

SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a její provozní
společnost SčVK se společně starají o téměř 13 000 kilometrů
vodovodního a kanalizačního potrubí, více než 1 300 objektů
a zásobují vodou 1,1 milionu obyvatel.
„V letošním roce jsme do rekonstrukcí a potřebných
oprav investovali celkem 1,6 miliardy korun. Pokud
vezmeme v úvahu meziroční růst pro nás důležitých
vstupů, je navýšení cen o 7,3 % mírnější, než se
předpokládalo,“ uvádí tiskový mluvčí Severočeské
vodárenské společnosti Mario Böhme.

Do kalkulace cen vodného a stočného vstupuje mnoho faktorů.
S ohledem na aktuální ekonomickou situaci prudce stoupají
náklady vodního hospodářství – investice na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury jsou ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu i cenami energií. Při výpočtu cen se
samozřejmě zohledňuje také tzv. faktor sociální únosnosti ceny,
který se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu.
Pro rok 2021 je sociálně únosná cena maximálně 125 Kč/m3
v Ústeckém a 129 Kč/m3 v Libereckém kraji.
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Specifika instalace na vodním zdroji pro ÚV Štítary
Jan Ševčík, Michal Zemský, Jaroslav Hedbávný

Zkušenosti z provozování, ale i z předchozí realizace a oprav technicky neobvyklého
vodního díla (dále VD) mohou být pro určité
případy v oboru jistou inspirací, či dokonce
zprávou o tom, že i zdánlivě nerealizovatelné
dílo může být realizováno. Je pouze nezbytné
elegantně vyřešit nestandardní technické
detaily. Unikátním příkladem takové aplikace
je povrchový vodní zdroj VD Vranov, kde je
technických unikátů realizováno hned několik.

Popis díla
Vranovská přehrada je od roku 1982 [1] povrchovým zdrojem pro úpravnu vody (dále
ÚV) Štítary [2], která leží nad svažitým levým
břehem tohoto VD. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších zdrojů pro zásobování pitnou
vodou v rámci infrastruktury provozované
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. [1]. Odběrný objekt je v případě
tohoto VD situován nezvykle zhruba 3,6 km
proti směru toku od přehradní hráze a jeho
konstrukce není železobetonová věžová,
nýbrž plovoucí. Jedná se o plovoucí plošinu
(ponton) vybavenou ponornými čerpadly
spojenou s břehem pomocí příhradové kyvné
konstrukce s lávkou [1, 3].

Za zmínku dále stojí skutečnost, že je na
tomto vodním zdroji závislých více než 80 tis.
obyvatel ze dvou přilehlých okresů [1]. Maximální okamžitý odběr z VD Vranov pro ÚV
Štítary činí 160 l/s.
Samotný ponton má hmotnost přibližně
152 t a nesou ho 3 velké ocelové plováky [3].
Technicky atypické řešení odběrného
místa vyžaduje nestandardní servis, údržbu
a doplňující techniku. Za zmínku stojí především v nedávných letech proběhlá výměna
manipulačního jeřábu, výměna výtlačného
potrubí v prudkém svahu a opatření proti zamrzání hladiny v místě odběrného pontonu
v zimních sezonách. V případě uvedených
bodů měla tu čest být dodavatelem řešení
na klíč firma Zemský Rohatec, s.r.o. Zkušenosti z těchto jednotlivých dodávek popisují
kapitoly níže.

Výměna výtlačného potrubí
V rámci plánu obnovy majetku bylo potřebné
provést výměnu cca 40 let starého zdvojeného
ocelového potrubí. [3] Investorem byl svazek
obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč.
Výměna výtlačného potrubí od odběrného
pontonu byla rozdělena do 2 etap. Předmětem

Obr. 1. Potrubí připravené pro výměnu (foto Zemský Rohatec, s.r.o.)

1. etapy v roce 2018 byla výměna potrubí
DN 500 – jeden ze dvou výtlaků surové vody
z čerpací stanice na spojný objekt [3]. Stávající ocelové potrubí již bylo na hranici své
životnosti a vyžadovalo pro zajištění provozu
ÚV nutně výměnu. Jelikož trasa potrubí vede
těžko přístupným terénem se sklonem až
45°, byla navržena montáž pomocí helikoptéry – viz obr. 1–3. Před započetím vlastních
přípravných prací bylo okolí trasy zbaveno
náletových dřevin a byla vysečena tráva pro
zabezpečení protipožárních opatření.
Dohled během realizace byl zajištěn zástupcem Lesů České republiky, přičemž pokácené
stromy a ořezané větve byly uloženy na jejich
pozemku. Následovala demontáž tepelné izolace zdvojeného výtlačného řadu, odvoz a její
likvidace (obr. 1).
Pro další postup již bylo nezbytné využít
navržených služeb helikoptéry, bez které by
nebylo možné provést následnou demontáž
potrubí DN 500, zajištění pracovních plošin pod potrubím a ani montáž ocelového
potrubí DN 500 v délce 90,4 m. Dále byly
provedeny nátěry potrubí a kotevních prvků
polyuretanovým nátěrem a úprava ocelových
kotevních prvků. Dodané potrubí se skládalo
mj. ze segmentových kolen DN 500–45°, příruby DN 500 a redukce DN 500/400. Součástí
první etapy bylo také zhotovení prostupu přes
stěnu spojného objektu a tlaková zkouška. [4]
V první etapě byly instalovány potrubní
dílce o délce 6 m pomocí helikoptéry o nosnosti 1,2 t [3]. Druhá etapa, realizovaná v roce
2019, zahrnovala demontáž napájecích trolejí
obslužné svážny a po výměně potrubí její
opětovnou montáž, dále demontáž potrubí
DN 500 a pracovní plošiny, dodávku a mon-

Obr. 2. Demontáž potrubí pomocí helikoptéry
(foto Zemský Rohatec, s.r.o.)
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Obr. 4. Aerační míchadlo Triton (foto [5])

Obr. 3. Instalace potrubí pomocí helikoptéry
(foto Zemský Rohatec, s.r.o.)
táž potrubí DN 508/11 v bezešvém provedení
(ČSN 11.532) bez izolace, nátěry potrubí
a ocelových kotevních bloků vícevrstvým polyuretanovým nátěrovým systémem a úpravu
stávajících ocelových kotevních bloků včetně
vyvložkování z Ø 530 na Ø 508. Dodané potrubí se skládalo mj. ze segmentových kolen
DN 508/11 v bezešvém provedení, příruby DN
500 a redukce DN 508/430/11. Součástí také
bylo zhotovení prostupu přes stěnu spojného
objektu a následná tlaková zkouška.
V závislosti na zkušenostech získaných
z první etapy byl v rámci druhé etapy zefektivněn pracovní postup tak, že byly na rozdíl od
první etapy instalovány potrubní dílce o délce
12 m a byla využita helikoptéra s vyšší nosností – 4 t. [3]. Instalační práce druhé etapy byly
odloženy, a to z důvodu nepřízně počasí [3].

Výměna manipulačního jeřábu
u pontonu
Během na srážky chudých let 2017 a 2018 se
projevil nedostatek vody trvale nízkou hladinou ve vranovské nádrži (pokles o cca 9 m
pod maximální zásobní hladinu). To následně
poukázalo na nedostatečnou délku vyložení
ramene manipulačního jeřábu (6 m) užívaného pro uložení pracovního člunu obsluhy
čerpadel na hladinu (jeřáb viditelný na obr. 6).
Tato skutečnost vedla k rozhodnutí o instalaci
nového jeřábu s délkou ramene 10 m [3].
I v tomto případě byl investorem svazek obcí
VODOVODY A KANALIZACE Třebíč. Vzhledem k charakteru terénu a nedostupnosti pro
manipulační techniku byla instalace nového
jeřábu provedena taktéž pomocí helikoptéry.
Samotná výměna jeřábu proběhla současně
s druhou etapou výměny výtlačného potrubí,
a to v roce 2019 [3].

Opatření proti zamrzání hladiny
v okolí plovoucího odběrného
objektu
Provoz odběrného plovoucího objektu – tzv.
pontonu – vyžadoval ochranu proti zamrzání
hladiny nádrže v jeho okolí. K tomuto účelu

vh 12/2021

Obr. 5. Aerační míchadlo Polaris Aspirator – konečná instalace (foto Zemský Rohatec, s.r.o.)

Obr. 6. Využití aeračního míchadla Triton proti zamrzání hladiny (foto [6])

se nabízelo jako vhodné řešení využití některého z aeračních míchadel AII (obr. 4), mezi
která patří mimo jiné i zařízení Polaris (obr. 5).
Zmíněné aerátory jsou vhodné k využití všude
tam, kde je požadováno míchání, provzdušnění nebo kombinace obojího. Typickým
příkladem instalace jsou aktivační nádrže
ČOV, ale možností, kde lze aplikovat zařízení
Triton, Aspirator, Series či Mixer [5], je však
mnohem více (např. kalové nádrže, biologické rybníky, flotace aj.). Za zmínku stojí také
využití v případě poruch dnových aeračních
systémů aktivačních nádrží, kdy není možné
tuto nádrž kvůli jejich opravě vypustit – zde je
rychlým řešením instalace mechanicko-pneumatického aerátoru Triton k hladině nádrže.
V případě popisované aplikace na odběrném
objektu bylo využito zařízení Polaris, které je
vhodné typicky pro vodní plochy, rybářské
vsádky a akvakultury. [5].
Obecně fungují aerátory AII na principu
přisávání vzduchu do duté hřídele a následném exportu jemné bubliny do vody pomocí
vrtule a difuzoru. Hřídel je umístěna v dutém
tubusu. Jako zdroj vzduchu slouží malé bokosací dmychadlo, což umožňuje zařízení Triton
střídat míchání a aeraci. V případě strojů Aspirator, Series 257 a Polaris je vzduch přisáván
z atmosféry přes otvory v tubusu působením
podtlaku vyvolaného rotací vrtule. V tomto pří-

padě aerátor míchá a provzdušňuje trvale. Pro
prosté míchání je možné využít zařízení Mixer.
Všechna tato zařízení lze do nádrží instalovat pomocí konzol na stěnu nebo most. To
platí pro betonové nádrže a aplikace se stabilní
hladinou. Tam, kde dochází ke kolísání výšky
hladiny (a v případě přírodních nádrží), je
vhodná instalace na plovák. Aplikace na VD
Vranov však využívá speciálního uchycení na
kloubové konstrukci umožňující bezpečnou
manipulaci na takto specifické instalaci, viz
obr. 5.

Závěr
I přes všechna specifika popisovaných prací se
podařilo majiteli společně s provozovatelem
a dodavatelem díla dosáhnout zásadního snížení problémů s nemožností čerpání surové
vody při nízkých hladinách vody ve vranovské nádrži. Realizace prováděných prací byla
i přes odklad instalace druhé etapy úspěšná
a dodavatel – společnost Zemský Rohatec,
s.r.o., dosáhla díky zkušenostem z první etapy
určité optimalizace pracovního postupu, která
znamenala citelný přínos ve formě časové
a finanční úspory. Unikátní řešení a postupy
využité při návrhu, realizaci a provozování
odběrného objektu a výtlačného potrubí
mohou být inspirací i pro jiné další projekty,
kde mohou zkušenosti z tohoto díla přinést
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redukci nákladů a technických nároků na
dodávku, údržbu, obsluhu a provoz.

[3]
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[2]

Vodárenský odběr z nádrže Vranov nad Dyjí je téměř
ve všem zvláštní, Novák Jiří, Hedbávný Jaroslav,
Šigut Ladislav, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, časopis SOVAK 4/2020.
Plovoucí jímací objekt – udržování volné hladiny
v zimním období, Šigut Ladislav, VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Vodárenské kapky 03-2011.

Ing. Petr Dušta
Senior projektový
manažer Skanska Reality

SKANSKA myslí modrozeleně
Skanska se snaží o udržitelné podnikání,
jedním z projevů tohoto přístupu je to,
že se angažuje v oblasti modrozelené
infrastruktury. Konkrétně v oblasti vody
SKANSKA promyšleně přistupuje i k detailu, spočívajícím v opětovném využívání
části odpadní vody přímo v místě vzniku,
tedy třeba v bytové zástavbě až po celek,
řešící zástavbu v celé čtvrti. Ing. Petr Dušta,
Senior projektový manažer Skanska Reality, v rozhovoru vysvětluje, proč k tomuto
konceptu přistoupili se všemi souvislostmi.
Stránský: Co to vlastně modrozelená architektura, výstavba je?
Dušta: Modrozelená infrastruktura efektivně pracuje se zelení a vodou, a to jak dešťovou, tak šedou a užitkovou. Modřanský cukrovar například nepošle ani kapku dešťové vody
do kanalizace, je navržen tak, aby ji všechnu
zpracoval. Vedle vody se velmi zodpovědně
zaměřujeme také na energie. Sluneční svit
se zachytává na 1000 m2 fototermických a do
budoucna i fotovoltaických ploch. Panely na
střechách domů předehřívají teplou vodu,
šetří primární zdroje až o 25 % a významně
prodlužují životnost kotlů. Obálka domu
a například i využití exteriérových žaluzií jsou
navrženy tak, aby se letní teploty v bytech
přirozeně snižovaly o 5–7 °C.
Kromě velkých technologií tu své důležité
místo mají i drobná řešení. Budky pro ptáky,
informační systém z recyklovaných plastů
apod. I takový detail může být relativně velká
věc. Rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar
bude už od počátku jejího užívání napojena
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[4]
[5]

[6]

Opatření provedená k zajištění dodávky surové
vody z Vranovské nádrže pro období nízké hladiny
v nádrži, Jedličková Zdeňka, Coufal Jan, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč,
Konference Voda Zlín 2020.
Referenčí list ČS Štítary – výměna potrubí DN 500
– výtlak surové vody, Zemský Rohatec, s.r.o., 2021.
Webová stránka společnosti Aeration Industries
International, LLC, [cit. 16-04-2021], Wastewater
Aeration Systems & Aquaculture Systems | Aeration
Industries (aireo2.com).
Webová stránka Mapy.cz, [cit. 16-04-2021] https://
en.mapy.cz/s/capomelume

na dodávky zelené energie z obnovitelných
zdrojů.
Stránský: Ten koncept asi nespadl z čistého
nebe, ale vznikal postupně. Mohl byste jeho
historii popsat?
Dušta: První projekt, na kterém jsme s šedou vodou v České republice začali pracovat,
byla Botanica na Praze 5. Zde jsme vodu
získanou ze sprch a umývadel využili pro
zalévaní venkovní zeleně spolu s vodou dešťovou. Projekt získal certifikát udržitelnosti
BREAM Excellent. Celá koncepce se osvědčila,
proto jsme se rozhodli zavádět ji postupně do
dalších našich projektů. Podobně tomu bylo
s Rebetongem, který jsme poprvé ve větší
míře použili před rokem do základů bytového
domu Čertův vršek. Technologie se osvědčila,
proto ji zavádíme dál a v Modřanském cukrovaru bude tvořit Rebetong asi dvacet procent
z použitého betonu. Zatímco dříve jsme technologie zaváděli na jednotlivých bytových domech, Modřanský cukrovar je unikátní v tom,
že s šedou vodou i Rebetongem pracujeme
v celém komplexu téměř 800 bytů.
Stránský: Jak jsme na tom v ČR?
Dušta: Domnívám se, že v oblasti modrozelené infrastruktury máme na českém trhu
velký náskok. Pokud je mi známo, žádný
stávající bytový projekt nepracuje s technologiemi takto komplexně. Například šedá voda
do praček je na českém trhu naprostá novinka. Využíváme pochopitelně silného zázemí,
které nám skýtá mateřská společnost, která má
udržitelný přistup součástí strategie, dalo by
se říct, součástí DNA.
Stránský: Proč se rozhodla SKANSKA ubírat
tímto směrem?
Dušta: Inspirujeme se švédským modelem
bydlení v mateřské zemi naší firmy, který je
charakteristický svou lehkostí, přírodními
materiály a důrazem na udržitelnost. Jako
firma jsme se také zavázali být do roku 2045
uhlíkově neutrální a Modřanský cukrovar je
pro nás zásadním krokem na cestě k tomuto
cíli. Díky pokrokovým technologiím projekt
během svého provozu uspoří téměř polovinu
pitné vody, konstrukce budov bude ze zhruba
dvaceti procent tvořit recyklovaný beton a vysazené stromy uspoří během svého životního
cyklu asi tisíc tun CO2.
Stránský: Vlajkovou lodí, pilotním projektem
je Modřanský areál…
Dušta: Ano, Modřanský cukrovar je momentálně naší vlajkovou lodí především v oblasti udržitelných technologií. Některé z nich
jsou natolik průkopnické, že očekáváme, že
se u nás budou inspirovat i naši kolegové
z dalších zemí. Je to obsáhlé téma a rádi se
s vámi podělíme o detaily v některém z dalších rozhovorů.

Ing. Jan Ševčík, Ph.D., MBA
Michal Zemský
Ing. Jaroslav Hedbávný2)
Zemský Rohatec, s.r.o.
Na Kopci 1196/27
696 01 Rohatec
jan.sevcik@zemsky.cz
2)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč
Kubišova 1172
674 11 Třebíč

Stránský: Novinky většinou bývají drahé.
Vzpomínám, kolik na začátku stálo mobilní
volání. Jak to vychází finančně?
Dušta: Naší hlavní motivací je udržitelný
přístup a zachování planety i pro další generace. Možná se budete divit, nové technologie
nemusejí nutně znamenat, že jsou dražší než
dosavadní řešení. Jako příklad uveďme beton
Rebetong vyráběný z recyklátu ze stavební suti.
Jeho výroba a použití je cenově zhruba stejné
jako výroba betonu z přírodního kameniva. Rebetong však spotřebovává hmotu, která by jinak
skončila na skládkách, a zároveň nevyžaduje
těžbu přírodních materiálů, jejichž zdroje jsou
dnes již omezené a v některých případech rapidně klesají. Mnohem větší překážkou je dnes
spíše neexistence potřebné legislativy, která by
použití takových materiálů umožňovala a tím
usnadňovala jeho využití ve velkém měřítku.
Pro vaši informaci, šedá voda znamená
investici v řádu milionů na jeden bytový
dům, k tomu předpokládáme nezbytné revize
a drobné opravy. Pokud na druhé straně započítáme finanční úspory, které přináší, vychází
nám návratnost investice někde mezi 10 a 15
lety. Podobně je tomu se solárními panely.
Stránský: Kdo jsou tedy vaši zákazníci?
Dušta: Modřanský cukrovar je určen především pro rodiny s dětmi. Tomu je uzpůsobena i velikost bytů. Pouze v centrální části
počítáme s menšími jednotkami, které budou
určeny k pronájmu.
Stránský: Jistě jste během realizace narazili
na problémy. Mohl byste je zmínit?
Dušta: Největší komplikací byla neexistence legislativy umožňující využití moderních
technologií pro nakládání například s šedou
vodou či Rebetongem. I v tomto směru se
však ledy hýbly a dnes už se o legislativu
můžeme opřít.
Další překážkou, na kterou narážíme, je
neochota městských částí, respektive jejich
servisních organizací, převzít do správy
novou infrastrukturu. Pochopitelně péče
o zeleň nebo dětská hřiště je náročnější než
péče o vybetonované plochy a je třeba, aby
se i v tomto Česká republika posunula vpřed.
Velmi si naopak ceníme spolupráce s městskými částmi, které se k tomuto kroku zavážou. Je
tomu tak i v případě Prahy 12, která souhlasila
s převzetím moderních technologií a vybudované infrastruktury v Modřanském cukrovaru.
Stránský: Vím, že při opětovném využívání
vody, zvláště pak při využívání vody dešťové,
jsou problémy třeba se stočným?
Dušta: Stočné v tomto případě problémem
není, jen s tím rozdílem, že se voda v domě
jen dvakrát protočí.
Ing. Václav Stránský
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Povodí Labe dokončilo revitalizaci říčního ramene
Jordán u Týniště nad Orlicí
Michal Vávra

Tok spojené Orlice v úseku od Albrechtic
nad Orlicí po Blešno je charakteristický aktivními fluviálními procesy, které představují
vzájemnou interakci tekoucí vody a okolního
prostředí, kdy je proudící voda důležitým
elementem utvářejícím neživé struktury a na
ně navázaná přírodní společenstva říční nivy.
Jde o jeden z nemnoha zachovalých a málo
regulovaných nížinných toků v rámci celé
České republiky. Území je typické sítí meandrů, slepých ramen a aluviálních tůní v různé
fázi vývoje, tato síť je výsledkem samovolných
přírodních erozně-akumulačních procesů.
Jsou tak přítomny břehové nátrže, rozsáhlé
štěrkopískové náplavy, říční prahy a další
jevy a prvky přirozených úseků vodních
toků a niv. Fenoménem nivy je i rozptýlená
zeleň, významné jsou zejména solitéry dubů.
K ochraně přírodního bohatství a nápravě nevhodně regulovaných úseků směrem k přírodě
blízkému stavu s cílem obnovy přirozených
funkcí vodních a mokřadních ekosystémů
slouží vodohospodářské revitalizace.
Revitalizace ramene Orlice zvaného Jordán
u Týniště nad Orlicí byla zahájena v říjnu roku
2019. Říční rameno Jordán je součástí evropsky významné lokality Orlice a Labe soustavy
Natura 2000, přírodní památky Orlice a stejnojmenného přírodního parku. Předmětem
ochrany jsou přírodní stanoviště (z biotopů
např. různé typy makrofytní vegetace, rákosiny eutrofních stojatých vod, štěrkové náplavy,
extenzivní sečené louky, vegetace vysokých
ostřic, vrbové křoviny, smíšené jasanovo‑olšové luhy, měkké a tvrdé luhy), evropsky
významné živočišné druhy bolen dravý (Aspius aspius), klínatka rohatá (Ophiogomphus
cecilia) a vydra říční (Lutra lutra), dále toky
Divoké, Tiché a spojené Orlice s přilehlou nivou jako významný geomorfologický fenomén.

Lokalita v průběhu prací
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Chráněny jsou procesy korytotvorné činnosti
formující celé území nivy a vytvářející pestrou
a dynamickou mozaiku různých stanovišť. Lokalita Jordán nicméně v tak reprezentativním
stavu nebyla, odstavené rameno vzniklo po
vytvoření umělého průpichu Orlice na konci
80. let 20. století, původní koryto Orlice bylo
tímto zásahem zkráceno z délky 700 metrů
na přibližně 300 metrů. Upravené koryto Orlice mělo lichoběžníkový profil a břehy byly
stabilizovány patkami z lomového kamene.
Odstavené rameno bylo napojeno volně na
Orlici ve spodní výtokové části, v horní části
bylo propojené s hlavním tokem dvojitým
betonovým potrubím.
V důsledku nedostatečného průtoku a postupného zazemňování vlivem přírodní
sukcese rameno trpělo nedostatkem vody, docházelo ke zhoršování fyzikálně-chemických
parametrů vody, vytvářelo se zde lokálně až
anoxické prostředí. Zmenšovala se vodní plocha, v její zbývající části docházelo k úhynům
ryb a koryto také zarůstalo náletovými dřevinami. Došlo tak k celkové degradaci vodních
a mokřadních biotopů, protože v místě byla
narušena přirozená říční dynamika. Břehové
porosty byly tvořeny zejména vrbami, invazními dřevinami javorem jasanolistým (Acer
negundo) a topolem kanadským (Populus ×canadensis), nitrofilními a expanzními bylinami
(např. kopřiva dvoudomá, třtina křovištní,
pcháč oset), ustupující vodní hladina byla porostlá pleustofyty okřehkem menším (Lemna
minor), závitkou mnohokořennou (Spirodela
polyrhiza) a silně zazemněný bývalý písník
zarůstal stulíkem žlutým (Nuphar lutea).
Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno
ke komplexnímu revitalizačnímu zásahu.
Revitalizací došlo k navrácení trasy Orlice
do původního koryta, bylo zrušeno stávající

napřímené koryto a v místě rušeného koryta
vzniklo nové slepé rameno, které je ponecháno samovolnému vývoji. Průtočný profil obnovovaného původního koryta Orlice byl těžkou
technikou vyčištěn od přítomných nánosů, při
čištění byla zachována přirozená struktura
dna v členění brodových úseků a tůní v konkávních obloucích. Při modelování koryta byla
respektována jeho původní morfologie s předpokladem dalšího průběžného modelování
dna a koryta vlivem fluviálně‑morfologických
procesů. Pouze levobřežní konkávní oblouk
obnoveného koryta byl stabilizován záhozem
z lomového kamene. V budoucnu tak dojde ke
vzniku pestré mozaiky biotopů a diferenciaci
proudových podmínek. Vytěžený materiál byl
uložen během sanace koryta průpichu.
V místě napojení ramene zpět do koryta
Orlice byl vybudován migračně prostupný
stabilizační spádový objekt formou balvanitého skluzu, jehož hlavní funkcí je stabilizace
podélného profilu toku (zabránění propagaci
hloubkové eroze po kompletním zprůtočnění
lokality). Rozdělením stabilizačního objektu
na dvě výškové úrovně (dolní spádový objekt a horní spádový objekt, mezi nimi tůň
s funkcí vývaru) se vytvořila odpočinková
zóna pro migrující organismy. V kynetě byly
pomístně umístěny větší kameny, aby vytvořily pravidelné brody a tůně. Dále zde
byly ukotveny prvky mrtvého říčního dřeva,
které zvýšily drsnost objektu a vytvořily nové
mikrohabitaty pro vodní organismy. V prostoru mezi sanovaným korytem průpichu
a obnovovaným korytem byl vytvořen suchý
průleh (periodické rameno), jehož funkcí je
odlehčení hlavního koryta a proplachování
nově vytvořeného slepého ramene. V místě
zaslepení průpichu byla provedena záhozem
z lomového kamene stabilizace břehu, která
byla dále po směru proudění protažena jako
výhon pro usměrnění dalšího erozního vývoje.
V prostoru revitalizace byly také vytvořeny
dvě nové aluviální tůně. V tůních se předpokládá kolísavá hladina, která závisí především
na výšce hladiny v korytě Orlice. Parametry
nových tůní odpovídají tůním, které vznikaly přirozeným odstavováním říčních ramen
v nivě Orlice. Tůně také zvýšily infiltrační
kapacitu celého zájmového území.
Vegetační úpravy zahrnovaly odstranění
geograficky nepůvodních druhů dřevin, jednalo se např. o javor jasanolistý (Acer negun-

Skokan z komplexu zelených skokanů
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Slepé rameno na podzim 2019
do), jejich úpravu na stromová torza s funkcí
biotopu pro saproxylofágní, arborikolní a dutinové druhy, obnovu trvalých travních porostů
a minimalistickou výsadbu solitérních dubů
letních (Quercus robur). Další vývoj dřevin je
na lokalitě ponechán přirozenému sukcesnímu vývoji.
Práce na revitalizaci byly prováděny v termínech mimo vegetační období a mimo dobu
aktivity řady druhů pod kontrolou biologického dozoru, tyto skutečnosti vyloučily výrazný
negativní vliv na zvláště chráněné a vzácné
druhy organismů.
Prostor revitalizace krátkodobě působil dojmem měsíční krajiny, nicméně již v průběhu
realizace a bezprostředně po ní byly znát
efekty tohoto pozitivního zásahu. Disturbované plochy byly osídleny vzácnou vegetací
jednoletých vlhkomilných bylin, objevily se
zde např. rostliny, jako jsou blatěnka vodní
(Limosella aquatica), ostřice šáchorovitá
(Carex bohemica), ohrožený šáchor hnědý
(Cyperus fuscus), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), protěž bažinná (Gnaphalium
uliginosum), žabníky (Alisma spp.) a mnohé
další. Obnažené plochy rychle porostly také
ruderální druhy jako pcháč rolní (Cirsium
arvense), konopice sličná (Galeopsis speciosa), merlík bílý (Chenopodium album) nebo
komonice bílá (Melilotus albus). Z živočichů
se zde krátce po realizaci znovu objevili zelení
skokani (Pelophylax ridibundus, P. esculentus),
nově zde vznikla na vytvořené nátrži hnízdní
kolonie břehule říční (Riparia riparia), na
disturbovaných plochách hnízdil např. kulík
říční (Charadrius dubius), na přeletu zde
byl hojně k zastižení ledňáček říční (Alcedo
atthis) a v průběhu biologických průzkumů
byly zaznamenány pobytové stopy vydry
říční (Lutra lutra) a bobra evropského (Castor
fiber). Došlo také k obohacení ichtyofauny
z navazujících úseků Orlice o parmu říční
(Barbus barbus), ostroretku stěhovavou (Chondrostoma nasus), podoustev říční (Vimba
vimba), bolena dravého (Aspius aspius), cejnka
malého (Blicca bjoerkna) či štiku obecnou
(Esox lucius). V torzech topolů kanadských
(Populus ×canadensis) byly potvrzeny larvy

Zprůtočněné rameno v květnu 2021
evropsky významného lesáka rumělkového
(Cucujus cinnaberinus) a pýchavkovník červcový (Endomychus coccineus). Vybudované
biotopové tůně poskytly životní prostředí pro
mnoho druhů vážek (Odonata), vodních měkkýšů a brouků (Coleoptera), zelené skokany,
vyvinula se zde makrofytní vegetace, např.
lakušník okrouhlý (Ranunculus circinatus),
rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), stolístek
klasnatý (Myriophyllum spicatum), růžkatec
ostnitý (Ceratophyllum demersum) nebo vodní
mor kanadský (Elodea canadensis).
Plochy narušené stavební činností poskytují
však místo i pro růst a život invazních organismů, v průběhu revitalizační akce volné
plochy osídlila netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), severoamerické zlatobýly
(Solidago spp.), turanka kanadská (Conyza
canadensis), turan roční (Erigeron annuus) či
liána štětinec laločnatý (Echinocystis lobata),
z invazních živočichů to byl všudypřítomný
plzák španělský (Arion lusitanicus), norek
americký (Neovison vison), nutrie říční (Myocastor coypus) či křižák pruhovaný (Argiope
bruennichi). Přítomnost invazních druhů
však nelze hodnotit jako neúspěch revitalizace, některé druhy byly již přítomné před
stavební akcí nebo přetrvávaly v semenné
bance, navíc jsou invazní druhy význačné
právě svou schopností rychle nová stanoviště
obsadit a prosazovat se na úkor domácích druhů. Luční porosty lokality budou udržovány
pastvou napojením na blok pastvin při levém
břehu Orlice.
Po dokončení zprůtočnění původního
koryta Orlice byla prodloužena délka trasy
toku o 0,4 km. V obnoveném korytě Orlice
již probíhají přirozené říční procesy, jako je
žádoucí eroze břehů (erodovaný břeh pohotově osídlily břehule říční) a tvorba štěrkových
náplavů. Revitalizace Jordánu měla také vliv
na podzemní vody. Výsledky monitoringu
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka ukázaly, že provedená revitalizace
představuje poměrně významně pozitivní
zásah do hydrologického a hydrogeologického
režimu v blízkém okolí. Byl zpomalen odtok
povrchových i podzemních vod. Zvýšení

hladiny v Orlici způsobí navýšení drenážní
báze kvartérního kolektoru a následné zvýšení
hladiny podzemní vody. Je to cesta, jak navýšit
akumulaci podzemní vody v nivě Orlice.
Revitalizace byla připravena v souladu
s plánem péče o přírodní památku Orlice, jež
je zároveň evropsky významnou lokalitou,
v úzké spolupráci s majiteli pozemků, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českým
rybářským svazem a mnoha dalšími subjekty
nakloněnými realizaci projektu.
Revitalizace ramene Jordán je komplexním
opatřením, které patří k moderní ekologicky
orientované správě vodních toků, projekt
má krajinářský význam, zvyšuje biotopovou
i druhovou diverzitu, zlepšuje morfologický
stav Orlice a příznivě ovlivňuje vodní režim
krajiny. Objektivně je však nutné dodat, že
revitalizace vznikla v extravilánu, v přírodní
lokalitě, kde byly vhodné majetkoprávní, prostorové i další podmínky nutné k úspěšné
realizaci.
Revitalizační akce byla dokončena na
podzim roku 2021, vzácné druhy rostlin a živočichů na tuto aktivitu reagovaly už v průběhu vlastní stavby. Obnovený úsek Orlice
již v letošním roce sjížděli vodáci, v rámci
osvětových aktivit byla pořádána exkurze pro
studenty Gymnázia Dobruška. Projekční práce
zajistila firma ŠINDLAR, s. r. o., stavební práce
provedla firma Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Projekt o celkových nákladech 18 mil. Kč byl
financován z Operačního programu Životní
prostředí 2014–2020.
RNDr. Michal Vávra
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové
vavram@pla.cz

Děkuji všem spolupracovníkům, členům redakční rady, recenzentům, čtenářům, inzerentům
za přízeň v letošním roce a prosím o její zachování i v roce následujícím. Prosím o doporučení
a i kritiku (ta pomáhá více než chvála) formy i náplně časopisu. Děkuji. Václav Stránský
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Vodní stopa není jen spotřeba vody
Lenka Wimmerová, Lubomír Bartoš

Úvod
Voda je základním přírodním zdrojem. Pokrývá většinu povrchu planety a předpokládá se,
že ve vodě vznikl první život. Živý organismus
se bez příjmu vody obejde jen po omezenou
dobu. Také člověk je z většiny tvořen vodou
a bez vody nepřežije víc než několik dní.
Kvalita a dostatečné množství vody je klíčovým problémem současnosti. V budoucích
letech lze očekávat postupný úbytek vody
a nerovnoměrné rozložení srážek během roku
v souvislosti s celkovou změnou klimatu.
S vodou bychom se proto měli naučit správně hospodařit. Problematika vody a vodního
hospodářství je rovněž důležitým tématem
v celosvětové diskusi o udržitelném rozvoji.
Tento zájem je posilován rostoucí potřebou
vody, již zmíněným zvyšujícím se nedostatkem vody v mnoha oblastech či zhoršováním
kvality vody. To vede k potřebě lepšího chápání dopadů souvisejících s vodou, jako základu
pro zlepšení vodního hospodářství na místní,
regionální, národní i celosvětové úrovni.
V posledním desetiletí vzrůstá poptávka po
posuzování vodní stopy (angl. Water Footprint)
či podávání zpráv o vodní stopě. K jejímu
vyčíslení existují různé metodiky, které zdůrazňují různé aspekty hospodaření s vodou
a z pohledu možného porovnání dosažených
výsledků, ať již v mezinárodním či lokálním
kontextu.

Virtuální voda a vodní stopa
Koncepci vodní stopy poprvé představil
A. Y. Hoekstra v roce 2002. V jejím základu
stojí koncept tzv. „virtuální vody“ J. A. Allana, který se inspiroval výzkumy izraelských
vědců již v 80. letech minulého století. Ti
poukázali na nesmyslnost produkce plodin
náročných na vodu a jejich následný export
z Izraele, protože tato země se permanentně
potýká s nedostatkem sladkovodních zdrojů.
Jedná se v podstatě o analogii konceptu eko-

logické stopy, zavedené v devadesátých letech
20. století. Vodní stopa je tedy geograficky
jasný ukazatel, který ukazuje nejen spotřebované množství vody a její znečištění, ale
i místa spotřeby a transport vody. Umožňuje
tak pochopit, jak ekonomické volby a procesy
ovlivňují dostupnost odpovídajících vodních
zdrojů a s tím souvisejících dalších ekologických skutečností v celosvětovém měřítku. Při
optimalizaci využívání sladkovodních zdrojů
v globálním měřítku by se státy s omezenými
vodními zdroji měly zaměřit na vývoz produktů nenáročných na vodu, a naopak dovážet
výrobky náročné. Což znamená, že tyto státy
by tedy měly dovážet virtuální vodu. Naopak
státy bohaté na vodní zdroje by měly využívat
své komparativní výhody a vyvážet produkty
náročné na vodu. Fungující trh s virtuální
vodou by tak mohl být jednou z možností,
jak efektivněji alokovat sladkovodní zdroje
v celosvětovém měřítku a omezit tak tlaky, jež
jsou na ně vyvíjeny.
Podle měřítka lze rozlišit vodní stopu jednotlivce, domácnosti, města, celého regionu
či státu. Protože ale ne všechno spotřebované
zboží či služby byly vyrobeny v dané oblasti,
rozlišuje vodní stopa spotřebu domácích vodních zdrojů a spotřebu vodních zdrojů za hranicemi dané (hodnocené) oblasti. V případě
spotřeby ve výrobním cyklu pak vodní stopu
zpravidla rozdělujeme na přímou provozní
vodní stopu (tj. vodu přímo spotřebovanou
na vlastní provozní činnost) a nepřímou
vodní stopu dodavatelského řetězce (tj. vodu
používanou v celém dodavatelském řetězci),
viz obr. 1. Velká část vodní stopy se obecně
přičítá průmyslu, zemědělství a turismu.
Nicméně největší část, téměř celá polovina,
jde na výrobu energie.

Global Footprint Network
Skupina Water Footprint Network byla založena v říjnu 2008 řadou významných globál-

Obr. 1. Schématické znázornění přímé a nepřímé spotřeby vody
(zdroj: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/, upraveno)
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ních hráčů z oblasti obchodu, občanskými
společnostmi, multilaterálními organizacemi
a akademickými obcemi. Organizace společně
se svými partnery usiluje o rozvoj a aplikaci
vodní stopy a podporuje celosvětový přechod
k udržitelnému a spravedlivému využívání
a hospodaření s vodou.
Metodika výpočtu vodní stopy publikovaná
touto organizací je založena na dlouholetém
výzkumu a aplikačních zkušenostech a patří mezi mezinárodně uznávané postupy
hodnocení vodní stopy. Vodní stopa je zde
definována jako celkový objem sladké vody
potřebný k produkci zboží a služeb, které
jsou spotřebovány danou společenskou nebo
výrobní jednotkou.
V rámci výpočtu vodní stopy, ať již provozní
či v rámci dodavatelského řetězce, se v tomto
případě zohledňují následující tři typy zdrojů
vody (grafické symboly viz obr. 2):
A. Zelená voda (angl. Green Water)
Do této kategorie je zahrnutata část srážkové
vody, která se dostává zpět do atmosféry evapotranspirací. Zahrnuje půdní vláhu, která se
vypaří z půdy neporostlé vegetací (evaporace),
ale i vodu využitou rostlinami a následně vydechnutou listy (transpirace). Zelená voda je
jediným zdrojem zemědělství plně závislého
na vodních srážkách.
B. Modrá voda (angl. Blue Water)
Představuje objem povrchové a podzemní
vody, která se spotřebuje v průběhu výrobního procesu produktu nebo služby. V případě
rostlinné produkce je voda použitá na zavlažování ze zavlažovacích kanálů, nádrží, rybníků
apod. Zatímco u zelené vody jde o přirozený
přírodní koloběh, u modré vody už člověk
vytváří určité úsilí v rámci manipulace nebo
využití vody, proto využití modré vody automaticky vytváří určité množství vody šedé.
Šedá voda (angl. Grey Water)
Do této kategorie spadá voda znečištěná v průběhu výrobního procesu. Všeobecně se šedá
voda specifikuje jako objem vody potřebný
k rozředění vypouštěného znečištění do
přírodních vod tak, aby výsledná koncentrace zůstala pod zákonnými limity v daném
místě. Šedou vodu, nejčastěji z koupelen, je
možné po úpravě použít jako provozní vodu
na zavlažování zahrad. V praxi se setkáváme
i s pojmem černá voda, který se používá pro
označení odpadních vod z toalet, taková voda

Obr. 2. Schematické znázornění vodní stopy – zelené, modré a šedé
vody (zdroj: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/)
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však obsahuje patogenní mikroorganismy
a zbytky léčiv, a její využití v rámci výrobního
řetězce je proto prakticky nulové.
Vlastní hodnocení vodní stopy dle výše
uvedené metodiky je čtyřfázový proces, který:
1. definuje cíle a hranice výpočtu,
2. kvantifikuje spotřebu zelené, modré a šedé
vody,
3. posuzuje udržitelnost a účinnost užívání
vody a
4. navrhuje, které strategické akce či technologická opatření by měla být upřednostněna,
aby byla vodní stopa udržitelná.
Hodnocení vodní stopy z pohledu metodiky
Global Footprint Network je všestranné a může
informovat o široké škále strategických akcí
a politik z environmentálního, sociálního
a ekonomického hlediska. Metodika byla
testována v mnoha odvětvích a jak vyplývá
z výše uvedeného čtyřfázového procesu,
umožňuje:
• vypočítat zelenou, modrou a šedou vodní
stopu vztaženou ke geografické a časové
alokaci vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a domácí zásobování vodou,
• provést posouzení udržitelnosti vodní stopy
zahrnující kritéria pro pochopení udržitelnosti životního prostředí, efektivního
využívání zdrojů a sociální rovnosti ve
využívání vody, a to jak pro spotřebu, tak
pro znečištění,
• používat výsledky výpočtu vodní stopy
a hodnocení udržitelnosti k identifikaci
a stanovení priorit strategických opatření,
která je třeba provést v místním, regionálním, národním a globálním měřítku, ať již
jednotlivě či společně.

International Organization for
Standardization (ISO)
Druhým možným přístupem, jak vyčíslovat
vodní stopu, je využití mezinárodního standardu ISO, který byl připraven později, až
v roce 2014. Nesporou výhodnou tohoto standardu je skutečnost, že má svoji národní verzi
(v českém překladu) v podobě normy ČSN EN
ISO 14046:2016. Výhodnou je rovněž skutečnost, že standard je pravidelně revidován,
na mezinárodní i národní úrovni, přičemž
poslední jeho revize proběhla v roce 2020.
Standard ISO 14046 stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním
vodní stopy produktů, procesů a organizací na
základě využití principů posuzování dopadů
životního cyklu, LCA (Life Cycle Assessment),
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který je v současné době využíván například
také v rámci strategie Cirkulární ekonomiky.
Standard uvádí postup pro provádění posuzování vodní stopy a současně pro podávání
zpráv o posuzování vodní stopy.
Také v tomto případě je vodní stopa definována jako celkový objem vody (nikoliv však
pouze jen sladké) potřebný k produkci zboží
a služeb, které jsou v tomto případě definovány určitou výrobní jednotkou respektující zásady hodnocení LCA. Výsledkem posuzování
vodní stopy je pak hodnota nebo profil výsledků indikátorů dopadu. Důležité je zmínit, že
do posuzování jsou v rámci tohoto hodnocení
zahrnuty pouze emise mající dopad na kvalitu
vody (např. ekotoxicitu vodního prostředí),
a nikoliv všechny emise do ovzduší a půdy.
Současně je nutné zmínit, že tato norma nezavádí žádnou mezinárodně uznávanou formu
ekoznačení, jako je tomu v případě standardů
řady 14020, která by byla cílena na koncové
spotřebitele a která by poukazovala na „vodní
šetrnost“ produktu (výrobku či služby).
Při posuzování vodní stopy produktu
dle ISO 14046 se zpravidla berou v úvahu
všechny etapy jeho životního cyklu od získávání surovin až po konečné odstraňování
(tzv. „princip od kolébky do hrobu“). Díky tomu
může být přesun potenciální environmentální
zátěže mezi jednotlivými etapami životního
cyklu nebo jednotlivými procesy identifikován
a v případě potřeby mu lze předejít. Při posuzování vodní stopy organizace se uplatňuje
perspektiva životního cyklu na základě všech
jejích činností.
Jak již bylo zmíněno výše, při posuzování
vodní stopy se posuzují potenciální environmentální dopady spojené s vodou v souvislosti s produktem, procesem nebo organizací.
Ekonomické nebo společenské dopady jsou,
na rozdíl od metodiky Global Footprint Network, obvykle mimo rozsah posuzování vodní
stopy dle ISO 14046. Pro rozsáhlejší a doplňující posuzování se však smějí s posuzováním
vodní stopy kombinovat i jiné nástroje, např.
LCC (Life Cycle Costing) a S-LCA (social-LCA)
nebo může být výpočet vodní stopy součástí
komplexní studie LCA.
Posuzování vodní stopy podle mezinárodního ISO standardu i jeho české národní verze,
zahrnuje následující čtyři fáze (viz obr. 3):
1. definice cíle a rozsah výpočtu,
2. inventarizační analýza vodní stopy,
3. posouzení dopadu vodní stopy a
4. vlastní interpretace výsledků.

Obr. 3. Fáze posuzování vodní stopy dle
ISO 14046 (zdroj: ČSN EN ISO 14046:2016,
upraveno)
Tyto fáze vycházejí z obecných zásad LCA
a jsou obdobné jako v případě metodiky Global Footprint Network.
Stejně jako v případě komplexních studií
LCA je doporučováno kritické přezkoumání
dosažených výsledků třetí stranou, ať již
zainteresované či nezávislé, což usnadňuje
porozumění dotčených stran a současně zvyšuje důvěryhodnost studie.

Závěr
Vodní stopa má řadu výhod, jak metodologických, tak komunikačních. Je ale nezbytné
správně interpretovat výsledky, protože automaticky neplatí, že produkt s větší vodní
stopou působí větší zátěž životnímu prostředí
než produkt s menší vodní stopu. Zátěž záleží
na mnoha okolnostech a podmínkách, např.
hydrologických poměrech ve sledovaných
oblastech, tedy v místech výroby a spotřeby
analyzovaných výrobků nebo služeb.
Současně je třeba zohlednit nastavení použité metodiky výpočtu vodní stopy. Zatímco
v případě použití metodiky Water Footprint
Network je řešen udržitelný rozměr, tj. nejen
environmentální aspekt, ale i ekonomický
a společenský, standard ISO 14046 je prioritně
zaměřen na vyčíslení negativních dopadů na
životní prostředí a pokud není kombinován
s jinými nástroji, jako jsou např. LCC a S-LCA,
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neumožňuje celkovou analýzu udržitelnosti
nakládání s vodami.
Poděkování: Tento příspěvek vznikl díky
řešení projektu Realizace proof-of-concept
aktivit na ČZU v Praze na podporu transferu
technologií a znalostí do praxe (CZ.07.1.02/
0.0/0.0/17_049/0000815).
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Vznikl nový frazém „jako karasů obecných“
Petr Blabolil, Marek Šmejkal

Velmi pravděpodobně jste se s tímto slovním spojením doposud nesetkali, je však
možné, že karasů obecných bude v našich vodách brzy ještě méně než šafránu na loukách.
Karas obecný (Carassius carassius, obr. 1.) byl
v minulosti hojně rozšířený druh především
v záplavových oblastech větších řek a v rybnících. Jeho četný výskyt v minulosti je patrný
i z faktu, že se jedná o nejčastější příjmení
lidí v České republice odvozené právě od
názvu této ryby. Od poloviny minulého století
postupně sledujeme ubývání populací tohoto
pozoruhodného druhu.
Karasy odlišíme od běžných kaprů obecných (Cyprinus carpio, obr. 2) na první pohled
absencí vousků okolo úst a směřováním úst
nahoru. Výška těla je variabilní, častěji se
setkáme s nízkými jedinci a ojediněle pak
s vysokohřbetou formou. Karasi nejčastěji
dosahují délky jen do 10 cm. Zbarvení je
ovlivněno prostředím. V zarostlých vodách
je tmavé, v prosvětlených rybnících světlejší.
Boky mohou být nazlátlé a párové ploutve

Obr. 1. Karas obecný (Carassius carassius)

Obr. 2. Kapr obecný (Cyprinus carpio)
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načervenalé. Pro malé jedince a všechny velikosti ryb ze zakrslé populace je typická černá
skvrna na bázi ocasní ploutve.
Jak již bylo zmíněno, přirozené „karasové“
vody jsou stojaté, nanejvýš mírně tekoucí.
Uměle byl tento druh vysazen do různých
tůní a jam po těžbě nerostů. Karasi snáší mírně
zakalené vody a dokáží přežít i několik měsíců
ve vodách bez kyslíku. V bezkyslíkatém prostředí rozkládají glukózu na kyselinu mléčnou
a tu dále převádí na ethanol. Celá metabolická
dráha se podobá alkoholovému kvašení, jen
v tomto případě jde karasům o získání kyslíku,
a nikoli alkoholu.
Potravou karasů je hlavně zooplankton. Při
pokusech našich „hydrobiologických otců“,
kteří otrávili tůně a odstranili z nich rybí
obsádku, bylo zjištěno zvýšení průhlednosti.
Tím byl prokázán vliv rybí predace na hrubý
zooplankton, který byl početnou rybí obsádkou
zlikvidován, a následně nefiltroval efektivně fytoplankton. Následkem toho se v tůni vytvářel
vegetační zákal a průhlednost se výrazně snížila. Karasi tak byli jedním kamenem mozaiky
objevu biomanipulace, která se v účelovém
rybím hospodaření využívá dodnes.
Vzhledem k převážně malým velikostem
není karas obecný hospodářsky významným
druhem a i rybářské spolky vedou evidenci
jeho úlovků sumárně s „ostatními“ druhy. Navíc
počty populací karasů obecných stále klesají.
V Červeném seznamu České republiky je veden
jako druh kriticky ohrožený a v povodí Odry je
reálná hrozba jeho vyhynutí. Hlavní příčinou
je rušení záplavových oblastí řek, zazemňování
menších tůní a intenzifikace hospodaření na

Obr. 3. Karas stříbřitý (Carassius gibelio)
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rybnících a tůních. Ideálními karasovými vodami jsou malé zarostlé lokality, kde kyslíkové
poměry nedovolují rozvoj ostatních rybích
populací. Velký negativní vliv má i šíření nepůvodního invazního karase stříbřitého (Carassius
gibelio, obr. 3), který ho vytlačuje kompetičně,
křížením i sexuálním parazitismem (gynogeneze). Vedle karase obecného se samice
karasů stříbřitých rozmnožují (a to i opakovaně
během sezony) s dalšími kaprovitými rybami
(např. cejnem velkým Abramis brama a ploticí
obecnou Rutilus rutilus), přičemž spermie jsou
využity pouze ke stimulaci a zahájení vývoje
jiker. Z oplozených jiker se však rodí pouze
plodné samice karase stříbřitého. Zcela zásadní
je zamezení šíření karasů stříbřitých na nové
lokality. Ryby proto nešiřme, snadno můžeme
„známý” druh zaměnit za invazní, mající negativní vliv na vodní ekosystém.
Pro zajímavost doplňujeme, že se v našich
vodách vyskytují i další příbuzné druhy: barevná a ferální (tj. zdivočelá) forma C. auratus
a C. langsdorfii, které se s karasem obecným
mohou rovněž křížit. Tyto druhy nelze spolehlivě morfologicky odlišit a některé mají
charakter diploidně-polyploidního komplexu
charakteristického pro karase stříbřitého. Pro
zájemce uvádíme odkaz na stránku zaměřenou na záchranu karase obecného v našich
vodách: https://zachrankarase.cz.
PS: Malého kapra obecného nepoznalo na
univerzitním kurzu ¾ studentů. Všichni jej
znají až od „pánvičkové” velikosti.
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
od letošního roku vychází Krajinný inženýr v dubnovém, srpnovém a prosincovém čísle Vodního hospodářství. Do ruky se
Vám tak pravděpodobně dostává v předvánočním čase, který je zpravidla poměrně hektický. V době, kdy píši tento úvodník
opět prudce rostou čísla výskytu COVID-19. V rámci své pedagogické činnosti musím s radostí konstatovat, že zatím nebylo
nutné realizovat výuku virtuálním způsobem. Těší mne to jak z osobního hlediska, tak z hlediska praktického. Osobní vizuální
kontakt se studenty a přímou komunikaci totiž vnímám jako něco, co ve virtuálním prostoru chybí a žádná kamera, která je
během přednášek navíc mnohdy vypnutá, to nenahradí. Z praktického hlediska pak mám pocit, že jsem schopen vysvětlit
mnohem lépe, v čem je který výkres například hráze malé vodní nádrže lepší či horší, pokud mohu ukazovat na monitoru
(případně na vytištěném návrhu) a přitom sledovat reakci na sdělené připomínky a případně doplnit další vysvětlení.
Pandemie COVID-19 zasáhla i do činnosti naší společnosti. Na svatého Martina bylo plánováno zasedání výboru, na kterém
měl mimo jiné být projednán plán akcí na rok 2022. Ze zdravotních důvodů bylo nutno jej přeložit na prosinec a plán akcí,
který měl být představen v tomto čísle, tak nemohl být projednán a schválen. Proto jej zde nenaleznete. Určitě se ale můžete
těšit na tradiční akce, kterými jsou zejména konference Rekreace a ochrana přírody a Rybníky. Konat by se měly v tradičních
termínech, tj. v květnu, resp. v červnu. Doufáme, že konference se budou moci uskutečnit prezenční formou a že nebude
nutno přistupovat k organizaci ve virtuálním prostředí. Jako jeden ze zásadních přínosů těchto akcí totiž považujeme osobní
setkávání mezi odborníky různých oborů s podobným zaměřením a vzájemnou výměnu zkušeností a informací na formální
i méně formální úrovni, což je ve virtuálním prostředí víceméně znemožněno.
V tomto čísle Vám přinášíme představení další malé vodní nádrže. Na rozdíl od těch dříve představených se jedná o novou
stavbu. I tak věříme, že pro Vás bude zajímavá.
Zatím to nevypadá, že by došlo k tak zásadním omezením jako před rokem, i tak lze předpokládat, že nějakým omezením
se nevyhneme. Byť z toho radost nemám, dovolil bych si navrhnout, abychom situace využili pozitivně a prožili předvánoční
čas v menším shonu. Za sebe se pokusím dobrovolně omezit pobyt v místech s velkou koncentrací lidí a například dárky
nakoupit online. Nárůst podílu online nákupů je ostatně jednou z významných změn, které nám pandemie přinesla a kterou
nepovažuji za až tak špatnou. Není to proto, že bych se osobně až tak bál nákazy. Jsem očkovaný a pravděpodobnost, že bych
měl těžký průběh je malá. Spíše nechci přispívat k šíření nemoci, protože jsem si vědom toho, že se i přes očkování nakazit
mohu a že mohu nemoc případně předat i někomu dalšímu.
Nerad bych ale poslední úvodník tohoto roku končil pesimisticky. Přeji Vám všem příjemný konec roku a klidné prožití
svátků. Chovejme se zodpovědně a ohleduplně k sobě samým i ke svému okolí a věřím, že si svátky budeme moci užít spokojeně i přes problémy, se kterými se musíme potýkat. Těším se na Vás v roce 2022.
(-vd-)

Rybník U Belu na Chomelském potoce
Úvod
Na Rokycansku jsou bezpochyby nejznámějšími vodními plochami Padrťské rybníky (80 a 38 ha) nacházející se v CHKO
Brdy. Z dalších významnějších vodních ploch lze jmenovat
především rybníky na Zbirožském a Holoubkovském potoce,
obecně se však o typickou rybnikářskou oblast nejedná a koncentrace těchto vodních ploch není nikterak vysoká. Rybník,
který tentokrát představujeme, na stránky Krajinného inženýra
určitě patří. Jedná se totiž o počin, který nezahrnuje samotnou
malou vodní nádrž. Součástí celé stavby je i revitalizace toku
nad nádrží v původní délce téměř 400 m.

Zátopa
S plochou zátopy při hladině normálního nadržení necelých
1,5 ha a objemem 23,5 tis. m3 se jedná o nádrž spíše menší, což
jí ovšem neubírá na významu z hlediska zadržení vody v krajině a vytvoření vodního prostředí. Tvar zátopy je nepravidelný
(obr. 2) s výraznou zátokou při levém zavázání hráze do svahu
údolí (obr. 3). Linie břehu není přímá ani na pravém břehu,

Lokalita
Stavba se nachází jižně od Mostiště (část obce Hlohovice) na
Chomelském potoce, který je levostranným přítokem Hlohovického potoka vlévajícího se do Radnického potoka (obr. 1).
Ten se pak u Rakolusk vlévá zprava do Berounky. Povodí
Chomelského potoka k profilu nádrže je velmi malé a jeho
plocha nedosahuje ani 1 km2. Téměř celá plocha povodí je
zemědělsky využívána. Tok pramení v polích východně od
Vejvanova a jeho délka nad vtokem do nádrže činí cca 800 m.
Zajímavostí lokality je skutečnost, že území je z části poddolováno, což je pozůstatek těžby uhlí, které bylo v této lokalitě
objeveno na konci 18. století a těženo pak převážně ve století
devatenáctém.
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Obr. 1. Umístění malé vodní nádrže u obce Mostiště
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Obr. 2. Situace stavby z projektové dokumentace
kde se nachází výrazný ostroh, který byl při modelování zátopy
ponechán, jelikož se na něm nachází sloup vysokého napětí,
které vede přes plochu zátopy (obr. 4). Litorální pásmo je
situováno zejména do oblasti nátoku do nádrže a do zmíněné
zátoky. V zátoce byl taktéž umístěn velký balvan vyčnívající nad
hladinu vody, který ovšem má zejména estetický účel.

Hráz
Přímá hráz nádrže má korunu na kótě 437,42 m n. m. Profil
hráze ve tvaru jednoduchého lichoběžníka má šířku v koruně
4 m a sklony svahů 1:3,30 (návodní líc), resp. 1:1,75 (vzdušní líc).
Délka hráze činí téměř 440 m. Návodní líc a koruna jsou upraveny prostým ohumusováním a osetím, návodní je opevněn
kamenným pohozem. Při patě vzdušního líce je hráz opatřena
štěrkovým drénem, z něhož je voda odváděna perforovaným
flexibilním potrubím DN150 do toku pod skluzem od bezpečnostního přelivu.

Funkční objekt

Obr. 3. Zátoka při levém zavázání hráze

Nádrž je vybavena sdruženým funkčním
objektem spodní výpusti a bezpečnostního přelivu (obr. 5). Otevřený dvoudlužový
požerák se svislými nátokovými křídly je
předsazen do nádrže, kašnový bezpečnostní přeliv tvaru kachního zobáku je
zasazen hlouběji do hráze, čímž je možno
jako přelivnou hranu využít i část přelivu Obr. 4. Pohled na rybník z pravého svahu údolí
v ose na rozdíl od běžných řešení, která
spočívají v integraci požeráku přímo do
zdi bezpečnostního přelivu. Méně typické je i řešení odpadů
od bezpečnostního přelivu a od požeráku, které jsou vedeny
samostatně. Zatímco trubní odpad od požeráku (DN300) je veden
při základu hráze, otevřený odpad od bezpečnostního přelivu
je veden výše (cca 1,7 m pod korunou hráze). Výhoda tohoto
konstrukčního řešení spočívá především v estetickém působení, jelikož hráz tak nebylo nutno otvírat na celou její výšku
a spadiště bezpečnostního přelivu včetně navazujícího žlabu tak
nemusí být tak hluboké. Od úrovně horní hrany vzdušního líce
je pak voda od bezpečnostního přelivu vedena skluzem pod hráz
(obr. 6), kde tok prochází propustkem pod místní komunikací.
Při patě tohoto skluzu je vyústěn trubní odpad od požeráku.

Revitalizace
Součástí stavby je revitalizace vodního toku nad nádrží až po
křížení se silnicí vedoucí z obce Chomle do Mostiště. V rámci
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Obr. 5. Sdružený objekt
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Obr. 7. Pohled ze vzduchu na dokončenou revitalizaci toku nad
nádrží

Závěr

Obr. 6. Skluz na odpadu od bezpečnostního přelivu
revitalizace bylo vytvořeno nové koryto miskovitého profilu
s malou kapacitou umožňující rozliv do nivy při zvýšených průtocích. Trasa koryta je výrazně meandrující a skládá se z nepravidelných oblouků s nízkými hodnotami poloměru křivosti,
který je navíc značně proměnlivý. Součástí revitalizace jsou
i tůně, z nichž jedna byla postavena v místě původního koryta.
Oproti původní projektové dokumentaci došlo s ohledem na
situaci území při výstavě k menším změnám v tůních. Celková
situace revitalizovaného úseku toku krátce po dokončení je
znázorněna na obr. 7.

Představená malá vodní nádrž se nachází v lokalitě, která
stavbami tohoto typu neoplývá tak, jako jiné části naší země.
O to je její realizace cennější, jelikož došlo ke vzniku vodního prvku v místech, kde to má význam. Nejedná se pouze
o vodu zadrženou v prostoru zátopy, významným způsobem
došlo i k ovlivnění průběhu hladiny podzemní vody v přilehlém území, jak prokázalo měření ve vrtech zřízených pro
výzkumné účely na pravém břehu nádrže. Naše krajina tak
zadržuje o další trošku vody navíc. Dík patří především otci
a synu Vonáskovým, kteří se o stavbu zasadili. Dík o to větší, že
nádrž, která není určena k chovu ryb, přináší užitek i místním
obyvatelům, kteří nádrž v letním období využívají k osvěžení,
v období zimním se na zamrzlém rybníce bruslí. Za návštěvu
však stojí i přespolním.
Václav David
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Fakulta stavební
České vysoké učení technické v Praze
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Jak (ne)napsat odborný posudek ve vodním
hospodářství? Aneb praktická zkušenost
pro budoucí znalce!
Nechci se zde zabývat nějakým složitým případem s velkými
vazbami na technologii a složitými chemickými reakcemi, ale vzít do
rukou jednoduchý a všem dobře známý případ. Ona si totiž spousta
lidí myslí, že znalec dostane zadání, sedne si k oknu v pracovně,
podívá se, jak kolem létají ptáci nebo jak prší, a začne psát. Napíše
několik stránek, dá tam razítko a pošle to druhý den s fakturou na
těžké peníze zadavateli. Aspoň si to tak představují ti, co píšou své
vulgární komentáře na různé servery, nebo podnikají investigativní
nájezdy na místa domnělého činu.
Opak je však pravdou. Vezměme si jednoduchý případ, dobře
známý téměř každému a popsaný v dobře známé literatuře slovy:
Sotva první šáteček namočila, tu se s ní lávka prolomila, a po mladičké
dívčině se zavířilo v hlubině. Vyvalily se vlny zdola a roztáhnuly se
v širá kola, a na topole podle skal zelený mužík zatleskal.
Jedná se tedy evidentně o havárii na vodách, spojenou s úmrtím
pravděpodobně nezletilé osoby, podle popisu ženského pohlaví. Při
šetření si nemůžeme vystačit s jednoduchým emocionálním popisem,
jak to udělá básník. Na to by leckomu stačilo trochu marihuany
a napíše toho celé stohy. Havarijní případ musíte uzavřít na odborné
úrovni a zodpovědět zejména otázky zadavatele a chytrých oponentů.
Ti roztrhají vše, i co napíšete správně, jen aby se předvedli.
Musíme nejprve definovat (tzv. ustanovit) osobu, o kterou se jedná
– jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo bot
a prádla, e-mail a další údaje, které musíte chránit včetně podobenky
podle GDPR i v případě, že by šlo o zemřelou. Dále je třeba sehnat
svědky, protože minimálně jeden, zelený mužík, byl havárii přítomen,
když na topole prováděl tleskání, a musí vypovědět alespoň na
počátku jako svědek. Dále je třeba sehnat a definovat případné další
svědky – občany z okolních obcí, lesní dělníky nedaleko kácejících
les, až třísky létají, mladého myslivce v lesíčku na čekané na Červenou
Karkulku, samozřejmě s dodržením GDPR.
Poté musí vypovědět matka poškozené, jakže to bylo, když ráno
raníčko (v kolik to je?) panna (doložit lékařskou zprávou!) vstala
a prádlo si v uzel (jaký použila) zavázala a po jaké cestě se vydala
k jezeru. Popsat délku a povrch cesty a stanovit, zde nebyla panna
(ještě stále?) po cestě nadměrně unavena a neporušila následnou
pracovní činností zásady bezpečnosti práce. Příčinou nehody by
mohla být klidně i náhlá nevolnost spojená se zatočením hlavy. A zde
začíná činnost vyžadující vysokou odbornost znalce. Je třeba definovat
zmiňovaný vodní útvar, katastrální číslo, číslo povodí, vlastníka
a nájemce (GDPR), plochu vodní hladiny a hloubku vodního tělesa.
Popsat vodní zdroj, který vodní těleso zásobuje vodou, dobu zdržení,
zkratové proudy, sedimenty. Určit hloubku vodního tělesa, pokud
možno změřit ověřeným měřidlem. Dále musíte certifikovaně nabrat
vzorek vody, provést jeho vyšetření nejlépe ve dvou autorizovaných
laboratořích (doložit certifikát), na sobě a na majiteli a provozovateli
vodního tělesa zvaného „jezero“ nezávislých. Protokoly smíte
publikovat pouze celé včetně všech doložek a potvrzení z datové
schránky.
Dále je třeba se věnovat vlastní technologii spojené s nakládáním
s vodami. Co bylo nebo mělo být předmětem nakládání s vodami?
Autor sdělení v básnické podobě to popisuje velmi lapidárně, avšak
naprosto nedostatečně. Jaké šátečky že to sobě vypere? Kolik kusů,
jejich velikost, hmotnost, materiál, barva (nepouštivá?) a znečištění,
vlastník šátečků (pere to jako byznys pro jiného a platí z toho pak
daně?) – to všechno jsou důležité otázky v úvodu šetření. Nemůže
uvolněné znečištění například ovlivnit antikoncepčními účinky stav
rybí nebo krustaceové populace v jezeře? Následuje další otázka
– měla, či neměla ke své činnost praní prádla v jezeře vodoprávní
povolení? Pokud by prala na živnost, musela by ho mít dle § 8
vodního zákona. Na kolik kg prádla denně, měsíčně, ročně? K praní
dále potřebuje prací prostředek – použila povolený prací prášek
standardní nebo lepší kvality, byl nefosforový a bez nedovolených
detergentů, vonidel a dalších přísad? Správné množství? Nešlo

o registrovanou nebezpečnou látku? Proveďte analýzu a specifikaci
dle zbytků nalezeného obalu.
Sotva první šáteček namočila…. Z textu jen nepřímo plyne, že
použila k praní lávku zvanou máchadlo, čili dřevěnou konstrukci,
umožňující pradleně vstup do prostoru nad vodní hladinu do
takové vzdálenosti od břehové čáry, aby svou činností, spočívající
v mechanickém dráždění povrchu textilu za účelem uvolnění
znečištění (opět otázka vodoprávního povolení), nezvířila písek, popř.
bahno u břehu samotného? Zde je třeba připomenout, že předmětem
šetření by mělo být podrobné hydrobiologické zkoumání bentosu,
který by mohl být činností mladičké nezkušené dívčiny za užití jejího
pracího prostředku nenávratně poškozen. Dále je třeba kvantifikovat
možný vnos fosforu a dusíku a tím napomáhání nežádoucímu procesu
eutrofizace vodního tělesa. K tomu je třeba stanovit podrobně objem
a kvalitu vody v jezeře s přihlédnutím ke změnám způsobeným
v litorální a bentické části jezera, případně možnosti vzniku hypoxie
a reinstalace fosforu do vodního tělesa spojenou s možností vzniku
vodního květu a ztížením užívání vody jinými oprávněnými.
V případě vodoprávního povolení činnosti praní je možno reklamovat
garantovanou kvalitu vody u správce povodí nebo u vlastníka vodního
tělesa, ten zase reklamuje nadměrnou eutrofizaci uživatelkou, čímž
vznikne kruhová spojitost a prakticky nekonečný soudní spor, na
kterém profitují jen právníci kolem.
Zde jsme tedy probrali umístění tzv. máchadla, a nyní k jeho
fyzickému stavu (tu se s ní lávka prolomila). Již samo tvrzení, že se
lávka sama prolomila, je těžko obhajitelné. Primárně lze vyloučit
tvrzení „ono to už bylo“, protože to by musela být dívčina sebevrah,
ale na to si nemusí s sebou nosit namáhavě a daleko prádlo. Existuje
jediná příčina, kde se lávka sama prolomí, a tou je přestárlost dřevěné
konstrukce spojená případně s vnějšími atmosférickými vlivy nebo
houbou. Takový stav je ale zdaleka opticky evidentní a normální člověk
na takovou lávku nestoupne, zejména, když je umístěna nad hlubinou,
ve které se nad pradlenou zavíří jako nic. Existují nějaká svědectví
nebo informace, např. fotodokumentace nebo video, že na místě bylo
již dříve máchadlo jinými osobami užíváno dle technologického
předpisu, který by měl být viditelně vyvěšen u vstupu k máchadlu?
Byla mladičká dívčina včas poučena, jak takové máchadlo používat,
podepsala to matce před odchodem ke sledované havarijní činnosti?
Nepodepsala, a to přes varování: „Já měla zlý té noci sen…“ Existuje
fotodokumentace či svědectví, že před započetím činnosti praní byla
lávka zvaná lidově máchadlo zcela v pořádku, nebo byla poškozena
zubem času či dokonce cizí, dosud neustanovenou (podezřelou)
osobou, což by byl jednoznačně úmyslný trestný čin proti životu
a zdraví. Zde může do okruhu podezřelých dokonce spadnout krom
zeleného mužíka i matka sama, která si ranním varováním chtěla
zajistit alibi, a přitom se chtěla nepohodlné dívčiny pro malé dědictví
krutě a zbaběle zbavit.
Jaká vlastně byla ta hlubina, ve které se po dívčině zavířilo?
Opět je třeba uvedenou lokalitu proměřit cejchovaným měřidlem
a zdokumentovat v nákresu uvedeného prostoru. Když to znalec
neudělá, bude popotahován za nedbalou práci! Doporučuje se provést
potápěčský průzkum, zda se v lokalitě ještě dotyčná poškozená nachází
a připravit se na nález ocelového sudu, balíku drátěného pletiva,
ocelové traverzy či zbraní, pokud je hlubina dostatečně prostorná.
Zdokumentovat musíte proudy, které se v hlubině vyskytují, a to nyní
nejlépe za pomoci fluoresceinu, ale k tomu není žádný ministerský
metodický pokyn. Můžete dál pokračovat dotazy, proč byl zmíněný
mužík zelený, zda to bylo způsobeno nánosem vodního květu výše
zmíněného, nebo přítomností podkožního chlorofylu v důsledku
genetické odchylky, a dál a dál po dalších verších, zejména k popisu
„nevesely truchlivy jsou ty vodní kraje“ na základě jakého pozorování
nebo zjištění si toto básník dovoluje veřejně konstatovat? Nepoškozuje
snad dokonce úmyslně turistický potenciál oněch krajů? Shledává
znalec nějaké objektivní důkazy a kritéria pro hodnocení truchlivosti,
a je zde například nějaká spojitost nebo uznávaná stupnice podobná
hodnocení krajinného rázu? Je třeba použít metodický pokyn
Ministerstva vodního prostředí z příštího roku.
Ano přátelé, i takové případy můžete najít v praxi znalce za mnoho
let. A BĚDA, NAPÍŠETE-LI PRAVDU, KTERÁ SE NEHODÍ DO KRÁMU
C.&K. POLITIKŮM! Přinejmenším pokuta Vás nemine, proto buďte
rádi, že tohle čteníčko bylo jen silvestrovské…
Jiří Klicpera

Státní podnik Povodí Vltavy přeje čtenářům časopisu
Vodní hospodářství klidné prožití vánočních svátků a v roce 2022
především zdraví, osobní i profesní úspěchy a spokojenost.
Děkujeme za Vaši spolupráci v roce 2021 a těšíme se,
že na ni navážeme i v roce 2022.
RNDr. Petr Kubala v.r.
generální ředitel
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