
109vh 4/2007



110 vh 4/2007



111vh 4/2007

Využití počítačů částic 
v technologii úpravy vody 

Petr Dolejš, Pavel Dobiáš

Klíčová slova
Počítač částic - úprava vody - velikostní distribuce - Cryptosporidium 

- Giardia - filtrace - flotace

Souhrn
Stručně je představena technika měření počtů a velikostní distri-

buce částic ve vodě a její možné využití v řízení a kontrole provozu 
úpraven vody. Jsou uvedeny zahraniční zkušenosti s použitím počí-
tačů částic a jejich komparativní výhody oproti jiným kontinuálně 
pra cujícím analyzátorům. Naše vlastní výsledky ilustrují možnosti 
použití analyzátoru částic v úpravnách vody. Je vysloven předpoklad, 
že v souladu se zahraničními zkušenostmi budou analyzátory částic 
tvořit brzy základní instrumentaci na našich úpravnách díky jejich 
nesporným výhodám a možnostem získání kvantifikovaných a dobře 
interpretovatelných údajů. 

�

Úvod
Počítače částic nejsou dosud na našich úpravnách nikde instalovány. 

Rádi bychom v tomto příspěvku upozornili, že tyto moderní přístroje 

přinášejí velmi cenné informace pro řízení a kontrolu procesů úpravy 

vody. Jsou navíc dnes již velmi dobře dostupné.

Dlouhodobým cílem všech procesů, které se aplikují při úpravě pitné 

vody je, aby se výsledný produkt – pitná voda – co nejvíce přiblížil ideální 

kvalitě. Jedním ze základních požadavků, které jsou ať přímo či nepřímo 

celosvětově zahrnuty i v legislativě týkající se kvality pitné vody je, aby 

pitná voda obecně obsahovala co nejnižší koncentrace organických 

látek, koloidů a partikulí (částic). V ideálním případě by koncentrace 

organických látek, koloidů a počty částic v pitné vodě měly být nulové. 

Tento obecný požadavek však není jak z ekonomických, tak technic-

kých důvodů zatím splnitelný a snažíme se k němu jen co nejvíce 

přiblížit. Míra při blížení k tomuto ideálu je ale (jak v provozní praxi, tak 

analyticky) velmi obtížně zjistitelná. Byla proto vyvinuta řada zástupných 

(nespecifických, skupinových) stanovení, která tuto míru přiblížení 

hodnotí a podle nich většinou volíme, navrhujeme a provozujeme techno -

logické soubory úpraven pitné vody. 

Příkladem těchto stanovení je chemická spotřeba kyslíku, barva či 

zákal. Tyto parametry patří také mezi ty nejstarší, které se v technologii 

úpravy vody používají. Vývoj procesů úpravy vody i instrumentace, podle 

které tyto procesy řídíme, však jde nezadržitelně a stále dopředu. 

Jak nové požadavky na kvalitu pitné vody, tak technologické procesy 

(jak zcela nové, tak i ty klasické) vyžadují také podrobnější údaje pro 

stanovení optimálních návrhových a provozních parametrů. 

Použití nových metod měření a sledování provozních parametrů není 

samoúčelné a většinou vede, vedle zlepšení kvality produktu, také 

k ekonomickým úsporám jak na straně investičních nákladů (když jsou 

tyto metody použity při kvalitně prováděné předprojektové přípravě), 

tak provozních nákladů (když s těmito metodami provozovatel zvládne 

práci a dokáže využít jimi poskytované informace). Při dnešním stavu 

automatizace většiny úpraven není problém data z přístrojů sledovat 

a vyhodnocovat. Lze dokonce říci, že i tam, kde je automatizace provozu 

zatím velmi malá a úpravna na svoji modernizace teprve čeká, by vhodně 

volený soubor kontinuálně pracujících přístrojů mohl výrazně přispět 

k tomu, aby obsluha úpravny mohla řídit provoz podle kvalitních on-line 

údajů a nemusela spoléhat na svůj odhad a provozní zkušenost a nebo 

jen na výsledky laboratoře, které nemusí být v řadě případů dostatečně 

aktuální (při příchodu náhlých změn kvality vody, při noční směně, 

o víkendech atp.).

Jedním z významných pokroků vodárenské instrumentace v posledních 

letech je využití analyzátorů počtů částic, které současně měří jejich 

velikostní distribuci. Na našich úpravnách zatím nepracuje žádný, avšak 

ve vodárensky vyspělých zemích se již staly standardem sledování 

kvality vody jak podél technologické linky, tak upravené vody. Můžeme 

je vidět jako základní přístroje pro sledování procesů úpravy od USA, 

přes Evropu až po Japonsko či Jižní Koreu. Proto jsme se v naší práci 

zaměřili na využití možností, které tyto, ve vodárenství relativně nové 

avšak současně již cenově velmi dostupné, přístroje nabízejí. 

Princip měření velikosti a počtu částic
Princip měření počtů a velikostní distribuce částic je na obr. 1., který 

je převzat a upraven z přednášky S. Kanzlerové [1]. Světlo laserové diody 

je přizpůsobeno požadavkům měření vhodnou optikou a prochází měřící 

celou za kterou je senzor. Signál senzoru je zpracováván elektronicky 

a vyhodnocuje tvar impulsů, které v senzoru generují procházející částice. 

Tvar impulzu při průchodu jedné částice je znázorněn na pravé straně 

obr. 1. 
Obr. 2. byl převzat z [2] a uvádí běžné uspořádání instalace počítače 

částic v technologické lince. Základním požadavkem měření je udržování 

konstantního průtoku měřící celou. To je dosahováno ve všech provozních 

aplikacích jednoduchým zařízením, které umožňuje nastavit požadovaný 

průtok a udržuje konstantní tlakový spád.

Využití analýzy počtů a velikostní distribuce částic 
v technologii úpravy vody

Analýza počtů a velikostní distribuce částic se v moderních postupech 

sledování a řízení technologických procesů úpravy vody ukazuje jako 

metoda, která je pro posouzení účinnosti vodárenských separačních 

zařízení velmi výhodná. Poskytuje nejen informace o množství částic, 

které měřeným místem procházejí, ale také informaci o velikostní 

distribuci procházejících částic. Oproti měření zákalu se jedná 

o podrobnější analýzu kvality filtrátu a tedy i účinnosti separace, ať už 

se jedná o samotný filtr nebo jiný bod v technologické lince úpravny. 

Sledování počtu částic v tomto případě může nahradit kontinuální měření 

zákalu, které je zatím ve většině vodárenských provozů u nás poměrně 

běžné. Měření analyzátorem částic nám však na rozdíl od jiných metod 

umožnilo např. velmi podrobně sledovat celý filtrační cyklus.

Laserový počítač částic má oproti klasickému měření zákalu výhodu 

v tom, že jsme schopni popsat průnik vloček různých velikostí filtrem či 

jiným separačním stupněm, což měření zákalu neumožňuje [3]. Měření 

zákalu je jen kvalitativní, zatímco měření velikostní distribuce částic nám 

umožňuje velmi přesně kvantifikovat množství částic různých velikostí. 

Proto je také zaváděno např. jako základní indikátor možného průniku 

nebezpečných prvoků Cryptosporidium a Giardia. Snadno to odvodíme 

z tabulky 1., která byla sestavena podle Karanise a kol. [4], a kde je 

uveden přehled vybraných parazitických prvoků a jejich velikostí.

Výstup z počítače částic je tedy i z praktického hlediska velmi 

zajímavý např. ve velikostním rozsahu 5 – 7 μm a 7 – 10 μm. Jak bylo 

Obr. 2. 
Příklad instalace 
počítače částic 
na úpravně vody [2]

Obr. 1. Detail měřící cely a princip měření počtů a velikostní distribuce 
částic [1]
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již uvedeno, tato rozmezí velikosti částic jsou totiž charakteristická pro 

organismy typu Cryptosporidium a Giardia. Z toho plyne, že se toto 

zařízení výborně hodí také pro obecný monitoring např. funkce filtrace 

vrstvou zrnitého materiálu i vzhledem k ochraně před průnikem těchto 

nebezpečných prvoků do pitné vody [5], i když samozřejmě nenahrazuje 

jejich stanovení. 

Zatímco při měření zákalu může stejný výsledek odpovídat buď malému 

počtu velkých částic a nebo velkému počtu malých částic suspenze, 

analyzátor velikostní distribuce částic tyto dva zcela odlišné stavy přesně 

determinuje. To vyplývá i z fyzikálního principu obou způsobů měření. 

Měření zákalu je založeno na principu detekce celkového rozptýleného (či 

zadrženého) světla od jednotlivých částic, zatímco sledování počtu částic 

je na principu měření změn intenzity laserového paprsku blokovaného 

jednou každou částicí.

Analýza velikostní distribuce částic má také jednu další a velmi 

podstatnou výhodu. Může poskytnout výsledky s mnohem větší citlivostí 

než jsou schopnosti měření zákalu při nízkých hodnotách. Jacangelo 

a kol. [6] a Adham a kol. [7] uvádějí, že při hodnotách zákalu pod 0.1 

NTU jsou analyzátory částic až 300x citlivější než zákaloměry. Zjistili to 

například při hledání vadných membránových svazků. Později doplnili tato 

měření Hamilton a kol. [8], kteří mj. ve své práci porovnávali citlivost 

a přesnost měření zákalu s počítači částic. Potvrdili, že při hodnotách 

zákalu pod asi 0.5 NTU jsou analyzátory částic citlivější a jejich citlivost 

ve srovnání s měřením zákalu stoupá o jeden až dva řády při hodnotách 

zákalu v oblasti kolem 0.01 NTU. Z literárního přehledu publikovaných 

dat, uvedených v této práci, vyplývá stejná skutečnost.

Lze říci, že zatímco s klesající hodnotou zákalu se stává měření 

zákalu navíc méně stabilním a odolným proti různým nepřesnostem, 

šumům a interferencím, u počítače částic je to naopak, protože měření 

menšího počtu částic je z hlediska poměru signálu k šumu a také tvaru 

signálu elektronicky snáze vyhodnotitelné, protože se omezuje možnost 

vzájemného spojování, zastiňování či překrývání procházejících částic. 

Navíc se u měření počtů částic prakticky neuplatňuje to, co je často 

velkým problémem při provozním měření zákalu – posun nuly v čase 

a následné generování nesprávných hodnot při znečištění měřící kyvety. 

Tuto výhodu analyzátoru částic jsme si ověřili mnohokrát ve vlastní praxi 

při téměř ročním používání analyzátoru ARTI WPC–22 (Hach–Lange).

Kromě toho, že lze lépe vypozorovat například průnik mikroorganismů 

filtrační náplní, je možné využít analyzátor velikosti částic pro sledování 

vlivu změn chemismu vody, tj. pro nastavení správné funkce koagulace 

a následně prvního či druhého separačního stupně úpravy vody [9]. To 

jsme si ověřili také v našich experimentech při měření na flotaci na ÚV 

Mostiště.

Výhodou analyzátoru částic je také to, že může být částečnou konti-

nuálně pracující ochranou před jinak těžko pozorovatelným průnikem 

organismů (a dokonce i větších bakterií). Zatímco při klasickém přístupu 

sledování kvality vody se snažíme bakterie v pitné vodě kultivovat 

a až po určité době získáme kvantitativní informaci, (avšak jen o těch 

bakteriích, které kultivovat umíme), analyzátor částic dává okamžitou 

a kontinuální informaci o počtech částic, které jsou zhruba stejně velké 

jako bakterie, jejichž velikost je většinou mezi 0.3 – 10 μm. Podobně je 

tomu i u sledování počtů organismů (zejména primárních producentů), 

protože velikost většiny z nich se pohybuje od 5 do 100 μm. 

Literatura se již řadu let shoduje také v tom, že ani upravená 

voda, která má zákal pod 0.1 NTU není ještě zejména z hlediska 

parazitických pr voků typu Cr yptosporidium a Giardia bezpečná, 

protože stále obsahuje velké množství částic, jejichž rozměr odpovídá 

velikosti cyst resp. oocyst těchto prvoků [10]. To je dobře vidět také 

na našich výsledcích, které jsou uvedeny dále. Nadlimitní koncentrace 

parazitických prvoků byly v zahraničí v podobných vzorcích nalezeny. 

Proto je i měření zákalu považováno za orientační provozní hodnotu, 

u které je hlavně sledováno zda nedochází k výrazným změnám v čase. 

Lze říci, že kvalitnější informaci tohoto druhu může poskytnout právě 

analyzátor částic.

Výsledky měření počtů a velikostní distribuce částic 
po filtraci a flotaci

Při našich měřeních jsme sledovali jednak kvalitu filtrátu z polo-

provozních modelů (resp. separační účinnost filtrace) na dvou různých 

úpravnách, jednak kvalitu odtoku z flotace na ÚV Mostiště. Analyzovali 

jsme partikule v rozsahu od 2 do 100 μm. Pro toto měření byl použit 

počítač částic typu ARTI WPC–22 (Hach–Lange). Měřící cela má rozměry 

800 x 800 μm, laser pracuje při vlnové délce 780 nm a analyzátor zvládá 

s vynikající přesností měřit vzorky s obsahem až 15 000 částic v ml. To je 

pro běžné použití zcela postačující. Námi používaný analyzátor měří počty 

částic celkem v 7 kanálech. První kanál měří počet částic v rozmezí 2-5 

μm, další kanály měří v rozsahu 5-7 μm, 7-10 μm, 10-15 μm, 15-25 μm, 

25-50 μm a 50-100 μm. 

Výsledky měření jsou pro lepší přehlednost prezentovány všechny 

v grafické podobě. Na obr. 3. jsou výsledky sledování filtračního cyklu 

modelového jednovrstvého filtru. Vidíme, že fáze zafiltrování byla velmi 

krátká a prakticky se ukázala jen na částicích 2 μm. Dále vidíme, že i když 

byl filtr provozován při velmi nízké filtrační rychlosti, zejména v druhé 

polovině filtračního cyklu narůstá počet větších částic, které z filtru unikají 

do upravené vody. Nejvíce je to patrné u kategorie částic větších než 15 

μm. Podobný jev byl popsán již v zahraniční literatuře, např. v [8]. Provozní 

Organismus Velikost

Entamoeba histolytica Cysty 9 – 14.5 μm

Giardia duodenalis Cysty 8 – 12 μm

Cryptosporidium spp. Oocysty 4 – 6 μm

Balantidium coli Cysty 50 – 60 μm

Sarcocystis sp. Oocysty 7.5 – 17 μm

Toxplasmosa gondii Oocysty 10 – 12 μm

Cyclospora sp. Oocysty 8 – 12 μm

Microsporidia Spóry 1.8 – 5 μm

Tabulka 1. Vybrané druhy parazitických prvoků přenášejících nákazu 
vodou. Podle Karanise [4].

Obr. 5. Počty částic ve vodě z řeky Jizery po filtraci bez koagulace.

Obr. 4. Počty částic v surové vodě z řeky Jizery

Obr. 3. Počty částic v průběhu modelového filtračního cyklu
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výhodou počítače částic pak také je, že na konci 

filtračního cyklu může zachytit první průniky 

relativně větších částic (o velikosti kolem 10 

μm), které signalizují počínající průnik suspenze 

do filtrátu.

Obr. 4. a 5. ukazují srovnání časového průběhu 

počtu a velikostní distribuce částic při sledování 

surové vody jednak z řeky Jizery (obr. 4.) a vody 

filtrované přes modelový dvouvrstvý filtr (obr. 5.), 
který byl provozován bez dávkování koagulantu. 

Velmi dobře můžeme posoudit separační 

účinnost jednotlivých velikostních kategorií 

částic. Porovnání separační účinnosti při různých 

kompozicích dvouvrstvé náplně pak umožní 

optimalizovat návrh tohoto separačního stupně 

pro konkrétní aplikaci. 

Výsledky pro poslední dva obrázky byly 

naměřeny na flotační jednotce ÚV Mostiště. Obr. 
6. ukazuje vliv různých intenzit míchání v prvním a druhém agregačním 

reaktoru na separační účinnost flotace. Vidíme, že při nastavení, kdy první 

míchadlo se otáčelo rychlostí 4.2 ot/min a otáčení druhého míchadla 

bylo zastaveno, byl na odtoku z flotace naměřen dvojnásobný počet 

částic ve čtyřech kategoriích nejmenších částic (od 2 do 10 μm) oproti 

optimalizovanému míchání, které bylo nalezeno při 7.1 ot/min u prvního 

míchadla a 2.7 ot/min u druhého míchadla. Pro srovnání uvádíme i údaje 

o zákalu na odtoku z flotace, které jsou na obr. 7. 
Můžeme také pro zajímavost srovnat výsledky analýzy částic 

z poloprovozního modelového filtru, provozovaného navíc při velmi nízké 

filtrační rychlosti a výsledky z provozní flotace na ÚV Mostiště, která byla 

v době měření provozována nad návrhovým průtokem a je to navíc „pouhý“ 

první separační stupeň úpravy. Z porovnání výsledků vidíme, že separační 

účinnost částic v kategorii velkostí od 2-5 μm (označené na obrázcích 

jako 2 μm) je prakticky srovnatelná pokud je dobře nastaveno míchání 

v agregačních reaktorech flotace a další kategorie částic mají u flotace 

jen zhruba dvojnásobné počty částic oproti filtraci. To je velmi významné 

zjištění, které přesvědčivě dokumentuje, jak obrovskou separační účinnost 

může dobře navržená a kvalitně provozovaná flotace mít. 

V obr. 6. i 7. jsou zahrnuty také výsledky, kdy jsme testovali vliv 

optimalizace dávky koagulantu. Při dvou identických nastaveních míchání 

(7.1 a 4.0) jsme se zvýšením dávky koagulantu o pouhá 3 % přiblížili 

k optimální dávce koagulantu. Zvýšená dávka je označena sloupečky 

s vodorovným šrafováním. Vidíme, že optimalizace dávky je velmi 

významná a může zřetelně snížit počty částic i zákal ve vodě opouštějící 

separační stupeň. 

Závěry
- Analýza počtů a velikostní distribuce částic přináší nové možnosti 

kontinuálního sledování a řízení procesů úpravy vody. Je to velmi 

citlivá metoda pro zjišťování separační účinnosti jednotlivých stupňů 

úpravy vody, sledování a řízení provozu úpraven a pro optimalizaci řady 

provozních parametrů úpraven vody (intenzity míchání, dávky koagulantu, 

délky filtračního cyklu atp.). 

- V současnosti jsou u nás k dispozici cenově dostupné přístroje, 

které mají vynikající užitné vlastnosti a jsou dlouhodobě spolehlivé. 

Z těchto důvodů by se měl analyzátor počtu částic stát brzy standardním 

vybavením našich moderních úpraven stejně tak, jako je tomu ve 

vodárensky rozvinutém zahraničí. 

- Naše měření ukázalo, že dobře navržená a provozovaná flotace má 

vynikající separační účinnost, která se těsně blíží separační účinnosti 

i velmi málo hydraulicky zatěžované filtrace. 

Poděkování
Děkujeme jednak provozovateli ÚV Mostiště, VAS a.s., že nám bylo 

umožněno měření na této úpravně vody a také provozovatelům 

dalších dvou úpraven, na kterých byla prováděna poloprovozní měření 

filtrace. 
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Particle counting technique is briefly introduced and use of analysis 
of particle numbers and particle size distribution in operation and 
control of water treatment plants is presented. As no particle counter 
is in use at local water treatment plants up to now, foreign practical 
experience based on literature review is presented, underlining the 
advantages of continuously operating particle counting over other 
process assessment methods like turbidity. Our own results, which 
were gained at two filtration pilot plants, which were assessed by 
particle counter, are presented in Fig. 3 - 5. Optimizing full scale 
flotation unit by using particle analyzer is also very encouraging (Fig 
6). It is expected that particle analyzer will soon became a standard 
equipment of Czech water treatment plants.
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Činnost strategického experta 
v rámci „Projektu prevence 
před povodněmi“
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Souhrn
Opakující se katastrofální povodně způsobily od roku 1997 škody 

téměř 150 mld. Kč. Pro jejich budoucí zmírnění realizuje Ministerstvo 
zemědělství (MZe) v letech 2002 až 2007 I. etapu programu Prevence 
před povodněmi a na léta 2007 až 2012 vláda schválila druhou etapu 
programu – nazývá se „Podpora prevence před povodněmi II“. Počítá se 
s rozsahem dotačních prostředků ve výši cca 10 mld. Kč; z této sumy 
je zajištěno 6 mld. Kč z úvěru přijatého Českou republikou od Evropské 
investiční banky (EIB). EIB podmínila poskytnutí prostředků na projekt 
tím, že každou akci posoudí strategický expert a dále environmentální 
expert programu. Úkolem strategického experta je posoudit soulad 
každého navrženého opatření s dokumentem „Strategie ochrany před 
povodněmi pro území České republiky“ a objektivně vyhodnotit jeho 
účinnost.

�

Úvod
Po vyhodnocení katastrofálních povodní roku 1997 na Moravě a roku 

1998 ve východních Čechách byla formulována „Strategie ochrany 

před povodněmi pro území České republiky“ [1] (dále jen „Strategie“). 

Usnesením vlády České republiky č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla 

tato „Strategie“ schválena a kompetentním osobám bylo uloženo 

ji respektovat a prosazovat v řídících, metodických a organizačních 

pokynech.

Opakující se katastrofální povodně způsobily od roku 1997 škody 

téměř 150 mld. Kč. Tyto škody byly a jsou za obrovských finančních 

nákladů napravovány; do protipovodňových opatření stát za stejné období 

vložil přibližně 7,5 mld. Kč.

Ministerstvo zemědělství v letech 2002 až 2007 realizuje I. etapu 

programu Prevence před povodněmi. Podle aktuálních předpokladů stát 

na realizaci 519 akcí tohoto programu poskytne celkem cca 3,6 mld. Kč, 

k nimž investoři doloží 460 mil. Kč z vlastních zdrojů. Z těchto prostředků 

bude realizováno 103 km ochranných hrází, u 187 km vodních toků 

bude zvýšena jejich kapacita úpravou, bude vytvořeno 62 mil. m3 nových 

retenčních prostorů a vytvořeno 43 tis. m3 retenčních prostorů pro 

zachycení splavenin. V rámci podprogramů vymezení záplavových území, 

studií odtokových poměrů a studií zvláštních povodní bylo s přispěním 

dotačních prostředků prozkoumáno či stanoveno záplavové území na 

5 210 km vodních toků.

Na léta 2007 až 2012 MZe připravilo a vláda schválila druhou 

etapu zmiňovaného programu, nazvaného „Podpora prevence před 

povodněmi II“ (veden pod číslem 129 120 v databázi ISPROFIN). Počítá 

se s rozsahem dotačních prostředků ve výši 10 mld. Kč, ze kterých 

6 mld. Kč je zajištěno z úvěru přijatého Českou republikou od Evropské 

investiční banky, 3 mld. Kč poskytnou výnosy privatizace a 1 mld. Kč 

bude přímo ze státního rozpočtu.

K rozhodnutí o tak masivním investování do protipovodňové ochrany 

přispěla zejména povodňová situace v dubnu 2006 a možnost zvýšení 

frekvence povodní i v dalších letech. Dalším důvodem pro zintenzivnění 

preventivních aktivit bylo i projednání „Zprávy o plnění programů 

prevence před povodněmi“ ve vládě, z níž vyplynul význam programu 

koordinovaného MZe. 

Investory nového dotačního programu jsou správci vodních toků, tedy 

zejména státní podniky Povodí, s.p., Lesy České republiky, s. p. (LČR), 

organizační složka státu Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) 

i další správci vodních toků určení MZe podle § 48 vodního zákona.

Evropská investiční banka podmínila poskytnutí prostředků na projekt 

tím, že každou akci programu posoudí strategický expert (SE) programu 

a dále environmentální expert programu. Úkolem strategického ex per ta je 

posoudit soulad každého navrženého opatření s dokumentem „Strategie 

ochrany před povodněmi pro území České republiky“ [1]; z hlediska vlivu 

na životní prostředí každé opatření posoudí environmentální expert.

Role strategického experta
Pro financování protipovodňových akcí byly uzavřeny mezi Českou 

republikou a Evropskou investiční bankou již dvě úvěrové smlouvy, jejichž 

předmětem je Program prevence před povodněmi (dále jen „Program“). 

Ten zahrnuje realizaci dílčích protipovodňových akcí, jež jsou prozatím 

zahrnuty do I. etapy naplňování strategie prevence před povodněmi v ČR 

v letech 2002 až 2007 a II. etapy v letech 2007 až 2012. Činnost je 

koordinována MZe. 

V průběhu prvního roku implementace a schvalování akcí navržených 

do programu se MZe a EIB shodly na tom, že je potřeba posílit proces 

schvalování akcí a alokací finančních prostředků a rozšířit jej o vypraco-

vání odborného posudku tzv. strategickým expertem. Jím měl být vyso ce 

kvalifikovaný a nezávislý subjekt, který by hodnotil a podporoval prová-

dění jakýchkoli úprav původního rozsahu a obsahu Programu, a měl za 

úkol zajišťovat plný soulad těchto změn s cíli národní „Strategie“ [1], 

s prioritami stanovenými státními podniky Povodí a s principy účin nosti, 

nákladové efektivity a technické proveditelnosti. Strategický expert měl 

rovněž vyvíjet nástroje pro hodnocení akcí, které by se měly skládat 

z určitých kvalitativních a kvantitativních ukazatelů založených na meziná-

rodních zkušenostech. 

Pro hodnocení akcí ve II. etapě tak byla vypracována metodika pro 

posuzování protipovodňových opatření [2]. Cílem metodiky bylo objektivní 

a transparentní posouzení všech navržených protipovodňových akcí, 

které umožní jednoznačné stanovení jejich pořadí podle takových ukaza-

telů, které zřejmě doloží jejich technickou účinnost a ekonomickou opráv-

ně nost. Podrobnější popis metodiky je uveden v samostatném článku 

autorů Fošumpaura a Satrapy.

Předmět posuzování
Navržená protipovodňová opatření mohou být buďto stavebního charak-

teru nebo jimi mohou být studie odtokových poměrů a studie záplavových 

území, resp. zvláštních povodní. Akce byly předkládány jednotlivými 

investory, kterými byli správci povodí (podniky Povodí, s.p.), ZVHS, LČR 

a obce. Pro dva uvedené základní typy akcí bylo třeba navrhnout samo-

statné systémy hodnocení, které zohledňují jejich odlišný charakter. 

U každého opatření bylo nutné posoudit, zda je v souladu s dokumentem 

„Strategie“ [1].

V případě investičních akcí šlo o technická opatření typu:

• výstavba nádrží a suchých nádrží,

• ohrázování vodních toků, 

• zvyšovaní retenční kapacity koryt vodních toků, 

• zvyšování retenčních objemů nádrží,

• zajištění rozlivů podél vodních toků,

• odlehčovací koryta a štoly,

• zvyšování kapacity jezů,

• opatření ke snížení transportu splavenin - přehrážky, lapače splavenin, 

apod.

Metodika posuzování
Posuzování v I. etapě programu bylo prováděno verbálně bez 

kvantifikace účinků opatření v jednotlivých kritériích. U těchto investičních 

akcí se provádělo: 

• hodnocení technického řešení navrhované akce,

• odhad nákladů na realizaci díla a orientační posouzení rentability 

opatření,

• zhodnocení účelu navrhované akce a vhodnost řešení s ohledem na 

účinnost opatření, jeho vodohospodářské a ekologické přínosy,

• posouzení reálnosti harmonogramu realizace akce,

• závěrečné shrnutí s konstatováním, zda je akce v souladu s cíli 

„Strategie“.

U akcí studijního charakteru bylo posouzení provedeno v obdobných 

bodech s tím, že byla posuzována zejména účelnost a potřeba zpracování 

studií v daném zájmovém území a dále metody zpracování studií.

Ve II. etapě programu je posuzování akcí zaměřeno na stavby, které 

mají zabránit povodňovým škodám a na studie, které mají řešit ochranu 

území před velkými vodami. Vzhledem k odlišnému charakteru staveb 

a studií byla navržena rozdílná kritéria pro oba typy akcí. V průběhu 

přípravy II. etapy se navíc ukázalo, že podklady pro hodnocení akcí 

investorů na drobných vodních tocích (ZVHS, LČR, obce) se podstatně liší 

od akcí navrhovaných podniky Povodí, s.p. Proto bylo i v tomto případě 

přistoupeno k diferencovanému hodnocení. 

Jako základní výchozí předpoklady pro vytvoření systému hodnocení byla 

v případě akcí správců povodí uvažována následující výchozí kritéria:

• Ekonomická efektivnost navržených akcí byla analyzována prostřed-

nictvím nákladů na realizaci opatření a užitků z protipovodňových 
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opatření (snížení škod). Tento postup je podrobněji rozveden v samo-

stat ném článku. 

• Posouzení správnosti navrženého technického řešení bylo provedeno 

vícekriteriálním váhovým hodnocením, kdy byly v úvahu brány násle-

dující aspekty:

-  splnění cílů navrhované akce, 

-  vhodnost a úplnost navrženého technického řešení, soulad 

s platnými normami,

-  soulad technického řešení se soudobými metodami řešení dané 

problematiky,

-  hrubé posouzení rentability a přínosů,

-  splnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti navrhovaného 

řešení. 

• Posouzení reálnosti navrženého časového harmonogramu stavby.

• Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno rovněž váhovým 

hodnocením skupiny hledisek, která zohledňovala environmentální 

aspekty daného stavebního opatření. Komplexní posouzení vlivů na 

životní prostředí bylo v kompetenci „environmentálního experta“.

U akcí správců drobných vodních toků byla předmětem hodnocení 

obdobná kritéria jako v předchozím případě s tím, že pro analýzu nákladů 

a užitků nebyly k dispozici potřebné podklady. Šlo zejména o vyhlášená 

záplavová území, mapy hloubek, apod. Hodnocení rentability bylo 

provedeno proto pouze rámcově s využitím agregovaných cen a srovnáním 

s obdobnými akcemi.

Při hodnocení studijních akcí bylo třeba zohlednit jejich odlišný cha-

rak ter od stavebních akcí. Pro hodnocení studií byl použit poměrový 

ukaza tel, který je dán součtem počtů obyvatel v ohrožených sčítacích 

obvodech protékaných daným tokem na jeden kilometr zájmového 

úseku toku. Počet obyvatel v ohrožených sčítacích obvodech se určil 

z registru sčítacích obvodů. Důraz byl rovněž kladen na navržený způsob 

zpracování, tj. postup při hydraulickém řešení, zajištění podkladů pro 

výpočty, apod. 

Hodnocení každé akce bylo ukončeno závěrem, ve kterém byly přehled-

ně vyzdviženy přínosy a zápory navrženého řešení. Závěr obsa hoval 

jednoznačné konstatování, zda je navrhovaná akce v souladu s cíli 

dokumentu „Strategie“ [1].

Podpora prevence před povodněmi II
Program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ je rozčleněn 

do čtyř podprogramů:

129 122 Podpora protipovodňových opatření s retencí, je zaměřen 

na:

a) vodní nádrže,

b) suché nádrže a stavební objekty území určených k rozlivům povodní.

129 123 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků, je 

zaměřen na:

a) zvyšování kapacity koryt vodních toků,

b) ochranné hráze,

c) odlehčovací koryta a štoly,

d) zvyšování průtočné kapacity jezů,

e) rekonstrukce hrází,

f) stabilizace koryt vodních toků.

129 124 Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl.
129 125 Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových 
poměrů.

Správci vodních toků v letech 2005 až 2006 navrhli k realizaci 

cca 350 akcí. Státní podniky Povodí ve spolupráci s krajskými úřady 

provedly v létě 2006 evidenci dalších opatření realizovatelných do roku 

2010, vycházejících zejména z požadavků obcí. Tak bylo zaevidováno 

521 dalších návrhů akcí s celkovými náklady cca 13,279 mld. Kč (z 

nichž po předběžném přezkoumání zhruba 20 % neodpovídá zaměření 

programu). 

Nejvýznamnějšími investory programu budou s.p. Povodí Labe, Povodí 

Moravy a Zemědělská vodohospodářská správa.

V rámci programu je plánováno realizovat minimálně např. 43 mil. m3 

nových retenčních objemů, vystavět 62,7 km ochranných hrází, 6,1 km 

mobilních stěn, rekonstruovat 16,3 km hrází, provést úpravy na 147 km 

vodních toků a vymezit 1 400 km záplavových území.

Na podprogram „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ vláda 

vyčlenila 1 640 mil. Kč, na podprogram „Podpora protipovodňových 

opatření podél vodních toků“ 7 750 mil. Kč, na podprogram „Podpora 

zvyšování bezpečnosti vodních děl“ 560 mil. Kč a na podprogram 

„Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů“ 

50 mil. Kč.

Limitujícími faktory realizace programu mohou být především vlast nic-

ké vztahy k pozemkům pod budoucími vodními díly či v zátopě navrho-

vaných suchých nádrží, a dále i kapacity projekčních firem ve vodním 

hospodářství (neboť souběžně do roku 2010, ve sjednaném přechodném 

období musí ČR naplnit požadavky směrnice 91/271/EHS, o čištění 

městských odpadních vod a realizovat nezbytná opatření o nákladech 

cca 50 mld. Kč, což znamená značné zatížení projekčních firem). Spolu 

s nutností zachovat výhled státního rozpočtu na léta 2008 a 2009 

v plánovaném rozsahu mají tyto faktory dopad na prodloužení programu 

do roku 2012 (oproti původnímu předpokladu 2007 až 2010). Počátek 

splácení úvěru od EIB je navržen na rok 2013. Do té doby musí být 

úvěr vyčerpán.

Poznatky získané při posuzování 
Posuzování akcí protipovodňové ochrany ve značném rozsahu v řádu 

stovek stavebních a studijních akcí umožnilo srovnat přístupy jednotlivých 

investorů a seznámit se s podklady a s postupy používanými v praxi 

jednotlivých správců vodních toků. Je zřejmé, že kvalita a propracovanost 

projektů předkládaných k posouzení a zamýšlených k realizaci se značně 

liší v závislosti na typu investora i na jednotlivých pracovištích, do jejichž 

územní působnosti akce spadají. Významně se v této souvislosti proje-

vuje personální obsazení pracovišť, erudice a odborné zaujetí jednotlivých 

pracovníků. 

Ukazuje se, že správci povodí disponují kvalifikovaným personálem 

i potřebnými finančními zdroji na přípravu investičních akcí. Ty pak ve 

velké většině vycházejí ze zpracované koncepce v rámci uceleného 

povodí, předkládané akce do sebe zapadají tak, že jsou eliminovány 

nega tivní účinky, kdy jsou např. úpravy toku a ohrázování kompenzovány 

adekvátními retenčními prostory. V případě podniků Povodí, s.p. jde 

většinou o ochranu velkých sídel (Olomouce, Ostravy a dalších) finančně 

náročnými opatřeními, která nezřídka představují náklady v řádu stovek 

mil. Kč. Podkladové materiály zahrnují poměrně dobře propracované 

investiční záměry, mnohdy doplněné dokumentací pro územní řízení. 

Součástí návrhu jsou záplavové čáry vybraných povodní zpracované na 

základě potřebných topografických a geodetických podkladů v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování 

návrhu a stanovování záplavových území. 

Správci drobných vodních toků nedisponují obvykle takovým technic-

kým zázemím jako správci povodí, a to zejména co do počtu a odborné 

specializace pracovníků. To se v řadě případů odráží v propracovanosti 

jednotlivých navrhovaných akcí i v jejich celkové koncepčnosti. Nezřídka 

jsou návrhy na investiční akce předkládány bez vypracování nezbytných 

pod kladových studií (studie odtokových poměrů, záplavová území, spla-

veni nové studie, apod.) a bez kvantifikace protipovodňového účinku 

opatření na související úseky toků. Tyto skutečnosti byly v rámci posou-

zení zohledněny, ve většině případů pak byly požadované podklady 

investory dodatečně doplněny. Lze konstatovat, že v průběhu let 2004 až 

2007 výrazně stoupla propracovanost připravovaných protipovodňových 

akcí menších investorů.

Navržené akce lze podle systémového charakteru rozdělit na izolovaná 

opatření s lokálním účinkem a na soubory protipovodňových opatření, 

která dosahují projektovaného účinku ve spolupráci. Mezi izolovaná 

opatření se řadí zejména drobné úpravy toků, menší suché nádrže a akce 

zajišťující protierozní ochranu a omezující transport splavenin. Systémy 

protipovodňových opatření jsou zastoupeny např. soustavami retenčních 

nebo suchých nádrží, kombinacemi suchých nádrží a úprav toků, popř. 

odlehčovacích koryt. V případě několika stavebních akcí, které tvoří 

protipovodňový systém, byla tato skutečnost v rámci posuzování vždy 

zohledněna.

V některých případech se projevovala snaha investorů zařadit do 

nákladů i položky nesouvisející s ochranou před povodněmi (oprava 

komunikací, rekonstrukce kanalizací, běžná údržba toků a vodních děl, 

apod.). Tyto akce pak byly logicky hodnoceny méně příznivě, resp. zcela 

zamítavě. 

Zcela specifické bylo posuzování rekonstrukcí přehradních děl s cílem 

zajistit ochranu před povodněmi a zvýšit bezpečnost díla s ohledem 

na vznik zvláštní povodně. Zde jsme vycházeli z požadavků vyhlášky 

č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném 

znění. Nezbytným podkladem byly studie zvláštních povodní pod hodno-

cenými vodními díly. 

Závěr
Vláda 15. listopadu 2006 schválila v posledních desetiletích největší 

protipovodňový projekt, který v tomto okamžiku je ještě stále otevřený 

subjektům ohroženým povodněmi a nabízí jim postup k realizaci jejich 

ochrany. Tento program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi 

II“ je doplněn programem 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění 

a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který má ambice 

do protipovodňové ochrany výrazněji zapojit stovky rybníků a rybničních 

soustav, na jejichž obnovu stát rovněž vyčleňuje nemalé prostředky. 

Třetím protipovodňových projektem MZe je podstatnější zapojení 

pozemkových úprav do protipovodňové ochrany. Počínaje dubnem 2008 

bude Ministerstvo zemědělství každoročně informovat Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu o průběhu realizace těchto protipovodňových 

projektů.
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Konference „VODÁRENSKÁ 
BIOLOGIE 2007“
Informace a výběr nejzajímavějších příspěvků

Jana Říhová Ambrožová
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Souhrn
Příspěvek je zhodnocením konference Vodárenská biologie 2007 

a stručným přehledem vybraných, zúčastněnými nejvýše hodnocených 
příspěvků.

Konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2007 se konala ve dnech 30. 

ledna až 31. ledna 2007 v prostorách Masarykovy koleje v Praze 6. 

K dispozici byl konferenční sál a přidružené salonky, umožňující 

vystavujících firmám prezentaci přístrojů a vybavení. Na odborném 

a organizačním zaštítění konference se podílely tyto instituce: Minister-

stvo zemědělství - sekce vodního hospodářství, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze - Ústav technologie vody a prostředí, Vodní zdroje 

Ekomonitor, spol. s r.o. a Česká limnologická společnost. Odbornými 

garanty akce byli za Ministerstvo zemědělství ČR RNDr. Pavel Punčochář, 

CSc., za Vodní zdroje Ekomonitor Olina Halousková, za VŠCHT Praha 

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. a Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., za 

SZÚ Praha Mgr. Petr Pumann. Bylo předneseno celkem 39 odborných 

témat, do programu byla zařazena i posterová sekce (6 plakátových 

sdělení), k dispozici byla firemní prezentace. 

Na programu se objevily následující bloky: Blok legislativy; Blok 

vodárenství; Blok metod; Blok podzemní zdroje, vodárenské nádrže, 

nádrže; Blok indikátorových organismů, ekotoxicita; Blok eutrofizace, 

cyanotoxiny; Blok čistírenství. Příspěvky, které byly hodnoceny nejvýše, se 

zabývaly vodárenstvím a novými metodami, problematikou cyanotoxinů 

a praktickými zkušenostmi v managementem vodárenských nádrží 

a jejich povodí. Některé vybrané příspěvky, které bylo zúčastněnými 

hodnoceny jako příspěvky, které nejvíce zaujaly, jsou uvedeny dále 

v textu. (Poznámka: Vystoupení RNDr. P.Punčocháře, CSc. bylo mezi 

kladně hodnocenými příspěvky, přehled jeho přednášky nebyl do tisku 

do sborníku bohužel zařazen.). Případné zájemce o celé znění referátů 
odkazujeme na sborník z akce: Vodárenská biologie 2007, 30. ledna 
- 31. ledna 2007, Praha, Česká republika, Říhová Ambrožová Jana 
a Halousková Olina (Edit.), s. 232, ISBN 978-80-86832-23-4.

LENKA FREMROVÁ: Biologické metody v technických normách, Normy 
pro chemikálie používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě 
a bazénových vod

V roce 2006 bylo přeloženo 7 norem zpracovaných technickými 

komisemi CEN/TC 230, ISO/TC 147: ČSN EN 14757 (75 7708) Jakost 

vod – Odběr vzorků ryb tenatními sítěmi, ČSN EN 14962 (75 7710) 

Jakost vod – Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků 

ryb, ČSN EN 14996 (75 7710) Jakost vod – Návod k prokazování kvality 

biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí, ČSN EN 15110 

(75 7702) Jakost vod – Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých 

vod, ČSN EN ISO 10253 (75 7742) Jakost vod – Zkouška inhibice růstu 

mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum, ČSN 

EN ISO 9509 (75 7732) Jakost vod – Zkouška toxicity pro hodnocení 

inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu, ČSN EN 15196 

(75 7703) Jakost vod – Návod pro odběr a zpracování vzorků svleček 

kukel pakomárů Chironomidae (řád Diptera) pro ekologická hodnocení. 

V roce 2006 bylo zpracováno technické doporučení Biologický monitoring 
chladicích vod. Technické doporučení popisuje provozy s chladicími 

vodami a nejčastěji řešené technologické závady v těchto  provozech 

a vysvětluje podstatu biologického monitoringu chladicích vod (koncepci, 

metody, sledované ukazatele, odběr vzorků, hydrobiologické rozbory, 

stanovení koncentrace chlorofylu-a a mikrobiologické rozbory). V přílohách 

je uveden příklad biologického monitoringu chladicích vod a cenná barevná 

fotodokumentace. Technické doporučení bylo velmi kladně hodnoceno 

a doporučeno k používání v energetice a vodohospodářské praxi. Jeho 

distribuci zajišťuje HYDROPROJEKT CZ a.s.

V Evropském výboru pro normalizaci (CEN) pracuje technická komise 
CEN/TC 164 Vodárenství. Součástí této technické komise je pracovní 

skupina WG 9 Úprava vody určené k lidské spotřebě. Tato pracovní 

skupina zpracovala již přes 100 norem pro výrobky používané pro úpravu 

vody určené k lidské spotřebě a v roce 2006 dokončila také několik 

norem pro chemikálie používané pro úpravu bazénových vod. Od roku 

1997 probíhá zavádění těchto norem do soustavy českých technických 

norem. Normy obvykle popisují fyzikální a chemické vlastnosti určitého 

výrobku, obchodní formy, kritéria čistoty, metody zkoušení, způsoby dodání, 

výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU a podmínky 

skladování. V informativních přílohách bývají uvedeny všeobecné informace 

o výrobku, např. způsob výroby a použití při úpravě vody (funkce, forma 

použití, dávka při úpravě a způsob použití). Dosud bylo do naší normalizační 

soustavy zavedeno více než 100 těchto norem. Přehled těchto norem je 

uveden v Seznamu českých technických norem, vydávaném Českým 

normalizačním institutem, a v Seznamu technických norem vodního 

a odpadového hospodářství, který vydává HYDROPROJEKT CZ a.s. 

PETR PUMANN, TEREZA POUZAROVÁ: Kvantitativní stanovení abiosestonu
Výsledek stanovení abiosestonu v pitné vodě podle vyhlášky 

č. 252/2004 Sb. musí obsahovat textovou informaci o složení abio-

sestonu a kvantifikaci vyjádřenou jako pokr yvnost zorného pole 

mikroskopu s limitní hodnotou 10 %. A právě toto kvantitativní vyjádření 

je považováno za velmi problematické, jak po stránce metodické, tak 

co do výše limitní hodnoty. Pro stanovení abiosestonu ve vodách se 

v laboratořích v ČR používá metoda podle ČSN 75 7713. Oproti stanovení 

biosestonu je nutno odhadnout pokryvnost zorného pole v procentech. 

Odhad pokryvnosti je nepochybně nejslabší část metodiky. Pokud 

limit pro pokryvnost ve vyhlášce zůstane zachován, musí být upravena 

metodika a přehodnocena velikost limitní hodnoty (tzn. snížena), tak aby 

lépe odpovídala hodnotě zákalu. K tomu by bylo nutné provést větší počet 
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souběžných stanovení zákalu a abiosestonu vyhodnocených pomocí 

analýzy obrazu. Řešit neuspokojivou situaci kvantitativního stanovení 

abiosestonu bude vhodné jak v metodické normě tak ve vyhlášce pro 

pitnou vodu.

PETR DOLEJŠ, KATEŘINA VOZOBULOVÁ: Výsledky ročního provozu hygie-
nického zabezpečení vodovodu z podzemního zdroje UV zářením bez 
doplňkové desinfekce chlórem

Příspěvek se týkal zhodnocení jednoho roku provozu UV desinfekce 

v obci Soběnov. Povoz fungoval zcela bez mikrobiologických závad 

bez provedení chlorace celý rok, nebylo zaznamenáno ohrožení 

mikrobiologické nezávadnosti pitné vody. Nezměnila se kvalita pitné 

vody ve fyzikálně – chemických ukazatelích. Do pitné vody se nevnášejí 

cizorodé chemické látky a je odstraněno riziko vzniku vedlejších produktů 

chlorace. Spotřebitelé jsou spokojeni, zlepšily se chuťové a pachové 

vlastnosti pitné vody. Takto navržený způsob zajištění mikrobiologické 

a biologické nezávadnosti pitné vody beze zbytku odpovídá požadavkům 

§ 14 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienic-

kých požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 

a na úpravu vody, který říká, že „technologický postup úpravy vody musí 

odpovídat jakosti vody a nesmí být příčinou vnesení cizorodých, zdraví 

škodlivých látek do pitné vody. Musí co nejvíce respektovat přírodní 

složení vody a zachovávat biologickou hodnotu pitné vody“.

JANA HUBÁČKOVÁ, JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, IVA ČIHÁKOVÁ: Předběžné výsled-
ky z řešeného projektu - Výzkum degradace jakosti pitné vody při její 
akumulaci

Pro účinné naplňování tzv. nového směru uvažování ve vodárenství ať 

již jde o plány pro zajišťování bezpečné pitné vody (Water safety plans), 

či rizikovou analýzu a kritické kontrolní body při výrobě (HACCP), nebo pří-

stup založený na hodnocení a řízení rizika (risk assesment/risk manage-

ment approach) je třeba sledovat jednotný cíl. Všem zúčastněným, 

počínaje výzkumem, projekcí, technologickým provozem a provozem sítí 

musí jít o výrobu biologicky stabilní vody. Proto též o takovou funkčnost 

všech objektů, aby v nich potřebná stabilita vody nemohla být narušena. 

Neboť pouze biologicky stabilní pitná voda neumožňuje opětovné 

pomnožování volně žijících mikroorganismů a tvorbu slizů a nárostů na 

stěnách vodoje mů a v potrubí rozvodných systémů se všemi nežádoucími 

důsledky těchto jevů. Vodojemy (VDJ) jsou nutnou a nedílnou součástí 

celého systému zásobování vodou. Hydraulicko-prostorové řešení VDJ 

by mělo vyhovovat jak kvantitativním nárokům spotřebiště, tak i kvali-

tativním nárokům na jakost dodávané vody. Nároky na VDJ vyplývají 

ze zákona č. 258/2000 Sb. v jeho posledním znění a prováděcích 

vyhlášek č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005 Sb., kterou 

se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 

a rozsah kontroly pitné vody a vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 

úpravu vody. Dále mají VDJ odpovídat požadavkům uváděným v ČSN 

EN 1508 (75 5356) Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti 

pro akumulaci vody z ledna 2000 a ČSN 73 6650 Vodojemy z července 

1986. Výstupy z projektu měly být podkladem pro novelizaci posledně 

jmenované normy.

JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ: Rychlé screeningové metody hodnocení 
kvality vody a povrchů ve vodárenských provozech

Problematika tvorby biofilmů a nárostů, jejich složení a charakteristika 

není legislativně ošetřena. Nejsou k dispozici jednoznačné metody 

odběru nárostů a způsob jejich kvantifikace a interpretace údajů. 

Nevýhodou dostupných a specifikovaných metod odběrů vzorků stěrů 

je fakt, že vatovou či molitanovou stěrkou je sice stírána určitá plocha 

(definovaná/nedefinovaná), ale v úvahu se již nebere např. mocnost 

vrstvy, která je stěrem uvolněna. Může dojít i k poškození některých 

organismů, popř. některý z nich zůstanou ve vatové stěrce. Tyto 

nevýhody byly zvažovány při odběru vzorků zpracovávaných v rámci 

projektu 1G58052. Účelem použití rychlých screeningových metod je 

orientační zjištění kontaminace vodojemů (akumulací) přímo na místě 

laikem (obsluha vodojemů, která nemá potřebné biologické vzdělání). 

Pro provozy a obsluhu vodojemů a akumulací lze z mikrobiologických 

ukazatelů vybrat obecné indikátory, které lze monitorovat na agarech 

pádlových testerů. Tyto testery umožňují záchyt celkových aerobních 

bakterií (lze kultivovat při 22 °C a 36 °C), koliformních bakterií, plísní 

a kvasinek a monitorovat kontrolu dezinfekce. Doporučuje se provádět 

i monitoring přítomnosti/nepřítomnosti fyziologických skupin bakterií 

(např. železité, slizotvorné, sírany redukující, denitrifikační a nitrifikační, 

celkové aerobní, fluorescenční pseudomonády). Výhodou pádlových 

testerů je snadná manipulace a odběr vzorků vody a stěrů. Výsledky 

z rozborů, provedených na základě pádlových testerů či testů biologické 

aktivity, mají informativní charakter a jsou naprosto dostačující pro 

následující manipulace v objektech vodojemů. 

LENKA MAREČKOVÁ, JAN BINDZAR, VIKTOR NOVOTNÝ: Faktory ovlivňující účin-
nost Fentonova procesu

Vzhledem k rozmanitému složení odpadních vod neexistuje čistící 

proces, který by byl univerzální na všechny typy odpadních vod. Většina 

odpadních vod, zejména z průmyslové výroby, je na odtoku zatížena 

řadou organických kontaminantů, které je třeba před vypuštěním do 

recipientu odstranit. Část organických látek je běžně odstraňována 

biologickými procesy, které bývají ekonomicky výhodnější než procesy 

chemické. V některých případech, kde je koncentrace polutantů příliš 

vysoká nebo odpadní voda obsahuje biologicky obtížně rozložitelné látky, 

se v současnosti používají různé oxidační procesy AOPs (Advanced 

Oxidation Processes). AOPs metody jsou velice perspektivní pro odstra-

ňo vání celé řady organických polutantů jako jsou např. fenoly, formal-

dehyd, absorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX), pesticidy atd. 

z povrchových a odpadních vod. AOPs jsou založeny na generaci volných 

hydroxylových radikálů, které jsou vlastním oxidačním činidlem. Jelikož 

standardní redox potenciál (2,8V) těchto radikálů je vyšší než u ostatních 

běžně dostupných činidel s výjimkou fluoru,  patří tyto radikály k nej-

silnějším oxidačním činidlům. Generaci hydroxylových radikálu umožňuje 

kombinace běžně dostupných oxidačních činidel, mezi které patří H
2
O

2
, 

O
3
 nebo O

2
, s UV zářením nebo s kovem jako katalyzátorem. Jednou 

z AOPs metod je i Fentonova reakce a její modifikace. Při Fentonově 

reakci spolu reagují železnaté ionty a peroxid vodíku (tzv. Fentonovo 

činidlo). Dochází k disociaci peroxidu vodíku a tvoří se tak vysoce 

reaktivní hydroxylové radikály, které napadají a rozkládají přítomné 

organické polutanty. V uvedené práci byly Fentonovou reakcí degradovány 

organické polutanty  ve vodě z odmašťování a oplachu plastových výlisků. 

Účinnost odstranění organických látek byla indikována podle ukazatele 

CHSK. Jednotlivé pokusy byly provedeny pro dva typy katalyzátorů, jelikož 

bylo našim cílem porovnat jejich účinnost pro použití v praxi.

BLANKA STAŇKOVÁ, ZDENĚK BENÍČEK, RODAN GERIŠ: Provoz aerátoru hypo-
limnia na vodárenské nádrži Nová Říše

Povodí Moravy, s.p., provozuje od roku 1998 na vodárenské nádrži 

Nová Říše aerátor hypolimnia za účelem provzdušňování spodních vrstev 

vody v nádrži z důvodu zlepšení kvality surové vody. Důvodem realizace 

provzdušňování hypolimnia byly stále se opakující problémy s jakostí 

surové vody v nádrži zejména v letním a podzimním období, kdy se 

vlivem vzniklé bezkyslíkaté vrstvy v hypolimniu objevovaly v odebírané 

surové vodě zvýšené koncentrace některých látek, zejména amoniaku 

a manganu. Vlivem provozu aerátoru nedochází k úplnému porušení 

skočné vrstvy mezi epilimniem a hypolimniem, ale teplotní stratifikace 

hypolimnia je aerátorem ovlivněna. Změny biologie nádrže nelze zcela 

jednoznačně přisoudit aeraci hypolimnia, ke zlepšování biologie nádrže 

začalo docházet již před zpuštěním umělé aerace. Toto zlepšení se jeví 

jako trvalé a provozování aerátoru zřejmě pomáhá tento stav udržovat.

JINDŘICH DURAS, JAN SKRYJA: Ostrožská Nová Ves – faktory řídící jakost 
vody

Zadáním hydrobiologické části prací prováděných v lokalitě Ostrožská 

Nová Ves v rámci probíhající revize OPVZ bylo posouzení rizika eutrofizace 

dvou spolu sousedících jezer (tzv. vodárenského a těžebního) vzniklých 

po těžbě štěrkopísku. Posouzení mělo zohlednit jak závislost na 

hydrologických poměrech v jednotlivých letech (kolísání hladiny vody 

v jezerech), tak souvislost s možným rekreačním využíváním těžebního 

jezera, jehož vodou lze v suchých létech dotovat jezero vodárenské. 

K naplnění uvedeného cíle byly jednak vyhodnoceny dostupné údaje 

a jednak byl navržen a realizován v roce 2006 samostatný monitoring 

obou jezer zaměřený na jakost vody, biocenózu i sediment. Výsledky byly 

zpracovány spolu s hydrogeologickým posouzením pro Slovácké vodárny 

a kanalizace, a.s. do podrobné studie.

JINDŘICH DURAS, ZDEŇKA CHOCHOLOUŠKOVÁ, TOMÁŠ Č. KUČERA: Průzkum 
vodních makrofyt vodárenských nádrží

Úloha vodních rostlin ve stojatých vodách je velmi důležitá a mecha-

nismy, kterými se uplatňuje vliv ponořené vegetace na jakost vody 

jsou početné. V podmínkách vodárenských nádrží stoupá význam 

ponořených makrofyt na jakost vody s prodlužující se dobou zdržení 

vody v nádrži (obecně se zvyšuje význam procesů probíhajících v nádrži 

oproti vlivu přítoku) a se snižující se úživností vody (vyšší průhlednost 

dovoluje osídlení větší plochy dna). Je nezbytné zmínit především vliv na 

koloběh fosforu a vliv na biocenózu nádrže, zejména na rybí obsádku. 

Prezentované výsledky jsou prvním přiblížením problematice vodní 

vegetace v našich vodárenských nádržích. Získaná data zatím sice 

nedovolují hodnotit přínos pro jakost vody v jednotlivých nádržích, ale 

ukazují na kritická místa omezující rozvoj ponořených rostlin. Je také 

velmi pravděpodobné, že podpora vodních makrofyt může podpořit 

efekt účelového rybářského hospodaření na vodárenských nádržích 

a že využitím makrofytových lagun lze snižovat zatížení nádrží živinami. 

Porozumění vegetaci našich nádrží umožní vytvářet podmínky pro exis-
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tenci ekologicky cenných makrofytových litorálů, které jsou mimo jiné 

důležité z hlediska hodnocení ekologického potenciálu stojatých vod dle 

Rámcové Směrnice.

EVA HOHAUSOVÁ, JAN KUBEČKA, JARKA FROUZOVÁ, ŠTĚPÁN HUSÁK, HELGE BALK: 
Experimentální hodnocení biomasy vybraných druhů vodních makrofyt 
horizontální echolokací

V současnosti se stále více diskutuje význam vodních makrofyt jako 

poutačů živin ve vodních tělesech. Pro účely zjišťování vlivu vodních 

rostlin na koloběh živin v nádržích, je vhodné pracovat se spolehlivými 

odhady jejich biomasy. Klasické stanoveni biomasy odběrem rostlin 

z jednotek plochy je poměrně přesná, ale velmi pracná destruktivni 

metoda, která je zvláště neefektivní při práci na velkých vodních plo-

chách. Akustické metody, mezi nimi horizontální echolokace, je nastu-

pující metodou, která se může v detekci makrofyt a určování jejich 

biomasy časem kvalitně uplatnit. Dosud však neexistovaly studie, 

které by pro horizontální echolokaci popisovaly vztah mezi reálnými 

a akustickými charakteristikami vodních rostlin, tak jako existují např. 

pro ryby či jiné vodní organizmy. Dosavadní akustické studie rostlin 

využívaly téměř výhradně vertikální echolokaci, která je ale nepoužitelná 

v mělkých vodách, kde se sladkovodní rostliny vyskytují nejčastěji. 

Tato práce předkládá výsledky experimentální studie akustických 

charakteristik tří nejběžnějších druhů vodních makrofyt horizontální 

echolokací v našich podmínkách. Úkolem bylo interpretovat odražené 

echo studovaných rostlin a vztáhnout jeho akustické vlastnosti k reálné 

biomase rostlin. Studované druhy rostlin byly tímto způsobem popsány 

poprvé. Pomocí horizontální echolokace byly shromážděny poznatky 

o některých základních akustických rysech tří nejčastějších druhů rostlin 

z našich vodních nádrží. I přes zjištěné nepřesnosti se jeví využití vztahu 

mezi velikostí signálu a biomasou a dalších akustických závislostí jako 

dobrý základ pro budoucí rutinní odhadování biomasy vodních rostlin na 

velkých vodních plochách. Na základě získaných výsledků lze soudit, že 

horizontální echolokace bude přínosem při detekci a odhady biomasy 

v litorálu vodárenských nádrží a v dalších mělkých vodách, stejně jako 

se osvědčila při studiu ryb.

RODAN GERIŠ, DANIELA VRABCOVÁ, DAGMAR JAHODOVÁ: Význam krásivek pro 
vodárenství

Krásivky jsou považovány obecně za skupinu indikující nízkou saprobitu 

i trofii, kyselou, stojatou vodu a rašelinný podklad. Toto platí u velké 

části jejich zástupců, některé krásivky jsou však vázány na prostředí 

alkalické, vyskytují se v nárostech potoků a řek, snášejí vysoké organické 

zatížení a preferují vody s vysokým obsahem živin. Některé druhy rostou 

v půdě jako součást edafonu, jiné na smáčených nevysychavých místech, 

hlavně na žulových skalách. Jiné jsou často překvapivě hojně zastoupeny 

na různých efemerních biotopech – např. vyjetých kolejích na lesních 

a polních cestách. Největší druhová diverzita byla zjištěna v mírně 

kyselých mezotrofních vodách s maximálním množstvím mikrobiotopů 

a tedy i gradientů (pH, trofie, světlo, substrát). Jejich význam pro 

vodárenství a zvláště pro biologii vodárenských nádrží je možno 

rozdělit do tří nejvýznamnějších bodů: bioindikace, významná složka 

letního fytoplanktonu vodárenských a rekreačních nádrží a krásivky 

problematické pro vodárenství. Přestože krásivky nejsou pro vodárenské 

využití nádrží tak důležité jako sinice nebo eukaryontní pikoplankton, 

mohou sloužit jako cenné indikátorové organismy, významně se podílet 

na letní biomase fytoplanktonu nádrží i rybníků a ojediněle mohou 

působit závažné problémy s úpravou pitné vody. Za významný důvod 

pro výzkum interakcí mezi masovým výskytem krásivek a fyzikálními, 

chemickými i biologickými proměnnými v ekosystému stojatých vod je 

také možno považovat jejich schopnost koexistovat a případně nahradit 

společenstva sinic, tvořících v letním, pozdně letním a v podzimním 

období vodní květ.

PAVLA LOUČKOVÁ, JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, EVA BEZDĚKOVÁ, JANA NEKOVÁŘOVÁ, 
MARIE KARÁSKOVÁ, JAN RAKUŠAN, JIŘÍ ČERNÝ, RADKA KOŘÍNKOVÁ: Vyhodnocení 
účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

V laboratoři na VŠCHT probíhal od roku 2004 do roku 2006 projekt 

FT-TA/034 „Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií 

a řas v cirkulačních chladících systémech jaderných elektráren a jiných 

podobných technologických zařízeních“ na zjištění účinků ftalocya-

ninových preparátů. Nositelem projektu je VÚOS, a.s. Rybitví, které 

ftalocyaniny syntetizuje. Cílem práce je ekologicky šetrný způsob 

likvidace řas a bakterií pomocí fotodynamicky generovaného singletního 

kyslíku působením sluneční radiace v cirkulačních chladících vodách 

různých technických a technologických systémů. Předpokládá se, 

že takto provedená inhibice bakterií, sinic a řas by mohla nahradit 

běžně používané baktericidní a algicidní preparáty. Vlastním algicidním 

a baktericidním činitelem je zde in situ vznikající singletní kyslík, 

který je pro ostatní vodní biocenózu neškodný. Podstatou práce je 

aplikace ftalocyaninových sloučenin ke vzorkům čistých řasových kultur 

a následné zjištění inhibičních účinků na exponovaném organismu. 

V průběhu projektu bylo otestováno 51 ftalocyaninových sloučenin. Na 

základě výsledků laboratorních testů s čistými kulturami bylo vybráno 

deset ftalocyaninů, které byly otestovány i na reálných vzorcích. 

Sledování nátěrů na bločcích bude pokračovat i v roce 2007 a budou 

provedeny i další testy se vzorky reálných vod. Bylo navrženo možné 

další využití ftalocyaninových preparátů. Další aplikaci, kterou pracoviště 

navrhuje na zvážení, jsou vodárenské provozy, např. čerpací stanice, 

akumulace, přerušovací komory či provozy s technologickými linkami, 

kde mají problémy s udržením omítek a stěn v takovém stavu, aby se 

tyto nepodílely na zhoršování jakosti akumulované vody. Díky vlhkosti 

a přístupu slunečního záření jsou stěna narušovány biologickou aktivitou 

zjm. fotosynteticky aktivních organismů. V objektech tak vznikají „zelené 

mapy“ na stěnách s ložisky sinic a řas, které se uvolňují do ovzduší 

a stávají se potenciálním článkem kontaminace organismů vzdušnou 

cestou do komor, kde je akumulována pitná voda. Projevem jsou pak 

nárosty, biofilmy a biologicky nestabilní pitná voda. Nátěry na stěnách 

vystavené přístupu světla by tento problém vyřešily. Další možnou 

aplikací jsou smáčené povrchy v saunách a rehabilitačních zařízeních, 

kde se v osvětlených místnostech vytvářejí nejen řasové, ale i bakteriální 

nárosty. Možnou úvahou je i aplikace nátěrů přímo na dlaždice. Zde by 

bylo vhodné zvolit takovou technologii nástřiku, který bude mít delší 

trvanlivost a bude odolný vůči rozpouštění.

ELIŠKA MARŠÁLKOVÁ, BLAHOSLAV MARŠÁLEK: Odstraňování cyanotoxinů ve 
vodárenských procesech

Cyanobakterie produkují velké množství různých toxinů. V legislativě 

ČR je zatím pouze microcystin LR, ale i zde je dobré si uvědomit, 

že mikrocystinů známe v současné době 84 a že se zásadně liší 

svou toxicitou. Rozhodovat o účinnosti vodárenských technologiích 

pro odstraňování cyanotoxinů lze pouze na základě reálných analýz, 

šablonovité přenášení všeobecných informací představuje zbytečné 

ekonomické i hygienické riziko. Moderní poznatky z oblasti cyanotoxinů 

také prokazují, že klasické a běžně citované výsledky o tom, že mladá 

populace sinic má 95% MCs v buňce, kdežto senescentní kultura 

sinic má uvnitř buněk pouze 20-30% MCs již dnes neplatí, protože tyto 

poznatky pochází z laboratorních kultur a v přírodě jsou mikrocystiny 

vylučovány jako signální metabolity i mladými populacemi. Vždy je dobré 

poradit se s odborníky, kteří se touto problematikou aktivně zabývají 

a mohou ušetřit významné prostředky. Centrum pro cyanobakterie 

a jejich toxiny má vynikající metodické zázemí pro realizaci analýz, síť 

externích spolupracovníků pro navrhování technologických řešení a proto 

nabízí spolupráci v této oblasti.. Tento příspěvek záměrně nekomentuje 

jednotlivé vodárenské technologie a jejich účinnost při redukci 

cyanotoxinů (stejná technologie může mít účinnost v různých podmínkách 

od 90 do 5%), vždy je potřeba vycházet z konkrétních podmínek. 

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí

Technická 3
166 28, Praha 6, 

e-mail:jana.ambrozova@vscht.cz
tel: 220 445 123

Conference “Biology in Water Industry 2007” - Information and 

Choice of the Most Interesting Referates (Říhová Ambrožová, J.)

Key words
Biology in water industry - new methods and technologies - water 

treatment - cyanotoxins - basins

The paper evaluates program of the conference Biology in water 
industry 2007 and presents a brief review of chosen the most 
interesting and high evaluated presentations.
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Pitná voda pro více než 
1 milion obyvatel 

Úpravna vody Želivka zásobuje pit nou 

vodou Prahu, části Středočeského kra-

je a kraje Vysočina. V roce 2006 bylo 

dodáno do rozsáhlého distribučního 

systému 96,5 milionů m3 kvalitní pitné 

vody, což činí přes 13 % vyrobené vody v České republice. Úpravna 

vody je schopna v případě potřeby špičkově dodávat až 7 m3sec-1 

pitné vody. 

Úpravna vody Želivka 
Úpravna vody Želivka je tvořena dvěma základními komplexy: 

hydrotechnickým a vodárenským. Hydrotechnický komplex předsta-

vuje přehradní nádrž o ploše 1 432 ha s celkovým objemem zdrže 

266,5 mil. m3. Vodárenský komplex tvoří čerpací stanice surové vody, 

úpravna vody, štolový přivaděč ze Želivky do Jesenice a vodojem 

Jesenice.

Surová voda se odebírá z vodárenské nádrže a je vedena do 

čerpací stanice u paty hráze. Zde jsou osazena čtyři čerpadla BQBV 

600 s výkonem 1,1 m3/s a dvě čerpadla BQLV 1 000 (3m3/s) 

a pět BQDV 1 000 (3,6 m3/s). Surová voda je dopravována dvěma 

výtlačnými řady do rozdělovacího objektu, kde se průtok dělí do tří 

samostatných linek. Základní technologie úpravny vody na těchto 

linkách zahrnuje destabilizaci, agregaci a jednostupňovou separaci na 

otevřených pískových filtrech. Surová voda se destabilizuje přidáním 

síranu hlinitého. Na první lince navazuje na dávkování síranu hlinitého 

rychlomísič a flokulační nádrž. U druhé a třetí linky na destabilizaci 

bezprostředně navazuje agregace, která je zajištěna rychlomícháním 

ve dvou rychlomísičích. Dalším stupněm úpravny vody je separace na 

pískových filtrech. První linka má 32 filtračních jednotek, druhá a třetí 

po dvanácti filtrech. Linky mají vlastní provozní čerpací stanici. Voda 

použitá při praní filtrů se vypouští do usazovací nádrže. Do filtrované 

vody se dávkuje ozon, který zlepšuje organoleptické vlastnosti vody 

a účinně ničí mikroorganismy (ozonizační zařízení dodala firma Trailigaz). 

Zbytkový ozon se likviduje v destruktorech. Následuje měření množství 

vyrobené vody v měrném objektu, úprava alkality vápennou vodou 

a zdravotní zabezpečení chlorem zařízením firmy Wallace + Tiernan. Dále 

je možné, zvláště při mimořádných stavech, do vody dávkovat aktivní uhlí, 

manganistan draselný a pro úpravu pH kyselinu sírovou. 

Z měrného objektu jde voda do dvou regulačních vodojemů a do 

štolového přivaděče. Jeho délka je 51 km; končí uzávěrovou komorou 

před jesenickým vodojemem. Přivaděč má kruhový profil o průměru 

2,64 m. Objem vodojemu Jesenice je 200 000 m3; na něj navazuje 

hlavní pražský vodovodní řad.

Moderní řízení úpravny vody Želivka 
Automatizovaný řídící systém štolového přivaděče a úpravny vody 

Želivka je velmi zajímavým technickým projektem. Toto mimořádné 

technické dílo, co do rozsahu, způsobu technického řešení a realizace 

za plného provozu mohlo být kvalitně zadáno, navrženo a realizováno jen 

na základě dlouhodobé a dobře organizované odborné péče pracovníků 

úpravny vody o stroje, zařízení a technologické celky úpravny vody.

To znamená, že byla programově věnována mimořádná pozornost 

maximální funkčnosti čidel, analyzátorů, průtokoměrů, měření množství 

chemikálií, spolehlivosti strojů a zařízení s jednoznačným cílem 

– HOSPODÁRNĚ, SPOLEHLIVĚ, BEZPEČNĚ a s PERSPEKTIVOU možnosti 

optimálního rozšiřování a zkvalitňování systému s předpokládaným 

technickým vývojem. 

Vytvoření systému získávání přesných a spolehlivých provozně-tech-

nických informací z výroby vody a informací souvisejících s ekonomikou 

provozu v reálném čase pro možnost včasné korekce byl a je úkol náročný 

a zároveň nutný. Splněním tohoto úkolu pro sledování důležitých ukazatelů 

z výroby bylo dosaženo cíle nejvyššího, a to je dnes každodenně používaný 

systém denních provozně – ekonomických bilancí provozu úpravny vody 

a jeho grafické vyhodnocení v měsíčních, v čtvrtletních a v ročních inter-

valech a jeho přímá provázanost s provozně technickými údaji. 

To znamená, že vedení provozu má každý den informaci, za kolik korun 

byl vyroben 1 m3 pitné vody s možností kontroly dílčích položek nákladů. 

Je samozřejmé, že všechny ukazatelé ovlivňující kvalitu a náklady jsou 

sledovány v reálném čase. Je zřejmé, že tento systém každodenních 

bilancí je průkazným a důležitým krokem k efektivnímu hospodaření, 

a ve zpětné vazbě významně přispívá k plné profesionalitě při údržbě, 

opravách a obsluze strojů a technologických zařízení. A to je podstatou 

úspěchů, podstatou vytváření hodnot a ve svém důsledku důležitý 

příspěvek k dosažení úrovně srovnatelné s vyspělým světem. 

Průhlednost, přesnost, kvalita, kontinuální kontrola, respektování 

faktů a zákonitostí v oblasti provozní a ekonomické je optimální cestou 

k dlouhodobému zvyšování hospodárnosti a spolehlivosti. 

Řídící a informační systém 
úpravny vody Želivka

Ing. Oldřich Doležal

Rekonstrukce ASŘ na 
úpravně vody Želivka

Na úpravně vody Želivka byl při 

3. etapě její výstavby (uvedení do 

provozu v roce 1987) osazen počítač 

ADT 4500, který pomocí cca 1000 

vstup/výstupních signálů ovládal 

a mo ni toroval zásadní části technologického procesu úpravy vody. 

Systém byl koncipován jako centralizovaný, pouze pro řízení druhé a třetí 

filtrační linky sloužily programovatelné automaty Zepalog. V následujících 

letech byla napojena první filtrační linka, doladěny aplikační programy 

a systém byl s postupným doplňováním požadavků výroby provozován 

až do roku 1999, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci 

ASŘ. Pro realizaci zakázky byla vybrána firma UniControls a.s. Praha, 

která dodala informační a řídící systém štolového přivaděče a úpravny 

vody Želivka v časovém horizontu duben 2000 až září 2002. Vedle 

generálního dodavatele se podílely na realizaci i firmy ČKD Praha DIZ 

a.s. (dodávka elektrozařízení) a INGEA s.r.o. (aplikační programové 

vybavení). Investorem rekonstrukce byla Pražská vodohospodářská 

společnost a.s.

Celá rekonstrukce ASŘ probíhala při plném provozu úpravny vody 

a koordinace prací s požadavky na dodávku pitné vody byla samo-

zřejmostí. 

Systém je rozdělen na dvě samostatné části. První řídí technologické 

procesy ve vlastní úpravně vody, druhá část řídí dopravu vody štolovým 

přivaděčem do vodojemu Jesenice. 

Řídící systém úpravny vody
Do centrální stanice subsystému úpravny vody je připojeno 24 

samostatných procesních stanic, které umožňují řízení a monitorování 

jednotlivých technologických celků. Komunikace je zajištěna pomocí 

metalických a optických spojů. Centrální stanice realizuje pouze 

nadřazené řízení, protože celková struktura systému umožňuje umístění 

aplikačních programů do jednotlivých uzlů. Pro každé soustrojí na čerpací 

stanici surové vody je osazena samostatná procesní stanice, která 

nahradila najížděcí algoritmy až třicet let starých reléových logik. Na 

první filtrační lince umožnila rekonstrukce pultů místního ovládání zapojit 

32 distribuovaných I/O modulů pro ovládání jednotlivých filtrů a pomocí 

čtyř sběrnic napojit filtraci na společnou stanici. Takto provedené úpravy 

značně snížily nároky na kabeláž a zvýšily přehlednost systému včetně 

jeho diagnostiky. Podle nastavených parametrů probíhá plně automaticky 

dávkování chemikálií, provozování a praní rychlofiltrů, provoz ozonizace, 

chlórování a kontinuální kontrola kvalitativních ukazatelů upravené 

vody. Ještě je nutno odladit model, který podle požadovaného výkonu 

úpravny a s ohledem na spotřebu elektrické energie zadá pracovní 

body jednotlivých čerpadel v čerpací stanici surové vody a nastavení 

kuželových uzávěrů na jednotlivé linky. Systém dále zahrnuje monitoring 

a ovládání šesti rozvoden 22kV a 6kV, které byly rekonstruovány 

samostatnou investiční akcí v průběhu realizace ASŘ.

Řídící systém štolového přivaděče:
Pro spojení objektů na ŠP je vybudována radiová datová síť pomocí 

radiostanic RACOM 4000S21L v simplexním jednokmitočtovém provozu 

v pásmu 400 MHz. Pro bezproblémové spojení všech devatenácti 

objektů ŠP jsou na trase použity ještě tři retranslační stanice. V každém 

z objektů je nainstalována samostatná procesní stanice na kterou je 

napojena příslušná technologie a elektronický zabezpečovací systém, 

který poskytuje operátorovi přehled o narušení nebo pohybu osob 

po jednotlivých objektech. Celý systém je završen centrální stanicí 

ŠP a monitoruje hydraulické poměry štolového přivaděče s možností 

jeho provozování v plně automatickém řízení podle hladiny regulačního 

vodojemu na úpravně, nebo zvoleného průtoku upravené vody do dvou 

vodojemů v Jesenici. Regulační algoritmus zaručuje minimalizaci četnosti 

zásahů při splnění všech omezení vyplývajících z provozního řádu tohoto 

výjimečného hydraulického díla.

Operátorská úroveň
Operátorská úroveň je řešena pomocí vizualizačního systému IGSS32 

dánské firmy Seven Technologies. Celkově je v systému zapojeno sedm 

operátorských pracovišť umístěných na hlavním velínu nebo jako lokální 

pracoviště u příslušných technologií. Pro potřeby operátorů jsou na 

hlavním velíně instalovány dvě velkoplošné obrazovky typu SYNELEC 

ID CUBE MULTI SXGA o úhlopříčce 90“. Dalších osm pracovišť je 

monitorovacích bez možnosti zásahu do systému řízení. Sítě LAN-OP 

pro operátorská pracoviště i LAN-INF pro monitorovací pracoviště jsou 

pro zvýšení bezpečnosti oddělené a pracují na přenosové rychlosti 

100 Mb/s. Datové servery mají umožněn přístup k signálům z obou 

řídících systémů a tím je zaručena nezávislost systémů a současně 

přístup všech operátorských stanic k informacím z obou systémů. Pro 
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potřeby operátora jsou definovány hierarchicky uspořádané technologické 

snímky - 13 hlavních, které jsou dostupné z celkového přehledu a dalších 

110 vnořených, které poskytují podrobný rozbor a možnost nastavování 

všech provozních parametrů s jednoduchým přístupem k ovládání pomocí 

standardní klávesnice a myši. Dále systém umožňuje zobrazit grafy 

všech proměnných, ukládat historická data pro potřeby bilancí, přehledů 

a mnoho dalších funkcí, které řeší požadavky systémů této třídy. Pro 

potřeby ekonomického hodnocení je automaticky vytvářena bilance, 

která každý den ráno jednoznačně určí jak byla v minulých 24 hodinách 

dodržována technologická kázeň.

Procesní úroveň
Procesní úroveň je vybudována pomocí systému UNICON2 vyvinutého 

společností UniControls, který se osvědčil na řadě aplikací v plynárenství, 

energetice nebo dopravě. Základem systému jsou průmyslové 

počítačové moduly firmy PEP Modular Computers. Procesorové moduly 

jsou koncipovány jako jednodeskové počítače s 16 a 32bitovými 

mikroprocesory Motorola. Celkově je osazeno 45 procesních stanic 

na kterých je připojeno více než 7000 vstup/výstupních signálů. 

Důležitá je modularita systému a jeho otevřenost, které umožňuje 

realizaci úloh netypických pro PLC automaty. Programování řídících 

a regulačních algoritmů se provádí pomocí softwarového nástroje 

UniCap v programovacích jazycích dle normy IEC 1131-3. Programování 

a diagnostika může být prováděna lokálně nebo z nadřazených stanic. 

Moduly obsahují vlastní diagnostiku a je možná výměna modulů pod 

napětím. Komunikace s datovými servery je změnová.

Přínosy technického řešení
Provozovatel díla si cení přínosu řídícího a informačního systému 

především z hlediska operativního řízení technologie na základě účinné 

kontroly všech důležitých poznatků úpravny vody a optimálního zajištění 

hospodárnosti provozu na základě automatického získávání denních 

provozně – ekonomických bilancí. Nezanedbatelný je příspěvek ke zvýšení 

bezpečnosti provozu (zapojení EZS na objektech úpravny vody a štolového 

přivaděče). V současné době je v plném proudu realizace elektronického 

zabezpečovacího systému doplněného kamerovým systémem v celém 

areálu úpravny vody. Systém je uživatelsky velmi příjemný. Modularita 

systému usnadňuje jeho údržbu, modernizaci a plně umožňuje rozšíření 

v případě realizace dalších technologických prvků v úpravně vody.

ing. Oldřich Doležal, PVK a.s.
Jiří Edr, PVK a.s.

Doplnit adresu
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Problematikou efektivní tvorby softwaru se v současnosti 
za bý vá většina aplikačních a soft warových firem. Otázky 
rychlosti, spolehlivosti a kvality vytvoření jakéhokoliv 
(nikoliv nutně „auto matizačního“) programu nebo pro-
jektu jsou předmětem nejrůz nějších vnitrofiremních 
standardů a „hnacím motorem“ tvorby řady podpůrných 
inženýrských nástrojů. V následujícím textu přiblížíme 
řešení firmy UniControls a.s.

�

Společnost UniControls a. s. jako dodavatel průmyslových řídicích 

systémů zajišťuje vývoj a výrobu některých hardwarových komponent 

řídicích systémů, vývoj jejich operačního a aplikačního softwarového 

vybavení, kompletaci systémů a poskytuje svým zákazníkům veškeré 

související servisní činnosti. Pro zkvalitnění celého spektra činností 

spojených s přípravou, realizací a servisem zejména rozsáhlejších 

distribuovaných řídicích systémů je ve společnosti UniControls 

a.s. od roku 2000 užíván a průběžně rozvíjen systém off-line i on-

line programových nástrojů pod souhrnným označením UniCAP. 

Ačkoliv on-line prostředky UniCAP se opírají o služby programového 

komplexu Unicon4, coby nové generace základního softwarového 

vybaveni distribuovaných systémů dodávaných firmou UniControls 

a.s., významné části UniCAP mají velmi obecný charakter a jsou 

použitelné i mimo toto prostředí.

Programový balík UniCAP
Systém UniCAP je ucelený programový balík určený pro oblast 

aplikací distribuovaných řídicích systémů technologických procesů. 

Zajišťuje podporu v následujících fázích realizace systémů:

• projekční příprava řídicích systémů

• konfigurace technického a programového vybavení distribuova-

ného řídicího systému

• tvorba aplikačních programů a parametrizace programových 

objektů. 

Díky systému UniCAP je možné jednoduchým způsobem odlaďovat 

komplexní části aplikačních programů řídicích systémů a tím oživovat 

UniCAP – Systém pro projektování, 
programování a servis 

průmyslových řídicích systémů

subsystémy a seřizovat parametry řídicího systému daného technolo-

gického procesu. Systém UniCAP nabízí i jedinečné prostředky pro 

simulaci, které lze využít při ověřování aplikačního programu řídicího 

systému.

Systém UniCAP mohou využívat společnosti zaměřené na 

systémovou integraci a údržbu systémů, ale i společnosti provozující 

řízené techno logie, a to ve všech etapách životního cyklu řídicího 

systému i řízeného technologického procesu.

Úvodní logo systému UniCAP i jeho úvodní obrazovka jsou 

představeny na obr. 1 a 2.

Projektování topologie řídicího systému
Pomocí systému UniCAP lze projektovat a také definovat celou 

topologii řídicího systému (viz. obr. 3), která se může v koneč ném 

výsledku skládat až z 128 procesních, operátorských, ser visních 

a dalších stanic. V této části lze definovat všechny procesní stanice 

od specifikace vstupů a výstupů (včetně jejich reprezentací a převodu 

na inženýrské jednotky), přes typy procesorových jednotek jednotlivých 

procesních stanic až po platformu, na které bude procesní stanice 

pracovat (Linux, OS-9, MS Windows).

Obr. 1 - Úvodní logo

Obr. 2 - Úvodní obrazovka projektu

Při projektování topologie řídicího systému lze také definovat 

komu nikační vazby mezi procesními stanicemi a zařízeními třetích 

stran. V základní výbavě systému UniCAP ve vazbě na systém Unicon 

je velké množství již implementovaných komunikačních protokolů 

(např. OPC, Modbus, Modbus TCP/IP, CANopen, HDLC(UNR), 

Ethernet (TCP/IP, UDP), Siemens 3964R, DECNet, Data Highway 

Allen Bradley, Landis&Gyr, SAT, Westinghouse a mnoho dalších). 

Pro případ nutnosti implementace nového komunikačního protokolu 

je systém UniCAP ve vazbě na systém Unicon otevřený a nový 

komunikační protokol lze jednoduše implementovat.

Komunikační vazby mezi jednotlivými procesními stanicemi 

navzájem se definují na úrovni proměnných a sice jen jednoduchým 

přetažením myši proměnné ze zdrojové procesní stanice do procesní 

stanice cílové.

Aplikační programy procesních stanic
Pro programování aplikačních programů procesních stanic jsou 

k dispozici tři základní jazyky nezávislé na platformě. Prvním je 

jazyk funkčního blokového schématu (FBD - Function Block Diagram 

- obr. 4, dalším je sekvenční automat (SFC - Sequential Function 

Chart) - obr. 5 a posledním je jazyk strukturovaného textu (ST 

- Structured Text). Všechny výše uvedené jazyky vycházející ze 

standardu IEC 61131-3 a lze je při aplikačním programování volně 

kombinovat.

Obr. 3 - Topologie řídicího systému
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Systém UniCAP dále disponuje mnoha vlastnostmi a prostředky, 

které výrazně napomáhají při vývoji aplikačních programů procesních 

stanic, z nichž nejpřínosnější jsou uvedeny v následujících bodech:

• prostředky pro grafický a textový popis projekčních objektů (např. 

technologických zařízení, instrumentace řídicího systému, popis 

struktur a parametrů funkčních celků, řídicích obvodů, sekvenčních 

automatů, regulátorů, aplikačních programů, úloh atd.),

• prostředky pro asociace projekčních objektů popisujících různé 

aspekty téhož reálného objektu,

• prostředky pro kontroly sémantických a syntaktických chyb při 

tvorbě aplikačního programu,

• knihovny několika stovek tříd standardních výkonných i vizua-

lizačních elementárních objektů.

Překládání, ladění a distribuce aplikačních 
programů procesních stanic

Systém UniCAP má v sobě implementovaný překladač (tzv. 

generátor GATD), který vytváří platformově nezávislé aplikační 

produkty překladu. Ty v sobě obsahují kompletní konfigurační 

informace a aplikační programy ve formě určené k interpretaci pro 

všechny procesní stanice a operátorské stanice v projektu.

Takto vytvořené produkty překladu lze na jednotlivé uzly celé 

topologie řídicího systému distribuovat pomocí prostředku „down-

load“ z jednoho místa. Systém UniCAP také disponuje prostředky 

pro ladění aplikačních programů, jako jsou krokování automatů, 

po zastavení a restart interpretace, zobrazování a archivace hod-

not proměnných (tabulkově nebo v grafické podobě), manuální 

modifikace hodnot proměnných a dále prostředky pro simulaci 

řídicích obvodů a prostředky pro seřizování regulačních obvodů.

Možnosti využití systému UniCAP
Systém UniCAP je komplexním, velmi obecně koncipovaným 

progra movým prostředkem, který nabízí svým uživatelům především 

možnost správy různorodých informací užitečných zejména v oblasti 

projektování distribuovaných řídicích systémů a tvorby jejich 

aplikačního programového vybavení. Systém UniCAP má jen některé 

rysy systémů CASE (Computer Aided Software Engineering), na druhé 

straně poskytuje více funkcí než integrované vývojové prostředí (IDE 

– Integrated Development Environment)) aplikačních programů.

Systém UniCAP představuje databázovou aplikaci typu klient/

server, zaměřenou na popis hierarchicky uspořádaných objektů, 

jejichž dominantní vlastností je schopnost generovat a zpracovávat 

signály. Principy, na kterých je systém založen, zajišťují prakticky 

neomezenou „morální životnost“ uložených informací. S malou 

nadsázkou lze tvrdit, že „dokud budou existovat relační databázové 

systémy, bude bez velkých nákladů možné zachovávat zpracovatelnost 

všech projekčních databází“. Přechod na novou verzi systému 

s modifikovanými strukturami projekční databáze je vyřešen pomocí 

aplikace Upgrade SQL script. 

Systém sám o sobě není zaměřen na jakýkoli konkrétní typ cílových 

prostředků - konkrétní sortiment přístrojových a programových kompo-

nent některého výrobce. Definice typových objektů všech kategorií 

vyskytujících se v projektech řídicích systémů je předmětem činnosti 

uživatele. Systém poskytuje v podstatě množinu velmi univerzálně 

použitelných služeb pro manipulace s obecně pojatými projekčními 

objekty, jejichž vlastnosti a vzájemné vazby mohou být konkretizovány 

uživatelem s prakticky libovolně zvolenou rozlišovací úrovní. Systém 

je použitelný i pro malé aplikace, síla databázové koncepce se však 

výrazněji projeví u rozsáhlejších aplikací s desítkami procesních nebo 

servisních stanic a s řádově desítkami až stovkami tisíc projekčních 

a datových objektů. 

Efektivní využívání všech možností systému není zcela jedno-

duchou záležitostí. Systém je určen především pro profesionály 

schopné přispívat k firemnímu know-how, může však být užitečný 

i pro méně zkušené nebo občasné uživatele, kteří informace 

převážně získávají nebo poskytují informace s omezenou oblastí 

platnosti. Projekty a aplikační programy vytvořené v systému 

UniCAP mohou být složité a přitom přehledné, dobře udržovatelné, 

poměrně bezpečné proti nekvalifikovaným zásahům a také 

„krásné“. Tento systém také dokáže odhalit mnoho chyb uživatelů, 

leccos za ně „domyslet“ a nahradit velké množství jejich rutinní 

práce, ale to vše jen za předpokladu, že každý uživatel - obzvláště 

však uživatel s funkcí metodika, resp. správce firemní projekční 

databáze - přijme filozofii systému za svou a investuje přiměřeně 

úsilí zejména do promyšlenosti výstavby dědických hierarchií 

sdílených atributů a konstrukce firemní standardizovaných 

projekčních objektů.

Ing. Antonín Felber
UniControls a. s.
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Aplikace umělých 
neuronových sítí na zvolený 
úsek povodí Sázavy

Martin Neruda, Roman Neruda, Petra Kudová

Klíčová slova
Umělé neuronové sítě - srážko-odtokové modely - povodí Ploučnice 

- povodí Sázavy

Souhrn
Článek se zabývá srážko-odtokovým modelováním na řece Sázavě. 

Autoři použili podobný model na predikování průtoků na řece Ploučnici. 
Pro sledování byl použit softwarový nástroj vyvíjený na Ústavu 
informatiky Akademie věd ČR s názvem „Bang“.

�

Úvod
Pro modelování průtoků na Sázavě jsme použili model umělé 

neuronové sítě (obr. 1.). Využili jsme naše zkušenosti z výpočtů na 

Ploučnici. Jako programové vybavení byl použit systém vyvíjený na Ústavu 

informatiky Akademie věd ČR v Praze „Bang“. Data o srážkových úhrnech 

v povodí a průtocích v uzávěrovém profilu byla získána od Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Byl vybrán úsek řeky Sázavy od 

pramene k uzávěrovému profilu Světlá nad Sázavou (viz obr. 2.), kde se 

nacházejí srážkoměrné stanice Světlá nad Sázavou, Humpolec, Habry 

a Horní Krupá.

Modely neuronových sítí jsou uspořádány do vrstev. Standardně se 

používají dvě až tři vrstvy. Neurony ze sousedních vrstev jsou navzájem 

propojeny. Sílu vícevrstvých neuronových sítí utváří spojení více vrstev 

a nelineárních přenosových funkcí jednotlivých neuronů. Kdybychom 

použili lineární přenosovou funkci, mohli bychom celou síť nahradit sítí 

perceptronů s vhodnými vahami. Často používanou přenosovou funkcí 

je sigmoidální přenosová funkce. U neuronových sítí se často používá 

algoritmus zpětného šíření – back propagation. Při jeho použití se síť 

postupně učí pomocí korekce vah v závislosti na odchylce mezi zadanou 

a vypočtenou hodnotou výstupního signálu. Korekce signálů (vah) pak 

probíhá sítí zpětně – odtud pochází název. 

Cíle a způsoby řešení 
Naše výpočty probíhaly na určeném úseku řeky Sázavy. Srážkové úhrny 

v hodinovém kroku byly získány z ČHMÚ Praha ze stanic: Habry, Horní 

Krupá, Humpolec, Světlá nad Sázavou. Hodinové průtoky byly pořízeny 

pro uzávěrový profil Světlá nad Sázavou. Hodinová data byla získána za 

období 1. 8. – 11. 9. 2002, zejména pro zahrnutí povodně z 14. 8. 2002 

(kulminace 7:00 až 9:00 na hodnotě 169 m3.s-1). Podle vyhodnocení 

ČHMÚ se jednalo o více než Q
5
 (pětiletý průtok), přičemž se uvádí, že Q

5 

= 154 m3.s-1, Q
10 

= 185 m3.s-1. Pro výpočet váženého průměru srážkových 

úhrnů byla použita metoda Thiessenových polygonů v programu ArcGIS 

verze 9 (viz tab. 1. a obr. 2.).
Hodinová data byla rozdělena na trénovací množinu (1. 8. – 31. 8. 

2002) a množinu testovací (1. 9. – 11. 9. 2002). Statistická úspěšnost 

experimentů s neuronovými sítěmi byla spočítána podle koeficientu 

determinace (EC):

 (1)

kde Q
m
…hodinové naměřené průtoky (m3.s-1)

 Q
p
… hodinové spočítané průtoky (m3.s-1)

 Q …průměrný naměřený hodinový průtok (m3.s-1)

Název srážkoměrné stanice
Plocha spočítaná podle Thiessenových 
polygonů (km2)

Habry 90

Světlá nad Sázavou 134

Horní Krupá 768

Humpolec 246
Celkem 1238

Tab. 1. Rozdělení povodí podle Thiessenových polygonů (data: ČHMÚ)

Obr. 1. Vícevrstvá 
perceptronová síť

Obr. 2. Povodí Sázavy 
rozdělené podle 
Thiessenových polygonů 
(data: ČHMÚ)

Obr. 3. Predikce sítě během trénování 1 h dopředu

Byly zkoušeny dvě varianty perceptronové neuronové sítě typu 3–7-1 

s algoritmem zpětného šíření (back propagation). První s předpovědí 1 h 

dopředu, a to na základě průtoku a srážky v momentu výpočtu, a srážky 

pro jednohodinovou předpověď. Druhá s předpovědí 2 h dopředu, a to na 

základě srážek a průtoků v momentě předpovědi, a srážek 2 h dopředu. 

Data byla do programu upravena v intervalu <0; 1>. Po zpětném 

převedení na průtoky v m3.s-1 byly spočítány koeficienty determinace 

a sestrojeny výsledné grafy (obr. 3. – 6.).

Obr. 4. Predikce sítě během testování 1h dopředu
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Výsledky
Koeficient determinace u první varianty sítě vychází pro období 

trénování 99,6 % a pro období testování 96,7 %. U druhé varianty sítě to 

bylo 99,4 % při tréninku a 82,1 % při testování. Pro ověření spolehlivosti 

předpovědí je nutné provést další výpočty s různými architekturami sítí. 

V grafech řada 1 značí naměřené hodnoty a řada 2 hodnoty spočítané. 

Diskuze a závěr
Zejména při testování je u zvýšeného průtoku předpovídána hodnota 

menší než ve skutečnosti nastala. Tento fakt se nám také prokázal 

při výpočtech na Ploučnici. Pro předpovědi 2 hodiny dopředu je vidět 

při testování horší schopnost predikce, nicméně 82 % koeficientu 

determinace je stále, podle našeho názoru, dobrý výsledek. 

Šeblová, Starý (2004) použili neuronové sítě jako srážkoodtokový 

model v povodí Jihlavy. Byly předpovídány průtoky na 2 a 12 hodin 

dopředu. Z výsledků vyplývá, že predikované průtoky mají poměrně 

vysokou přesnost, která klesá s rostoucím intervalem předpovědi. V další 

práci předpokládáme experimenty s předpovědí na více hodin dopředu 

(6, 12). V letošním roce bychom rádi vyzkoušeli model neuronových sítí 

na Ploučnici přímo v on-line provozu (ve spolupráci s regionální pobočkou 

Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem).
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Metodický pokyn ČAH 
č. 1/2007
Vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí k povolení nakládat 
s podzemní vodou

Úvod
Povolení k nakládání s vodami se ve smyslu § 9 zákona č. 254/2001 

Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon č. 254/2001 Sb.) vydává na časově omezenou dobu. 

V tomto povolení se stanoví účel, rozsah, povinnosti a případně 

podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Podkladem vydání povolení 

k nakládání s podzemními vodami je přitom vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí (podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích 

a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů) pokud 

vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. K tomu je 

třeba dodat, že předchozí § 8, odstavec 1 zmíněného zákona č. 254/2001 

Sb. hovoří o tom, kdy je třeba získat povolení k nakládání s podzemními 

vodami, tedy kdy je třeba mít i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí: 

je to v případě jejich odběru, jejich akumulace, jejich čerpání za účelem 

snižování jejich hladiny, v případě umělého obohacování podzemních 

zdrojů vod povrchovou vodou a v případě jiného nakládání s nimi. Dále 

je třeba povolení, tedy i vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí získat 

k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, k čerpání povrchových 

nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za 

účelem získání tepelné energie a k čerpání znečištěných podzemních vod 

za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do 

těchto vod, případně do vod povrchových.

V souvislosti se změnou legislativy ve smyslu ustanovení čl. II, bodu 

2 zákona č. 20/2004 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. 

zaniká platnost jednoho z typů povolení k nakládání s vodami, povolení 
k odběrům podzemní a povrchové vody vydaných před 1.1.2002, a to 

ke dni 1.1.2008. Toto ustanovení se nevztahuje na povolení k odběru 

podzemní vody ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností 

pitnou vodou. Protože docházelo k různým výkladům v zákoně č. 252/2001 

Sb. uvedeného sousloví „zásobování domácnosti pitnou vodou“ vydalo 

MŽP na stránkách www.zanikpovolení.cz níže uvedenou úvodní informaci, 

z níž vyplývá, že toto ustanovení se netýká pouze vody používané k pitným 
účelům ale i k jinému využití vody v domácnosti:
!!! POZOR !!! Informace uvedené na tomto webu se netýkají fyzických 
osob nepodnikajících:
• Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání 

zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955.
• Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna 

byla vybudována po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi, popř. 
mohou doložit jeho vydání.
K tomu je třeba dodat jednu podstatnou informaci: s odvoláním 

na §15, odstavec 1 zákona č. 254/2001 Sb. lze vodní dílo sloužící 

k nakládání s vodami povolit pouze tehdy, bylo-li současně povoleno 

odpovídající nakládání s vodami z něj nejpozději současně s povolením 

stavby vodního díla. U studen vybudovaných před 1.1.1955 se přitom 

předpokládá, že z nich byl povolen nejen odběr podzemní vody, ale že 

byly i povoleny jako vodní díla, aniž by k tomu byl jiný dokument než 

prokázání existence dané studny k1.1.1955 (např. pozemkové knihy, 

kupní smlouva, apod.). Naopak u studen vybudovaných po tomto datu 

musí existovat, má-li se na uživatele vztahovat výše uvedené upozornění 

MŽP, doklad jak o povolení k odběru vody, tak doklad k povolení vodního 

díla, z kterého je odběr vody prováděn. Nejsou-li tyto doklady pro studny 

individuálního zásobování domácností pitnou vodou vybudovaných po 

1.1.1955 k dispozici, musí být v daném případě zažádáno nejen o nové 

povolení k odběru vody ale i o dodatečné povolení vodního díla.

Z uvedeného pro osoby oprávněné ke zpracování vyjádření k nakládání 

s podzemní vodou ve smyslu § 9, odstavec 1 zákona č. 254/2001 Sb. 

vyplývá, že vyjádření, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech 

nerozhodne jinak, se zpracovává v případech odběru podzemní vody :

- z tzv. historických studen vybudovaných před 1.1.1955, pokud odběr 

podzemní vody slouží pro jiný účel než pro individuální zásobování 

domácností pitnou vodou, tedy pro fyzické osoby podnikající, pro 

právnické osoby, pro neziskové organizace, sdružení, spolky, apod.;

- ze studen vybudovaných po 1.1.1955, pokud odběr slouží pro individu-

ální zásobování domácností pitnou vodou ale uživatel nemá platné 

povolení k odběru vody (tedy doba platnosti povolení již uplynula nebo 

nemá žádné povolení);

- ze studen vybudovaných po 1.1.1955, pokud odběr vody slouží pro 

jiný účel než pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, 

tedy pro fyzické osoby podnikající, pro právnické osoby, pro neziskové 

organizace, sdružení, spolky, apod.:

o jejichž uživatel nemá platné povolení 

k odběru vody (tedy doba platnosti povolení již 

uplynula nebo nemá žádné povolení);

o jejichž uživatel má platné povolení k odběru 

vody, avšak toto bylo vydáno před 1.1.2002, tzn. 

že ve smyslu ustanovení čl. II, bodu 2 zákona 

č. 20/2004 Sb. zaniká toto povolení ke dni 

1.1.2008;

o jejichž uživatel má platné povolení k odběru vody vydané po 1.1.2002 

ale požaduje provést změnu odběrného množství.

Výjimkou z výše uvedeného je pouze případ, kdy uživatel požádá 

o prodloužení platnosti doposud platného povolení k odběru vody v termínu 

minimálně 6 měsíců před uplynutím doby jeho platnosti a současně doloží, 

že se podmínky za kterých bylo původní povolení uděleno nezměnily.

Role osoby s odbornou způsobilostí
Jak je z uvedeného výčtu a reálné situace v ČR zřejmé, bude se 

nutnost zpracovat vyjádření dle § 9, odstavec 1 zákona č. 254/2001 

Sb. vztahovat na ohromné množství případů (odhadem desetitisíce), 

m.j. i na značný počet významných odběrů podzemní vody pro centrální 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zde je třeba si uvědomit, že 

v minulosti nebyla povolení k nakládání s podzemními vodami spojena 

s nutností posouzení osoby s odbornou způsobilostí, takže podklady na 

základě kterých byla tato povolení vydávána jsou kvalitativně rozdílné, 

od kvalifikovaných, bilančně podložených podkladů až po podklady, 

kde jakékoliv relevantní údaje chybějí. Naskytuje se tak zcela ojedinělá 

situace, kdy, pokud zpracování vyjádření bude obsahově kvalifikované 

a rámcově jednotné, je možno zcela zásadně povýšit informovanost 

o vodních zdrojích v celé ČR, právě tak jako o odběrech podzemní vody 

z nich na potřebnou odbornou úroveň. K tomu je třeba si uvědomit, že 

v procesu povolení nakládání s podzemní vodou nefiguruje žádný jiný 

odborný článek, který by roli osoby s odbornou způsobilostí, v daném 

případě hydrogeologa, mohl nahradit. Proto se ČAH rozhodl zpracovat 

pro své členy tento metodický pokyn, který si klade za cíl nastolit určitou 

jednotnost ve zpracování tohoto neobyčejně významného a prestiž 

hydrogeologie zvyšujícího dokumentu. 

Náplň vyjádření
Vyhláška č. 369/2004 Sb. sice podrobně uvádí náplň jednotlivých 

druhů průzkumných geologických prací průzkumných prací, ale pojem, 

resp. obsahovou náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí nezná. 

Existuje tak pouze jeden legislativní dokument alespoň částečně 

spe ci fikující obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, a to je 

vyhláš ka č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 

Sb. Specifikace potřebných podkladů pro vydání povolení k nakládání 

s podzemními vodami uvedená v § 2, odstavci 1, písmeno h) je ve vztahu 

k hydrogeologii následující:

„Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení 

k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu 

vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních 

zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, 

pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny 

podzemních vod.“

Specifikace potřebných podkladů pro vydání povolení k odběru pod-

zemních vod pro potřebu jednotlivých občanů (domácností) uvedená 

v § 3a, odstavci 1, písmeno c) je ve vztahu k hydrogeologii následující:

„Vyjádření osoby s odbornou způsobilost, včetně zhodnocení původu 

vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních 

zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, 

pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny 

podzemních vod.“

V uvedeném textu, téměř totožném, je důležité příslovce „včetně“, 

tzn. zahrnující v to, počítaje v to, apod., z čehož vyplývá, že vyjádření je 

hlavně něco jiného než část věty za slovem včetně, tedy než posouzení 

původu vody, možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů, aj. A to něco 

jiného není bohužel nikde definováno, a proto se předkládaný metodický 

pokyn pokouší tuto klíčovou část vyjádření, právě tak jako obsahovou 

část celého vyjádření, sjednotit. Za podstatné se přitom považuje to, že 

vyjádření se vydává k nějakému konkrétnímu požadavku na množství 

vody a základem vyjádření by tedy mělo být zhodnocení, 

- že toto množství vody je či není v místě navrhovaného odběru trvale k dis-

pozici z přírodních, tedy z permanentně se doplňujících zdrojů, případně 

ze zdrojů indukovaných nebo po určité časové období z přírodních zásob, 

tedy ze složky podzemní vody průběžně nedoplňované;

- že jímací objekt, včetně jeho situování v území je či není konstrukčně, 

případně právně či jinak způsobilý tento odběr umožnit a

-  že lze či nelze odběr realizovat bez významnějšího negativního vlivu na 

okolní vodní a na vodu vázané ekosystémy, případně na blízké stavby 

a zařízení. 
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Je zřejmé, že odpověď na tyto 3 základní otázky, právě tak jako 

na otázky navazující (původ vody, ovlivnění okolních zdrojů vody 

a případný návrh minimální hladiny) vyžaduje sumu informací, které 

osoba s odbornou způsobilostí má buď k dispozici nebo si je v průběhu 

zpracování vyjádření musí opatřit, má-li být vyjádření kvalifikované. 

Návrh na obsahovou náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., v daném případě k odběru podzemní 
vody, s uvážením alternativy případných doplňujících průzkumných prací, 

je následující:

1. zadání a cíl prací, případně jejich metodika;

2. popis vodního zdroje podzemní vody z něhož má být odběr rea-

lizován;

3. případný doplňující průzkum pro získání údajů uvedených v bodu 2;

4. popis vodního díla, včetně velikosti dosavadního odběru a způsobu 

ochrany vodního zdroje;

5. případný doplňující průzkum pro získání údajů uvedených v bodu 4;

6. velikost navrhovaného odběru podzemní vody, jiné povolené odběry 

podzemní vody v konkrétní hydrogeologické struktuře a bilance zásob 

podzemní vody;

7. případný doplňující průzkum pro získání údajů pro bilanci zásob 

podzemní vody;

8. posouzení vlivu odběru podzemní vody na vodní a na vodu vázané 

ekosystémy, případně na vodní díla, stavby či zařízení;

9. případný doplňující průzkum pro získání údajů uvedených v bodu 8; 

10. stanovení podmínek pro odběr podzemní vody;

11. závěrečné zhodnocení.

Podrobněji k jednotlivým bodům:
ad 1) Kromě běžných údajů se doporučuje uvést zejména:

- místo odběru podzemní vody (především číslo pozemku a katastrální 

území);

- žadatele, tedy osobu v jejíž prospěch bude vydáno oprávnění k odběru 

podzemní vody;

- druh a účel požadovaného odběru vody.

ad 2) Doporučuje se uvést či popsat:

- geografické situování lokality;

- začlenění lokality do hydrogeologické rajonizace a hydrologického 

povodí;

- definici vodního zdroje, z něhož má být odběr realizován (např. masa 

vody vázaná na průlinově propustný kvartérní štěrkopískový kolektor 

údolní nivy Jizery); 

- pozici vodního zdroje v hydrogeologické struktuře ve vztahu k prosto-

rovému režimu proudění podzemní vody (oblast infiltrace, akumulace, 

přírodní či umělé drenáže 

- geometrii vodního zdroje (plošný rozsah, mocnost, hloubka uložení) 

a vlastnosti vodního zdroje a prostředí, na které je tento vodní 

zdroj vázán (jakost vody, tlakové poměry, sklon hladiny, průtočnost 

kolektoru, apod.);

- jednu z požadovaných variant vyhlášky č. 620/2004 Sb., tedy 

zda se jedná o oběh podzemní vody mělký či hlubinný. Protože se 

jedná o vysloveně formální administrativní údaj který nemá žádnou 

návaznost na jakékoliv hodnocení, výpočty aj., doporučuje se pro 

jednotnost přijmout jako rozhodující hranici 30 m (tedy uznávanou 

hranici pro hlubinné vrty ve smyslu zákona přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb.). Je-li tedy oběh podzemní vody v některém místě 

struktury hlubší než 30 m, jedná se o oběh hlubinný, je-li oběh vždy 

v menší hloubce než 30 m, jedná se o oběh mělký. Pokud by byly s 

touto kategorizací problémy, lze použít hranici jinou (např. kvartér, 

případně nezpevněné horniny mělký oběh, vše ostatní hlubinný oběh, 

apod.) 

ad 3) Doplňující průzkum bude přicházet v úvahu patrně jen ve vý-

jimečných případech, kdy na základě archivních podkladů či povrchové 

prohlídky lokality nebude vůbec zřejmé s jakým vodním zdrojem podzemní 

vody má být nakládáno a jaké jsou jeho základní charakteristiky. V tom 

případě přichází v úvahu např. povrchové mapování, geofyzikální měření, 

sondážní průzkum, případě testování zdrojů vody, apod.

ad4) Uvést je třeba typ jímacího objektu (vyhláška č. 620/2004 Sb. 

uvádí jako možnost pramenní jímku, studnu, vrt, zářez nebo jiný jímací 

objekt), dále se doporučuje popsat jeho hloubku, průměr, případně 

délku, geologický profil (alespoň statigrafie a základní litologie), způsob 

výstroje, úpravu pláště výstroje, naraženou a ustálenou hladinu podzemní 

vody, případné údaje z čerpacích zkoušek, rozsah dosavadních odběrů 

v konfrontaci s případným vydaným povolením a rozsah ochranných 

pásem vodního zdroje, případně jiné poznatky spojené s dosavadním 

odběrem podzemní vody (ovlivnění okolních studen, sezónní nedostatek 

vody, apod.).

ad 5) Doplňující průzkum pro získání údajů obsažených v bodu 4 

bude častý zejména v případech nepovolených studen zhotovených 

po 1.1.1955, ke kter ým chybí základní technická dokumentace. 

Osoba s odbornou způsobilostí může část těchto údajů požadovat od 

odběratele, neboť k legalizaci studny a k odběru vody z ní bude nutno 

vypracovat ve smyslu § 128 zákona č. 183/2006 Sb. i projektovou 

dokumentaci pro dodatečné stavební povolení vodního díla, tyto údaje 

si však osoba s odbornou způsobilostí může v potřebném rozsahu 

opatřit i sama v rámci doplňujícího průzkumu (přeměření hloubky jíma-

cího objektu, jeho kalibrace, popis vystrojovacího materiálu, apod.). 

Na osobě s odbornou způsobilostí však bude v řadě případů pořídit 

si údaje o reálné vydatnosti jímacího objektu pokud tyto údaje nejsou 

k dispozici např. z odečtu vodoměru, dále údaje o rozsahu deprese 

vyvolané čerpáním vody v případě rizika ovlivnění okolních studen, apod. 

Jediným efektivním řešením je v tom případě realizace průkazné, tedy 

dostatečně dlouhé hydrodynamické zkoušky, v případě gravitačních 

pramenišť režimní měření přelivů, apod.

ad 6) Uvést je třeba nárokované množství podzemní vody z konkrétního 

jímacího objektu v členění průměr v l/s, max. v l/s, měsíční maximum 

v m3, roční maximum v m3. Posouzení možnosti tohoto odběru by 
mělo patřit mezi klíčové body vyjádření. Je třeba výpočtem, analogií, 

kvalifikovaným odhadem či jiným věrohodným způsobem doložit, že daný 

jímací objekt má potřebnou jímací schopnost a dotace tohoto jímacího 

objektu podzemní vodou z konkrétního vodního zdroje je dlouhodobě 

udržitelná. To znamená, že požadovaný odběr podzemní vody je nižší 

nebo v krajním případě rovný využitelným zásobám podzemní vody v dané 

části hydrogeologické struktury, samozřejmě se zohledněním jiných již 

povolených odběrů podzemní vody. Pokud se jedná o rajóny či struktury 

se schválenými nebo alespoň vypočtenými zásobami podzemních 

vod, konfrontuje se nárokovaný odběr s touto bilancí, pokud se jedná 

o území bez bilančního zhodnocení, doporučuje se pro určitou část 

hydrogeologické struktury s relevantními údaji použít např. výpočet 

metodou proudu (Q = F.v), výpočet typu plocha infiltrace x specifický 

odtok podzemní vody (viz např. Krásný 1981) anebo v krajním případě 

použít výsledků dlouhodobých režimních měření uskutečňovaných 

odběrů vody spojených s měřením hladiny podzemní vody v jímacím 

či pozorovacím objektu. Nemělo by chybět závěrečné konstatování, že 

množství vody požadované k odběru je či není na daném odběrovém 
objektu k dispozici a případně by mělo být navrženo nové dlouhodobě 

jímatelné množství vody.

ad 7) Pokud není možné se k nějaké věrohodné bilanci zásob pod-

zemní vody dopracovat, je především u větších nárokovaných odběrů 

nutno provést doplňující průzkum. To se bude týkat především větších 

jímacích území, které nikdy nebyly věrohodně bilančně oceněny 

a dlouhodobě nebyly využívány v povoleném rozsahu, tedy k dispozici 

nejsou ani empirické poznatky o vodní bilanci a přesto jsou v nových 

žádostech o povolení zvýšené odběry požadovány. V úvahu zde přichází 

buď nový výpočet zásob podzemní vody příslušné části hydrogeologické 

struktury v případné kombinaci s poloprovozní (dlouhodobou) čerpací 

zkouškou, modelové řešení výpočtu zásob podzemní vody, apod. V těchto 

případech může dojít k termínové kolizi, kdy toto zhodnocení nelze 

z důvodu kapacitních, finančních či jiných provést v relativně krátkém 

časovém období několika měsíců. V tom případě se nabízí řešení časově 

krátce limitovaného povolení k odběru vody s tím, že dlouhodobý odběr 

bude povolen až po realizaci doplňujícího průzkumu a bilančním ocenění. 

Stejný případ se může týkat větších odběrů, leč podlimitních z hlediska 

přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., kdy nebude reálné věrohodně 

doložit vliv odběrů vody na okolní vodní zdroje a na vodu vázané 

ekosystémy např. v územích se zvláštním ochranným statutem ve smyslu 

zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska merita 

zákonného ustanovení o nutnosti obnovy povolení k odběru podzemní 

vody jsou právě tyto příklady velkých odběrů nejvýznamnější a neměly 

by tedy být z časových, finančních či jiných důvodů osobami s odbornou 

způsobilostí podceňovány.

ad 8) V kapitole zabývající se prognózou vlivu nakládání s vodami na 

vodní a na vodu vázané ekosystémy je nezbytné popsat všechny okolní 

vodní zdroje podzemní i povrchové vody které přiléhají k vodnímu zdroji 

s nímž má být nakládáno, a to včetně jejich charakteristik (geometrie, 

vlastnosti, způsob jejich využití) a poté je třeba charakterizovat (pokud 

možno s vysokou mírou pravděpodobnosti) vliv odběru vody s vodami 

v prvé řadě na vlastní vodní zdroj ze kterého má být voda odebírána (to 

souvisí především s vodní bilancí) a v druhé řadě na okolní vodní zdroje, 

resp. vodní ekosystémy. Dále je třeba popsat okolní ekosystémy vázané 

na vodu (vodní fauna a flora, ale i běžná vegetace jako jsou stromy, 

vřesoviště, apod. pokud jejich výskyt či existence mohou mít spojitost 

s požadovaným odběrem vody) a ocenit, jak mohou být tyto ekosystémy 

plánovaným odběrem podzemní vody ovlivněny. Samozřejmě se to týká 

především větších odběrů, kdy může přicházet v úvahu významný pokles 

hladiny podzemní vody na větší ploše a v tom případě může být tento vliv 

zcela rozhodující pro povolení uvažovaného odběru podzemní vody. 

V části týkající se vlivu odběru vody na vodní díla, stavby nebo zařízení 

je třeba tyto objekty či zařízení popsat z hlediska jejich situování, typu, 

konstrukce a způsobu využití (jedná se např. o studny a o odběr vody 

z nich, o stavební objekty či zařízení, kde plánované nakládání s vodami 

můžeme ovlivnit základové poměry, apod.) a potom je třeba zhodnotit, 
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opět s vysokou mírou pravděpodobnosti, jak se plánovaný odběr 

podzemní vody může projevit na jejich stavu, funkci, apod.

Nemělo by chybět opět závěrečné konstatování, že množství vody 
požadované k odběru bude či nebude mít významnější vliv na místní 
vodní a na vodu vázané ekosystémy, případně na okolní vodní díla, 
stavby či zařízení. 

ad 9) V převážné většině případů jsou k dispozici empirické poznatky 

z dlouhodobého provozu jímacích objektů o vlivu odběrů na místní vodní 

a na vodu vázané ekosystémy. Je třeba si uvědomit, že hodnocení vlivu 

odběru vody se netýká jenom kvantitativních ukazatelů vyjádřených 

většinou stavem hladiny podzemní vody ale i ukazatelů kvalitativních. 

V důsledku odběru vody totiž dochází k urychlení proudění, k migraci 

látek obsažených v podzemní vodě, včetně případných kontaminantů, 

a to jak prostorovou různorodostí ve vlastním vodním zdroji tak např. 

v důsledku vyvolané komunikace s okolními vodními zdroji (přisávání 

mělké kvartérní zvodně do hlubších zvodní, indukce povrchové vody, 

apod.). Pokud tyto údaje chybějí a mohou vyvolávat jakýkoliv budoucí 

střet zájmů (u dodatečně povolovaných studen se to často bude týkat 

především ovlivnění hladin v okolních studnách), bude patrně nezbytné 

podmínky požadovaného odběru simulovat v rámci doplňujícího průz-

kumu. U menších odběrů v území s napjatou bilancí budou patrně 

pro váděny dodatečné hydrodynamické zkoušky spojené se zaměřením 

okol ních hladin podzemní vody, u větších vodárensky významných odběrů 

se může jednat např. i o matematickou simulaci proudění podzemní vody, 

o migrační modely, apod. 

ad 10) Pokud navrhovaný odběr vody vyvolá nebo může vyvolat 

významný negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, je třeba 

zvážit a navrhnout případná limitující opatření při odběru vody tak, aby 

zmíněný vliv byl eliminován na přijatelnou úroveň. Je to m.j. situace, 

kterou komentuje zákon č. 254/2001 Sb. v § 29, odstavec 1, kdy se 

mluví o ztrátě vody nebo o podstatném (tedy ne jakémkoliv!!!) snížení 

možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, případně o zhoršení jakosti 

v něm a jako náprava, resp. předejití možného stavu je možno uvést 

např. ustanovení o minimální hladině vody (viz § 37 zákona č. 254/2001 

Sb. a na něj navazují metodický pokyn, uvedený ve Věstníku MŽP 

č. 2/2002. Ostatně i vyhláška č. 620/2004 Sb. uvádí povinnost vyslovit 

se k případnému návrhu minimální hladiny ve vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí. Existuje však i celá řada jiných limitujících opatření např. 

ve vztahu k jakosti vody, kdy odběr podzemní vody může být podmíněn 

monitoringem jakosti vody ať již přímo v odběrovém objektu nebo v jeho 

předpolí, např. na lokalitách starých ekologických zátěží, v místech 

možného přetékání podzemní vody mezi zvodněmi s různou jakostí vody, 

apod. Uvážíme-li situaci, že tisíce „černých“ studen (zejména vrtaných) 

neumožňují dodržení jednoho ze základních hydrogeologických pravidel, 

tedy nepropojování zvodní, neměl by být ojedinělý případ, že vyjádření 

osoby s odbornou způsobilostí podmíní odběr podzemní vody stavební 

úpravou objektu k jejímu čerpání.

ad 11) Kapitola závěrečná by měla především pro srozumitelnost 

a jednoznačnost vyjádření stručně shrnovat především tyto výše po drob-

něji komentované údaje:

- místo odběru podzemní vody; 

- identifikaci žadatele v jehož prospěch má být vydáno oprávnění 

k odběru podzemní vody;

- druh a účel požadovaného odběru vody;

- pokud možno jednovětný popis vodního zdroje jako masy vody 

vyskytující se v určitém prostředí;

- velmi stručný popis vodního díla ze kterého má být odběr podzemní 

vody prováděn; 

- velikost dosavadních odběrů vody v konfrontaci s jeho případným 

vodoprávním povolením;

- návrh množství vody určené k odběru ke kterému je vyjádřené 

zpracováno;

- stručné konstatování, že množství vody požadované k odběru je či 

není na daném odběrovém objektu k dispozici, obsahující i případný 

návrh na jiné množství vody určené k odběru, bilančně podložené; 

- krátké konstatování, že množství vody požadované k odběru bude 

či nebude mít významnější vliv na místní vodní a na vodu vázané 

ekosystémy, okolní vodní díla, stavby či zařízení; 

- zhodnocení zda je či není nutno stanovovat minimální hladinu 

a v kladném případě ji navrhnout;

- uvedení případných jiných limitů spojených s nárokovaným odběrem 

vody;

- uvedení časového limitu k odběru vody, jestliže si kvalifikované 

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vyžaduje provedení 

náročnějšího doplňujícího hydrogeologického průzkumu.

Závěr
Předkládaný metodický pokyn ukazuje, jak nesmírně významný pro 

další udržitelný rozvoj nakládání s podzemními vodami v ČR je vyjádření 

osoby s odbornou způsobilostí k jejich odběru. Stav, kdy jsou osoby 

s odbornou způsobilostí natlačení do dnes již méně než jednoletého 

časového limitu na zpracování příslušných vyjádření má jen dvě řešení – 

udělat práci kvalifikovaně, tedy přibližně v rozsahu výše uvedeném, nebo 

ji provést nekvalifikovaně. ČAH druhý případ považuje za nepřijatelný, 

takže v úvahu přichází pouze verze kvalifikovaného posouzení. 

Osoba s odbornou způsobilostí se v konkrétním případě dostane 

do dvou možných situací. Pokud ví jakým způsobem bude k nakládání 

s vodami docházet a úroveň hydrogeologické prozkoumanosti lokality je 

v konfrontaci se způsobem nakládání s vodami dostatečná, tzn. že je 

možno s vysokou mírou pravděpodobnosti prognózovat reálnost odběru 

z bilančního hlediska a posoudit vliv odběru vody na vodní a na vodu 

vázané ekosystémy, na okolní vodní díla, stavby či zařízení, má vyjádření 

charakter konečného posouzení daného případu. V opačném případě má 

osoba s odbornou způsobilostí právo, resp. povinnost tzv. odkladného 

účinku vyjádření. Znamená to, že povolení k odběru vody bude muset 

být limitováno časově krátce limitována, V tomto přechodném období 

musí být proveden doplňující hydrogeologický průzkum a teprve po jeho 

provedení může být objektivně zpracováno konečné vyjádření k nakládání 

s vodami ve smyslu § 9 odstavec 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Je zřejmé, že plejáda případů bude neobyčejně široká, od bilančně 

zcela nevýznamných odběrů z domovních studen až po významné odběry 

pro centrální vodovodní systémy. Proto některá vyjádření budou krátká, 

několikastránková, kdy ke každému okruhu bude napsána jedna věta 

nebo jeden odstavec, jiná vyjádření budou vyžadovat realizací menších 

doplňujících hydrogeologických průzkumů a některá vyjádření mohou 

mít charakter velmi rozsáhlých hodnocení srovnatelných se zprávami 

s výpočtem zásob podzemní vody, jestliže informace tohoto druhu nebyly 

v minulosti zpracovány.

RNDr. Svatopluk Šeda
OHGS s. r. o., 17. listopadu 1020, 

562 01 Ústí nad Orlicí
tel./fax : 465526075, 465526274,

e-mail : seda@ohgs.cz, seda@orlicko.cz 
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Statistické zpracování 
vodohospodářských dat
4. Testování správnosti a shodnosti 
v kontrolní laboratoři

Milan Meloun

Klíčová slova
test správnosti - test shodnosti - párový test - Hornův postup - malé 

výběry – heteroskedasticita - nulová hypotéza - alternativní hypotéza 

- Studentův t-test - Fischer-Snedecorův F-test

Souhrn
Pro testování hypotéz o parametrech základního souboru na zákla-

dě jednoho výběru jsou odvozeny testovací statistiky ze vztahů pro 
intervaly spolehlivosti. Jednodušší způsob spočívá v přímém užití 
100(1 - α)%ního intervalu spolehlivosti: padne-li zadaná hodnota Θ

0
 

parametru Θ do tohoto intervalu spolehlivosti, nezamítá se nulová 
hypotéza H

0
: Θ = Θ

0
 a odhad Θ

0
 je správný. Padne-li Θ

0
 mimo tento 

interval spolehlivosti, zamítá se nulová hypotéza H
0
 a odhad Θ

0
 

není správný. Při testování hypotéz o dvou základních souborech, 
které jsou vzájemně nezávislé a jejichž rozdělení je přitom normální, 

x
i
  N(μ

x
, σ 2

x ) a y
j
  N(μ

y
, σ 2

y ), charakterizovaných dvěma výběry 
{x

i
}, i = 1, ..., n

1
, a {y

j
}, j = 1, ..., n

2
, se nejdříve ověří shoda rozptylů 

testováním nulové hypotézy H
0
: σ 2

x  = σ 2
y  proti alternativě H

A
: σ 2

x  ≠  

σ 2
y  Fisherovým-Snedecorovým F-testem. Protože F-test je značně 

citlivý na odchylky od normality, bývá výhodnější použít Jackknifův 
test F

J
 nebo robustní testy polohy T

4
, resp. T

5
 pro nulovou hypotézu 

H
0
: μ x  = μ y  proti alternativě H

A
: μ x  ≠  μ y . Kritériem klasického 

Studentova t-testu je T
1
 test, resp. T

2
 test, který je robustní vůči 

odchylkám od heteroskedasticity, zejména pokud jsou velikosti 
výběrů přibližně shodné. Pro případ, že se výběry liší v šikmostech od 
normálního rozdělení, je vhodné užití testační statistiky modifikovaného 
t-testu T

3
. Vedle testu shodnosti je výhodné použití párového testu 

u párových dat. U malých výběrů 4 < n < 20 je vhodné dát přednost 
Hornovu postupu.

�

1 Úvod
Statistická hypotéza je předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné 

nebo více náhodných veličin. Předpoklad se týká parametrů rozdělení 

náhodné veličiny v základním souboru nebo se může vztahovat pouze 

k zákonu rozdělení náhodné veličiny. Test statistické hypotézy je pravidlo, 

které na základě výsledků zjištěných z náhodného výběru objektivně 

předepisuje rozhodnutí, má-li být ověřovaná hypotéza zamítnuta či nikoliv. 

Při testování statistické hypotézy se rozlišuje testovaná nulová hypotéza 

H
0
 a alternativní hypotéza H

A
. O nulové hypotéze má test rozhodnout, 

zda se zamítne či nikoliv. Alternativní hypotéza je ta, kterou přijímáme, 

zamítneme-li hypotézu nulovou. Celý postup testování je vlastně zamítání 

alternativních hypotéz. Testování je předmětem řady monografií [1-19]. 

K testování nulové hypotézy se sestrojuje určitá testovací statistika. 

Padne-li tato statistika do oboru přijetí, nulová hypotéza se nezamítá. 

Padne-li však do kritického oboru, je nulová hypotéza zamítnuta. 

Pravděpodobnost padnutí testovací charakteristiky do kritického oboru 

se nazývá hladina významnosti α. Vyjadřuje se v %, jako 100α%ní 

hladina významnosti, např. 5%ní nebo 1%ní. Kritický obor je možno 

vymezit oboustranný nebo jednostranný. Oboustranný se vymezuje tehdy, 

neexistuje-li důvod, proč by testovací statistika měla mít buď jen kladné, 

nebo jen záporné znaménko. Hladina významnosti α je pak rozložena na 

dvě stejné části o velikosti α/2.

2 Obecný postup testování statistických hypotéz
Postup testování statistických hypotéz lze vyjádřit těmito kroky 

[20-25]: (1) Formulace nulové H
0
 a alternativní hypotézy H

A
, (2) Volba 

hladiny významnosti α, (3) Volba testové statistiky, např. t. (4) Určení 

kritického oboru testové charakteristiky, např. t
1-α/2

(n-1), (5) Vyčíslení 

testové statistiky a jejích kvantilů, (6) Rozhodnutí, zda (a) zamítnout 

hypotézu H
0
 a přijmout H

A
, jestliže testové statistika padne do kritického 

oboru, (b) nezamítnout hypotézu H
0
, jestliže testová statistika nepadne 

do kritického oboru. 

3 Hornův postup malých výběrů, 4 ≤ n ≤ 20
Postup obsahuje tyto kroky: 1. krok: Postup je založen na pořád kových 

statistikách, x
(i)
. 2. krok: Hloubka pivotu se vyčíslí dle vztahu H = (int((n + 

1)/2))/2 nebo H = (int((n + 1)/2) + 1)/2 podle toho, které číslo vyjde celé 

a dolní pivot je potom x
D
 = x

(H)
 a horní pivot x

H
 = x

(n+1-H)
. 3. krok: Odhadem 

parametru polohy je pivotová polosuma ( ) / 2L D H =  + x xP  a odhadem 

parametru rozptýlení je pivotové rozpětí x - x  =  R DHL . 4. krok: Náhodná 

veličina k testování 
( )

L D H
L

H DL

 + x xP  =    =  T R 2  - x x
má přibližně symetrické 

rozdělení, jehož vybrané kvantily t
L,0.975

(n) jsou uvedeny v tabulce 1. v cit. 

[25]. 5. krok: 95% interval spolehlivosti střední hodnoty se vypočte dle 

vztahu 0.975 0.975( ) ( )L L L LL, L,  -   n          +   nt tP R P Rμ≤ ≤ .

4 Testy správnosti přímých měření
Testy správnosti vycházejí ze známého tvaru rozdělení pravděpodob-

ností základního souboru, z něhož pochází náhodný výběr. Standardním 

předpokladem je, že ze základního souboru s rozdělením N(μ, σ2) byl 

proveden náhodný výběr rozsahu n. Z dat byl vypočten výběrový průměr 

x  a směrodatná odchylka s. Základní hypotéza H
0
 testu správnosti se 

týká rovnosti neznámé střední hodnoty μ dané známé konstantě μ
0
. 

Vhodná testová statistika je náhodná veličina 0x - t  =   n
s
μ

. Analogicky 

se postupuje i u testu rovnosti rozptylu σ2 známé hodnotě σ2
0
 , kde je 

nulová hypotéza H
0
: σ2 = σ2

0
 a testová statistika je 

2
2

2
0

(  1)n -   s  =  χ
σ

. 

Hraniční body kritického oboru představují 100α%ní kvantily známých 

rozdě lení. Místo formálního testování, zda jsou tyto kvantily větší než 

testové statistiky, je možné přímo vyčíslit velikost pravděpodobnosti 

(1 - α) a u oboustranného testu (1 - α/2). V řadě statistických programů 

jsou vyčíslené hodnoty pravděpodobnosti (1 - α) rovněž výsledkem 

testu. Je třeba věnovat pozornost také volbě hladiny významnosti α 

a objasnění výsledku testování podle následujících pravidel: 1. Pokud 

není nulová hypotéza H
0
 zamítnuta na hladině významnosti α = 0.05, 

považuje se rozdíl mezi zadanou hodnotou θ
0
 a odhadem  parametru 

θ za nevýznamný. 2. Pokud je nulová hypotéza H
0
 zamítnuta i na hladině 

významnosti α = 0.01, považuje se rozdíl mezi zadanou hodnotou 

θ
0
 a odhadem  za statisticky významný. 3. Pokud je nulová hypotéza H

0
 

zamítnuta na hladině α = 0.05, ale není zamítnuta na hladině α = 0.01, 

uvádí se, že test neposkytl pro daný rozsah výběru měření dostatečné 

infor mace k rozhodnutí. Testy významnosti úzce souvisejí s intervaly 

spo lehlivosti. Test správnosti lze také vyjádřit formulací, že pokud 100(1 

- α) %ní interval spolehlivosti parametru Θ obsahuje zadanou hodnotu 

Θ
0
, nelze na hladině významnosti α zamítnout hypotézu H

0
 : Θ = Θ

0
. 

U malých výběrů je vhodnější použít Hornův postup.

5 Postup testů shodnosti parametrů dvou souborů
Porovnání dvou souborů na základě náhodných výběrů {x

i
}, i = 1, ..., 

n
1
, a {y

j
}, j = 1, ..., n

2
, patří k častým úlohám v přírodních i technických 

vědách, a to při (a) porovnání výsledků z různých měřících metod nebo 

laboratoří, (b) ověřování nutnosti dělení heterogenních výběrů do 

homogenních pod skupin, (c) hodnocení rozdílu mezi rozličnými materiály 

a přístroji. Někdy lze tuto úlohu převést na testování jednoho výběru. 

To je případ párového testu, kdy mezi prvky obou výběrů existuje jistá 

logická vazba. Představují-li prvky x
i
 vlastnosti před úpravou materiálu 

n 1 - α =  0.9  0.95 0.975 0.99 0.995

4 0.477 0.555 0.738 1.040 1.331

5  0.869 1.370 2.094 3.715 5.805

6  0.531 0.759 1.035 1.505 1.968

7  0.451 0.550 0.720 0.978 1.211

8  0.393 0.469 0.564 0.741 0.890

9  0.484 0.688 0.915 1.265 1.575

10  0.400 0.523 0.668 0.878 1.051

11  0.363 0.452 0.545 0.714 0.859

12  0.344 0.423 0.483 0.593 0.697

13  0.389 0.497 0.608 0.792 0.945

14  0.348 0.437 0.525 0.661 0.776

15  0.318 0.399 0.466 0.586 0.685

16  0.299 0.374 0.435 0.507 0.591

17  0.331 0.421 0.502 0.637 0.774

18  0.300 0.380 0.451 0.555 0.650

19  0.288 0.361 0.423 0.502 0.575

20  0.266 0.337 0.397 0.464 0.519
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a prvky y
i
 po úpravě materiálu těchže vzorků (n

1
 = n

2
), lze utvořit 

kombinovaný jednorozměrný výběr, D
i
 = x

i
 - y

i
, pro který lze užít klasickou 

statistickou analýzu. Pokud se odhad střední hodnoty D  významně neliší 

od nuly, znamená to, že μ
x
 = μ

y
 a efekt zpracování materiálu není pro 

sledovanou vlastnost statisticky významný. V obecnějším případě dvou 

výběrů lze zjistit, zda pocházejí ze stejného rozdělení pravděpodobnosti 

a zda se neliší v parametrech polohy a rozptýlení.

Před vlastní statistickou analýzou je výhodné prozkoumat nejprve 

metodami průzkumové analýzy rozdíly ve statistickém chování obou 

výběrů. Pro každý výběr se konstruuje krabicový graf a vizuálně jsou 

porovnávány rozdíly mezi relativním rozptýlením (délky krabicového grafu) 

i parametry polohy (mediánové čáry). K ověření předpokladu shody 

rozdělení obou výběrů se užívá empirický graf Q-Q. U výběrů stejného 

rozsahu n
1
 = n

2
 se na osu y vynášejí pořádkové statistiky y

(i)
 a na osu 

x se vynášejí pořádkové statistiky x
(i)
. Při shodě obou rozdělení by měly 

body {y
(i)
, x

(i)
} ideálně ležet na přímce y = x.

Pokud však směrnice přímky není rovna jedné, liší se obě rozdělení 

o jistý násobek, úměrný velikosti směrnice. Je-li navíc úsek na ose y 

nenulový, udává jeho velikost posun středních hodnot obou výběrů. Vyjde-

li tedy v empirickém grafu Q-Q regresní přímka y
(i)
 = k  x

(i)
 + q, znamená 

to, že střední hodnota výběru y
1
, ..., y

n
 je y = k x + q a pro rozptyl platí 

s2
y
= k2 s2

x
. Nelineární průběh empirického grafu Q-Q pak indikuje rozdíly 

v typu rozdělení obou výběrů.

Pro praktické účely postačuje obvykle empirický graf Q-Q nebo krabi-

cové grafy [20, 25]. Pokud se konstruují vrubové krabicové grafy, je 

možné orientačně zhodnotit význam rozdílů mezi parametry polohy, 

mediány. Jestliže se vruby nepřekrývají, jsou oba výběry co do parametru 

polohy významně odlišné [20-25].

Formálnější postup analýzy rozdílů mezi parametry polohy a rozptýlení 

dvou výběrů je založen na testech významnosti. Klasické testy vycházejí 

z předpokladů: (a) výběry {x
i
}, i = 1, ..., n

1
, a {y

j
}, j = 1, ..., n

2
 jsou 

vzájemně nezávislé; (b) rozdělení obou výběrů je normální, x
i
  N(μ

x
, 

σ 2
x ) a y

j
  N(μ

y
, σ 2

y ). K testování hypotézy o shodě středních hodnot 

nebo rozptylů existuje řada různých metod. Některé jsou použitelné 

i v případech, kdy jsou tyto předpoklady narušeny. Obecný postup testu 

shodnosti středních hodnot dvou souborů obsahuje tyto kroky: 

1. Ověření normálního rozdělení obou souborů: testy a statistické 

diagnostiky k ověření předpokladů o výběru.

2. Test shody rozptylů:

 a) Klasický Fisherův-Snedecorovův F-test, 

 b) Modifikovaný Fisherův-Snedecorův F-test, 

 c) Robustní Jackknife test F
J
.

3. Test shody středních hodnot dvou souborů:

 a) Klasický Studentův t-test T
1
 pro homoskedasticitu,

 b) Klasický Studentův t-test T
2
 pro heteroskedasticitu,

 c) Modifikovaný Studentův t-test T
3
 pro výběry, odchýlené od normál-

ního rozdělení.

 d) Robustní Jackknife test polohy T
4
 pro homoskedasticitu,

 e) Robustní Jackknife test polohy T
5
 pro heteroskedasticitu.

6 Testy shody rozptylů

Klasický F-test umožňuje ověření nulové hypotézy H
0
: σ 2

x  = σ 2
y  proti 

alternativě H
A
: σ 2

x  ≠  σ 2
y . Vychází se z předpokladu, že oba výběry jsou 

nezávislé a pocházejí z normálního rozdělení, obr. 1.

Testovací kritérium má tvar 
22

2 2
max yx

y x

ssF  =   , 
s s

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Platí-li hypotéza 

H
0
 a s2

x  > s2
y , má F kritérium F-rozdělení s v

1
 = (n

1
 - 1) a v

2
 = (n

2
 - 1) 

stupni volnosti. V opačném případě se pořadí stupňů volnosti zamění. 

Tento klasický test je značně citlivý na předpoklad normality. Mají-li obě 

výběrová rozdělení jinou špičatost než odpovídá normálnímu, je třeba užít 

kvantil F
1-α/2

(v
1
, v

2
) se stupni volnosti v

1
 a v

2
, vyčíslenými podle vztahů  

 a ,

kde 

Z dalších testů shodnosti rozptylů i pro více výběrů se jeví 

spole hli vým robustní Jackknife test. Testovací kritérium má tvar 

1 2

2 2
1 21 2

2 2
1 1 2i 2

1 1

1 2

( (z) )

( (z) )

2

J n n

i
i = i = 

   z - z  +    - zn n  =  F
z - z  +  - z

n n+ −

∑ ∑

, 

kde 

1 21 2

1 2

   +     =  
 + 

n nz zz
n n  

a 
1, 2

j

ji
i = 1

j
j

n

z
 = j = z n

 ,   
∑ . 

Veličiny z
1i
 se počítají podle vztahu:

2
1 1 1 1( )ln 1) ln2
i x i  =      - (  -    n s n sz , 

kde 

1
22

1( ) ( )
1

1 ( )
2

n

i j i
j  i

  =    - s x xn ≠− ∑
. 

Ve vztahu se vyskytuje průměr s vynechanou i-tou hodnotou, pro 

který platí 
1

( )
1

1
1

n

i j
j i

x =  x  
n ≠− ∑

. 

Při výpočtu z
2i
 se ve výše uvedených vztazích dosazují hodnoty {y

j
}, j 

= 1, ..., n
2
, rozptyl s2

y  a rozsah výběru n
2
. Platí-li nulová hypotéza H

0
, 

má testovací kritérium F
J
 přibližně F-rozdělení s v

1
 = 2, v

2
 = n

1
 + n

2
 - 2 

stupni volnosti. Vyjde-li, že F
J
 > F

1−α/2 
(v

1
, v

2
), je nutné zamítnout hypotézu 

H
0
 o shodnosti obou výběrových rozptylů na hladině významnosti. Testy 

shody rozptylů se používají k rozhodování, zda lze při testování shody 

výběrových parametrů vycházet z předpokladu 
2
xσ  = 

2
yσ  či nikoliv.

7 Testy shody středních hodnot („testy shodnosti“)
Studentův t-test umožňuje testování hypotézy H

0
: μ

x
 = μ

y
 proti alterna-

tivní H
A
: μ

x
 ≠  μ

y
 při splnění obou uvedených předpokladů o výběrech, 

obr. 2. 

Obr. 2. Znázornění testu shodnosti středních hodnot x a y při stejných 
rozptylechObr. 1. Znázornění testu shodnosti výsledků při nestejných rozptylech
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1. Je-li 
2
xσ  = 

2
yσ , má testovací kritérium tvar

1 2 1 2
1 2 2

1 21 2

( - 2)
( - 1) - 1)x y

x - y      +  n n n n  =   T  + n n   + (    n s n s .

V případě platnosti hypotézy H
0
 má tato testová statistika Studentovo 

rozdělení s v = n
1
 + n

2
 - 2 stupni volnosti. Platí-li, že T

1
 > t

1-α/2
(v), je 

hypotéza H
0
 o shodě středních hodnot na hladině významnosti α 

zamítnuta. 

2. Je-li σ
2
x  ≠  σ

2
y , má testovací kritérium tvar 22

1 2

2
yx

 x - y
  =  T

ss  + 
n n

. 

Platí-li hypotéza H
0
, má tato testová statistika Studentovo rozdělení 

s „ekvi valentními“ stupni volnosti
222

1 2
44

2 2
1 1 2 2(  - 1) ( - 1)

yx

yx

ss  + 
n n  =  

ss  + 
     n n n n

ν

⎤⎡
⎥⎢⎣ ⎦

. 

Platí-li, že T
2
 > t

1-α/2
(v), je hypotéza H

0
 o shodě středních hodnot na 

hladině významnosti α zamítnuta. Určitým problémem při testování je 

neznalost hodnot obou rozptylů σ 2
x  a σ 2

y . Bylo však zjištěno, že v pří padě 

stejných rozsahů obou výběrů n
1
 = n

2
, větších než 8, lze použít testovací 

kritérium T
1
, i když σ

2
x  ≠  σ

2
y , cit. [9]. Jestliže se rozsahy výběrů výrazně 

liší, n
1
 ≠  n

2
, lze užít kritéria T

1
 jenom tehdy, když je poměr výběrových 

rozptylů blízký jedné. Je-li n
2
 > n

1
 a navíc n

1
 i n

2
 jsou dostatečně veliké, 

je možné užít kritérium T
1
. Pro α = 0.05 pak platí nerovnost dle [10] jak 

uvádí 

2
2

2
1

2
2

2
1

1
0.82 1.17

x

y

x

y

n s  + 
n s       

s n 
s n

≤ ≤ , kde 
2
xs  > 

2
ys . Testovací kritérium T

1
 není 

robustní vůči heteroskedasticitě, tj. případu, kdy data jsou ve výběrech 

měřena s různou přesností. V této situaci je správnější užít testovacího 

kritéria T
2
, které je vůči heteroskedasticitě robustnější.

Pokud se oba výběr y odchylují od normality, je vhodné použít 

modifikované testovací kritérium 
2

3 22

1 2

( )

yx

x - y  + C + D   x - y 
  =  T

ss  + 
n n ,

kde  a 

.

V těchto vztazích jsou 
1x
 a 

1y
 výběrové šikmosti. Aby bylo možné užít 

kvantilů Studentova rozdělení pro předepsanou hladinu význam nosti α, 

je třeba přeformulovat testovací kritérium T
3
 do tvaru 3 2 x y  =   +  - T T B B

, kde

a B
y
 se vyčíslí analogicky, pouze šikmost 

1x
 se nahradí hodnotou 

1y
, rozptyl 

2
xσ  hodnotou 

2
yσ  a rozsah n

1
 hodnotou n

2
. Za předpokladu 

platnosti hypotézy H
0
 má testovací kritérium T

3
 Studentovo rozdělení 

s počtem stupňů volnosti v. Test založený na kritériu T
3
 je robustní vůči 

zešikmení výběrových rozdělení i vůči heteroskedasticitě a není u něho 

požadována ani shoda rozptylů, σ 2
x  ≠  σ 2

y . Vůči odchylkám rozdělení 

od normality ve špičatosti jsou uvedené t-testy T
1
, T

2
 a T

3
 dostatečně 

robustní. Je možné použít i korekcí na špičatost [10], které však 

nepřinášejí výrazné zlepšení.

Z ostatních typů testů shody středních hodnot uvedeme test 
Brownův a For sythův, který je vhodný pro obecnější testování shody 

k-tice středních hodnot, je-li definována nulová hypotéza H
0
: μ

1
 = 

μ
2
 = ... = μ

k
. Test vychází z předpokladu k-tice výběrů pocházejících 

z normálního rozdělení. Velikosti výběrů jsou n
i
, i = 1, ..., k. Jsou 

určeny také průměry xi  a rozptyly s2
i , i = 1, ..., k. Testovací kritérium 

je formulováno vztahem:

2

1

2

1

( )

1 -

k

i i
i
k

i
i

i = 

n x - X
F  =  

n   s
n

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
,

kde 
1

1 k

i i
i = 

X   =   n xn
  ∑  a 

1

k

i
i = 

n  =  n∑ .

Veličina F má za předpokladu platnosti hypotézy H
0
 rozdělení F s (k - 1) 

a v stupni volnosti. Platí-li, že F > F
1-α/2

(k - 1, v), hypotéza H
0
 se zamítá. 

Počet stupňů volnosti v se určí ze vztahu 

2

1

1

1

k
i

ii = 

  =  
o
 - n

ν
∑

, 

kde 

2

2

1

1

1

i
i

i k
i

i
i = 

n -   s
n  =  o
n -   s
n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
.

K testování shody dvou středních hodnot stačí dosadit k = 2, x
1
 = 

x , x
2
 = y , 

2
1s = 

2
xs , 

2
2s = 

2
ys . 

8 Ilustrativní úlohy
Úloha 1 Analýza malého výběru při testu správnosti obsahu síranu 

v pitné vodě (E3.10 v [25])

Ve vzorku povrchové vody, který byl 7krát vedle sebe naředěn v poměru 

1:10, byly stanovovány sírany metodou RQ-flex (Merck). Proveďte analýzu 

využitím Hornova postupu. Deklarovaný obsah má být 50 mg. l-1. Obsah 

síranů v povrchové vodě [mg. l-1]: 50.0, 50.4, 55.0, 55.0, 55.5, 56.0, 

56.5.

Řešení: (a) Hornův postup pivotů pro malé výběry (4 < n < 20) vede 

k tomuto výpočetnímu schématu:

1. Pořádkové statistiky: nejprve se seřadí prvky od nejmenší do největší 

hodnoty a zapíšou se do následující tabulky:

i  1  2  3  4  5  6  7

 x
(i)

50.0 50.4 55.0 55.0 55.5 56.0 56.5

2. Hloubka pivotu: vyčíslí se hloubka pivotu pro lichou či sudou hodnotu 

počtu prvků n. Vlevo je zde uveden vzorec a vpravo je pak dosazení do 

tohoto vzorce:     n = 7, liché

2
2

1 +n 

int  = H
    int(2) = 2

3. Pivoty: vyčíslí se pivoty, a to dolní pivot 

x
D
 = x

(H)
      x

(2)
 = 50.4

a horní pivot 

x
H
 = x

(n+1-H)
     x

(6)
 = 56.0

4. Pivotová polosuma bude 2
x + x = P HD

L   L = P  53.20

5. Pivotové rozpětí bude x - x = R DHL   L = R  5.60

6. 95% interval spolehlivosti střední hodnoty μ:  t
L,1-α/2

 = 0.720

L L L LL,1- /2 L,1- /2 -   (n )         +   (n )ttP R P Rα αμ≤ ≤

53.2 - 5.6  0.720 ≤ μ ≤ 53.2 + 5.6  0.720 

49.17 ≤ μ ≤ 57.23.

7. Závěr: Bodový odhad míry polohy je 53.20, míry rozptýlení 5.60 

a intervalový odhad míry polohy je 49.17 ≤ μ ≤ 57.23.

Úloha 2 Test správnosti dodržení přípustné koncentrace fluoridů 

v pitné vodě (E3.19 v [25])

Předpis normy ČSN 757111-Pitná voda připouští v pitné vodě 

maximální koncentraci fluoridů 1.5 mg. l-1. U výběru 33 dat je na hladině 

významnosti α = 0.05 třeba rozhodnout, byl-li dodržen maximálně 

přípustný odhad střední hodnoty koncentrace fluoridů ve vodě. Je třeba 

rozhodnout, který odhad střední hodnoty lze použít jako statisticky 

nejlepší. K tomu se nejprve vyšetří, zda je rozdělení symetrické a bez 

odlehlých hodnot. Koncentrace fluoridů [mg. l-1] v pitné vodě: 1.50, 1.54, 

1.43, 1.44, 1.46, 1.44, 1.48, 1.46, 1.51, 1.42, 1.91, 1.55, 1.49, 1.55, 

1.45, 1.53, 1.49, 1.50, 1.52, 1.54, 1.55, 1.46, 1.47, 1.44, 1.53, 1.52, 

1.52, 1.48, 1.46, 1.58, 1.51, 1.46, 1.47.

Řešení: Z řady grafických diagnostik exploratorní analýzy dat byla zjiš-

těna asymetrie rozdělení a bylo detekováno spíše lognormální rozdělení 
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než normální za přítomnosti jednoho vybočujícího bodu. Z vyšetření základ-

ních předpokladů o výběru vyplývá, že data nejsou homogenní, protože výběr 

obsahuje 1 silně odlehlou hodnotu 1.91 mg.l-1, která leží mimo vnitřní meze 

povoleného intervalu homogenity 1.33 a 1.65 mg.l-1. Nor malita je Jarque-

Beraovým testem zamítnuta, protože vypočtená hladina významnosti 

P = 0.00012 je menší než zvolená α = 0.05. Von Neumanův test prokázal, 

že data jsou nezávislá, protože vyčíslená hladina významnosti P = 0.403 

je větší než zvolená α = 0.05 a dále jsou také bez autokorelačního 

trendu, protože u testu vyčíslené P = 0.515 je větší než α = 0.05. 

Protože exploratorní analýza odhalila asymetrické rozdělení (lognormální), 

nelze použít odhady klasických parametrů ( x  = 1.505, s = 0.083, 
1
 = 

3.53 a 
2
 = 18.02, které vedou k chybnému 95.0%nímu intervalovému 

odhadu L
D 
= 1.475 a L

H
 = 1.534). Je proto třeba použít robustní odhady 

nebo nejlépe data transformovat. Robustní odhady parametrů vedou 

k hodnotám mediánu x0.5~  = 1.49, jeho směrodatné odchylky s( x0.5~ ) = 

0.015 a 95.0% intervalovému odhadu L
D
 =1.459 a L

H
 = 1.521. Prostá 

mocninná transformace vede k bodovému odhadu retransformovaného 

průměru xR  = 1.489 a 95.0% intervalovému odhadu L
D
 =1.45 a L

H
 = 

1.55, který obsahuje předepsanou hodnotu 1.50 mg.l-1.

Závěr: Z intervalových odhadů (robustních a retransformovaných) 

vyplývá, že normou požadovaná koncentrace fluoridů v pitné vodě 1.50 

mg.l-1 leží v nalezeném rozmezí L
D
 a L

D 
a naměřená data jsou proto 

v souladu s normou.

Úloha 3 Test shodnosti středních hodnot BSK
5
 dvěma metodami 

(E3.36 v [25])

Koncentrace BSK
5
 v odpadní vodě je stanovována dvěma metodami, 

standardní zřeďovací metodou a metodou pomocí biosenzoru. Oběma 

metodami byla provedeno 14 stanovení. Je třeba testovat shodnost 

výsledků z obou metod. Hodnoty koncentrace kyslíku [mg. l-1] jsou 

následující: E336a standardní zřeďovací metodou 17.0, 14.0, 17.0, 

17.0, 17.0, 14.0, 14.0, 14.0, 17.0, 17.0, 17.0, 14.0, 14.0, 17.0. 

E336b biosenzorem 14.6, 15.3, 17.8, 14.5, 13.8, 16.2, 17.6, 14.1, 

14.7, 15.2, 17.5, 14.3, 13.9, 17.1.

Řešení: Z ověření základních předpokladů pro oba jednotlivé výběry 

vyplývá, že data jsou nezávislá, homogenní bez odlehlých bodů, test 

normality u obou výběrů prokázal Gaussovo rozdělení. Test shodnosti 

u porovnání koncentrace BSK
5
 dvou výběrů odpadní vody (ADSTAT) vede 

k výsledkům: po exploratorní analýze dat a ověření normality u obou 

výběrů jsou vyčísleny klasické odhady parametrů polohy, rozptýlení 

a tvaru: průměr (A) = 15.71, (B) = 15.47, rozptyl s2(A) = 2.37, 

s2(B) = 2.17, šikmost 
1
(A) =-0.29, 

1
(B) = 0.51, špičatost 

2
(A) = 

1.08, 
2
(B) = 1.68. Následuje test homogenity rozptylu Fisherovým-

Snedecorovým testem nulové hypotézy H
0
: 

2 2
1 2 = s s  pro počet stupňů 

volnosti n
1
 - 1 = 13 a n

2
 - 1 = 13. Tabulkový kvantil F

1-α(n1
 - 1, n

2
 - 1) 

= 2.637 a experimentální hodnota činí F
exp

 = 1.095 vede k vyčíslené 

hladině významnosti P = 0.473 přijetí nulové hypotézy shodných rozptylů. 

Pak následuje vlastní test shody průměrů nulové hypotézy H
0
: μ

1
 = μ

2
, 

ke kterému se užije Studentův t-test pro shodné rozptyly. Tabulkový 

kvantil t
1-α/2

(v) = 2.055 a experimentální hodnota Studentovy testační 

statistiky T
2
 = 0.426, což je menší a proto je nulová hypotéza shodných 

středních hodnot přijata. 

Závěr: Na hladině významnosti α = 0.05 potvrzuje oboustranný 

kla sic ký test shodu středních hodnot obou výběrů při shodnosti obou 

rozptylů. Obě metody vedou proto ke stejným výsledkům a se stejnou 

variabilitou.

Úloha 4 Párový test obsahu železa ve vodě určeného ve dvou 

laboratořích (E3.30 v [25])

Koncentrace železa v pitné vodě je sledována ve dvou laboratořích 

A a B. Vzorkování proběhlo v jeden den, voda byla nabírána z různých 

vodovodů. Je třeba vyšetřit, zda je možné považovat stanovení 

v obou laboratořích za shodná. Obsah železa [mg. l-1] ve vodě dvěma 

laboratořemi činil: E330a: 0.05, 0.06, 0.06, 0.16, 0.13, 0.04, 0.24, 

0.06, 0.95, 1.20, 0.11, 0.18, 0.32 a E330b: 0.06, 0.08, 0.07, 0.16, 

0.15, 0.06, 0.26, 0.07, 0.79, 1.15, 0.26, 0.07, 0.30.

Řešení: Párový test obsahu železa ve vodě určeného ve dvou 

laboratořích (ADSTAT) vede k výsledkům: Průměrný rozdíl D  = 0.006153, 

rozptyl 
2
Ds  = 0.08903, počet stupňů volnosti n - 1 = 12, tabulkový kvantil 

t
1-α/2

(n-1) = 2.179, t
exp

 = 0.249 vedou k výsledku, že průměry se považují 

za shodné, H
0
 je přijata na hladině významnosti 0.807.

Závěr: Párový test přijal hypotézu o shodě koncentraci železa v pitné 

vodě, stanovené ve dvou laboratořích.

9 Závěr
Studentův t-test správnosti analytického výsledku je základním testem 

s analogií vůči intervalu spolehlivosti. Nachází-li se totiž hodnota μ
0
 (tj. 

„pravda“, správná hodnota, norma, standard) v intervalu spolehlivosti 

[L
D
; L

H
], je stanovení správné. Exploratorní analýza předurčí volbu, zda 

k testu správnosti využijeme intervalový odhad aritmetického průměru, 

retransformovaného průměru, mediánu nebo pivotové polosumy [20-

25]. Interaktivní statistická analýza vhodným software umožnuje snadno 

a jednoznačně vyšetřit správnost výsledku měření. Při testování hypotéz 

o dvou základních souborech, charakterizovaných dvěma výběry, se 

nejdříve ověří shoda rozptylů Fisherovým-Snedecorovým F-testem. 

Protože F-test je značně citlivý na odchylky od normality, je výhodnější 

použít robustní Jackknifův test shodných rozptylů F
J
. Klasický Studentův 

t-test T
1
 pro výběry shodných rozptylů, resp. T

2
 pro výběry neshodných 

rozptylů je poměrně robustní vůči odchylkám od normality, zejména 

pokud jsou velikosti výběrů přibližně shodné. Pro případ, že se výběry liší 

v šikmostech od normálního rozdělení, je vhodné užití testační statistiky 

modifikovaného Studentova t-testu T
3
, určeného především pro případy, 

kdy jeden z výběrů není Gaussova rozdělení.
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Computer-Assisted Statistical Data Analysis: 4. Accuracy test 
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In many applications of statistics we are interested in making 
inferences about population characteristics on the basis of obser-
vations made on a random sample of items from population. The 
characteristics of interest may often be expressed in terms of popula-
tion parameters, such as the population mean or variance. In other 
situations we may wish to make inferences about the diference be-
tween two or more populations, such as the difference between two 
population means. A statistical hypothesis is a statement about the 
population distribution of some random variable. Hypothesis testing 
consists of comparing some statistical measures called test criteria 
deduced from a data sample with the values of these criteria taken 
on the assumption that a given hypothesis is correct. This article 
brings several frequently used tests, such as the accuracy test, the 
equality test, the pair test and Horn procedure of small samples with 
demonstration on typical problems. 

Zkušenosti s použitím chlordioxidu 
při čištění odpadních vod s vysokým 

bakteriologickým znečištěním
Typickým příkladem vhodného použití chlordioxidu je hygienizace 

infekčních odpadních vod, které vznikají v nemocničních zařízeních. 

Tyto vody jsou charakteristické vysokým stupněm mechanického, ale 

především bakteriologického znečištění, což sebou přináší požadavek 

na účinnou desinfekci odpadních vod.

Z celkového pohledu je v zásadě prvním krokem s ohledem na 

investiční a provozní náklady oddělení těchto vod od vod ostatních. Tímto 

způsobem se přímo u zdroje znečištění minimalizuje objem infikované 

odpadní vody a následně i vzniklých kalů, které je nutno nákladným 

způsobem separovat a likvidovat.

Dále je třeba při návrhu vycházet z toho, zda je cílem mechanické 

předčištění a hygienizace, nebo úplné biologické vyčištění. Co se týká 

biologického čištění nabízejí se nejen klasické procesy, ale také procesy 

s použitím membrán. V praxi je nejčastěji požadavek na mechanické 

předčištění s následnou hygienizací chlorem. Z hlediska následného 

biologického čištění to asi není nejlepší způsob, ale při naředění, 

které poskytuje veřejná kanalizace ve většině měst, je způsob možný 

a používaný.

Používaná desinfekční činidla
Obecně lze pro desinfekci infekčních vod použít několik desinfekčních 

činidel a prostředků. Například se jedná o plynný chlor, ozon, ultrafialové 

záření nebo vodný roztok chlornanu sodného. Nám se osvědčilo 

používání chlordioxidu (ClO
2
), což sebou přináší řadu výhod. Finančně 

je tato metoda srovnatelná s použitím chloru nebo chlornanu sodného. 

Při použití desinfekčního činidla chlordioxidu nevznikají chlorderiváty, 

chlordioxid nereaguje s amoniakem, nevzniká volný chlór, je možné 

zkrátit dobu zdržení při desinfekci a není třeba upravovat pH odpadni 

vody. 

Příklad použití chlordioxidu – např. Nemocnice Jihlava.

Příklad použití chlornanu sodného - např. Nemocnice Nové Město na 

Moravě, Nemocnice Třebíč.

Obvyklé stavební uspořádání
Proces čištění infekčních vod obvykle probíhá ve dvou podzemních 

jímkách, do kterých je zaústěno dávkování desinfekčního činidla. Celý 

systém přečerpávání a míchání lze plně automatizovat, to platí i pro 

dávkování chlordioxidu. V nadzemním provozním objektu je pak umístěno 

technologické vybavení generátoru, dávkovací čerpadla chlordioxidu, 

chemikálie pro vyvíjení chlordioxidu, dmychadla – jako zdroje vzduchu 

na míchání, elektrický rozvaděč a zázemí pro obsluhu.

Technologické schéma  čištění infekčních vod

Příklad dispozičního řešení

Závěr
K řešení otázky likvidace infekčních odpadních vod je třeba vždy 

přistupovat především jako k řešení celku.

Zkušenosti s dodávkou a  provozováním několika dodaných zařízení 

s hygienizací na bázi chlordioxidu ukazují, že je to způsob, kdy za 

přijatelné finanční a provozní náklady je možno dosáhnout vyšší užitné 

hodnoty než v případě použití doposud užívaných desinfekční prostředků, 

jako je například plynný chlor nebo vodný roztok chlornanu sodného.

Ing. Martin Šrámek
Asio spol. s r.o. 

e-mail: sramek@asio.cz
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Nové výsledky 
mezinárodního výzkumu 
klimatické změny

Jan Pretel

Klíčová slova
klimatická změna - klimatický systém - antropogenní koncentrace - 

skleníkové plyny 

Souhrn
První část Čtvrté hodnotící zprávy IPCC shrnuje nové poznatky 

o antro pogenních a přirozených příčinách klimatických změn, analýzy 
dosa vad ních měření a pozorování a výsledky modelových odhadů 
dalšího předpokládaného vývoje těchto změn, které byly shromážděny 
v uplynu lých šesti letech. V porovnání s předchozí zprávou z roku 2001 
se opírá o velké množství nových podrobnějších údajů, jejich přesnější 
analýzy a vyšší úroveň chápání složitých procesů včetně jejich zahrnutí 
do modelů.

Úvod 
V průběhu letošního roku vydá Mezivládní panel OSN ke změně klimatu 

v pořadí již svoji čtvrtou hodnotící zprávu, která se bude stejně jako 

předchozí zpráva z roku 2001 [1] skládat ze čtyř dílů. První díl, který 

shrnuje nové vědecké poznatky o fyzikální podstatě problému, analyzuje 

významně zpřesněná a rozšířená měření a pozorování a aktualizuje 

projekce očekávané vývoje klimatu do konce 21. století, vyšel počátkem 

února. Setkal v odborné i laické veřejnosti se značnou odezvou, reagovali 

na něj přední světoví politici a našla rovněž široký ohlas v médiích. 

Zpráva s názvem Climate Change 2007: The Physical Science Basis 

[2] obsahuje celkem 11 kapitol věnovaných jednotlivým tématům a je 

doplněna asi stostránkovým technickým shrnutím (Technical Summary) 

a dvacetistránkovým Shrnutím pro politiky (Summary for Policymakers). 

Během její přípravy bylo rozhodnuto, že v zájmu zpřesnění a vyšší 

výpovědní schopnosti výstupů budou zásadní závěry ohodnoceny 

i z hlediska pravděpodobnosti jejich možného naplnění. Byla proto 

přijata kategorizace pravděpodobnostní terminologie (Tab. 1.), která je 

u vybraných jevů používána i v tomto příspěvku.

Antropogenní a přirozené příčiny klimatické změny 
Energetickou bilanci klimatického systému ovlivňují atmosférické 

skleníkové plyny a aerosoly, sluneční záření a vlastností zemského 

povrchu. Její změnu vyjadřuje radiační působení, které se používá 

k porovnání úrovně dopadu lidských a přirozených faktorů na oteplování 

či ochlazování globálního klimatu. V posledních letech došlo díky novým 

pozorováním a s nimi souvisejícímu modelování skleníkových plynů, 

sluneční aktivity, vlastností zemského povrchu a některých aspektů 

aerosolů ke značnému zlepšení jejích kvantitativních odhadů.

Nárůst emisí skleníkových plynů je od poloviny 18. století způsobován 

zejména spalováním fosilních paliv, zemědělskou činností a změnami 

ve využívání půdy a krajiny. Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, 

který je nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem, se zvýšily 

v roce 2005 na 379 ppm a vysoce převýšily přirozený rozsah hodnot za 

posledních 650 tisíc let (180 až 300 ppm), stanovený z ledovcových vrtů. 

Přestože míra růstu vykazuje určitou meziroční variabilitu, roční nárůst 

koncentrací za posledních deset let činí 1,9 ppm a je vyšší než v letech 

1960 – 2005 (1,4 ppm). 

Ve stejném období se na více než dvojnásobek zvýšily koncentrace 

metanu (1774 ppb) a o 20 % i koncentrace oxidu dusného (319 ppb). 

Trend nárůstu obou těchto plynů je od devadesátých let minulého století 

přibližně konstantní. Je velmi pravděpodobné, že i zvýšení koncentrací 

metanu je přímým důsledkem činnosti člověka (zejména zemědělské 

aktivity, používání fosilních paliv), ale relativní příspěvky z různých typů 

zdrojů nejsou zatím stanoveny zcela přesně. Více než třetina všech emisí 

oxidu dusného pochází ze zemědělské činnosti.

Od předchozí zprávy [1] se významně zpřesnily odhady vlivu jednotlivých 

látek na oteplování či ochlazování klimatického systému. Můžeme si být 

téměř jisti, že globální vliv lidské činnosti způsobil od poloviny 18. století 

oteplování spolu s radiačním působením v hodnotě 1,6 W.m-2, což je 

přibližně pětinásobný vliv v porovnání s účinkem změn sluneční činnosti. 

Kombinované působení všech tří hlavních skleníkových plynů dosahuje 

nyní 2,3 W.m-2 a trend nárůstu je od té doby velmi pravděpodobně 

nejvýraznější za posledních deset tisíc let; za posledních 10 let se vliv 

radiační účinnosti oxidu uhličitého zvýšil o 20 %. 

Aerosoly antropogenního původu (sírany, organický uhlík, saze, 

dusičnany, prach) způsobují ochlazování systému a jejich souhrnná 

přímá účinnost je -0,5 W.m-2 a nepřímá (vlivu oblačnosti) -0,7 W.m-2. 

I když moderní a přesnější měření (pozemní a satelitní) výrazně přispěly 

ke zlepšení odhadů, stále je odhad jejich vlivu zatížen značnými 

nepřesnostmi. Průměrné radiační příspěvky troposférického ozónu 

se pohybují kolem 0,35 W.m-2 a skupiny halogenovaných uhlovodíků 

a fluoridu sírového 0,34 W.m-2. Radiační účinky změn albeda zemského 

povrchu jako následku dlouhodobých změn pokryvu půdy, resp. depozice 

pevných aerosolových části na sněhové pokr ývce lze odhadovat 

hodnotami -0,2 W.m-2, resp. 0,1 W.m-2. Odhaduje se dále, že změny 

intenzity slunečního záření vyvolaly od poloviny 18. století radiační 

působení v hodnotě 0,12 W m-2, což je méně než polovina hodnoty 

odhadované v předchozí zprávě [1].

Přímá pozorování současných změn
Díky rozšířeným a kvalitnějším souborům dat a jejich analýzám, 

širšímu geografickému pokrytí, lepšímu pochopení nejistot a větší rozma-

nitosti měření došlo k významnému posunu v pochopení prostorových 

i časových změn klimatu. Od poloviny 20. století jsou k dispozici výsledky 

stále komplexnějších pozorování ledovců a sněhové pokrývky a přibližně 

od minulého desetiletí také pozorování hladin moří a ledových příkrovů. 

Přesto však rozsah či kvalita údajů z některých oblastí však zůstává 

stále omezený.

Jak vyplývá z pozorování nárůstu průměrných globálních teplot vzduchu 

a oceánů, rozsáhlého tání sněhu a ledu a zvyšování průměrné výšky 

hladiny moře, k oteplování klimatického systému dochází a nelze jej 

zpochybňovat. Jedenáct z posledních dvanácti let se řadí mezi dvanáct 

nejteplejších let v záznamech o přístrojových pozorováních teploty. 

Aktualizovaný stoletý lineární trend z období 1906 - 2005 vykazuje nyní 

nárůst průměrný teploty o 0,74 oC, zatímco původně uváděný trend z let 

1901 – 2000 (pouze o pět let „starší“) vykazoval nárůst 0,6 oC. Lineární 

trend oteplování za posledních 50 let (0,13 şC za desetiletí) je téměř 

dvojnásobný ve srovnání s trendem za posledních sto let. Od poloviny 

18. století vzrostla globální teplota o 0,76 oC.

Jedním z významných poznatků oproti předchozí zprávě je, že nové 

analýzy aerologických a družicových měření teplot spodní a střední 

troposféry vykazují podobnou míru oteplování jako záznamy povrchové 

teploty a ve svých nejistotách se shodují. Od osmdesátých let minulého 

století se průměrný obsah vodní páry nad pevninou i v horní troposféře 

nad oceánem zvýšil a je v zásadě v souladu s vyšší schopností teplého 

vzduchu zadržet vodní páru. 

Pozorování od roku 1961 ukazují, že se průměrná globální teplota 

oceánů do hloubky minimálně 3000 metrů zvýšila a že oceány absorbují 

více než 80 % tepla dodaného do klimatického systému. Toto oteplení 

způsobuje zvýšení objemu mořské vody a přispívá tím ke zvýšení hladiny 

moře. Horské pevninské ledovce i sněhová pokrývka ubývají na obou 

polokoulích a jejich rozsáhlý ústup rovněž přispívá k jejich zvyšování. 

Průměrný trend výsledného nárůstu hladin po započtení všech vlivů se 

zvyšuje. Zatímco v letech 1961 až 2003 byla průměrná roční hodnota 

nárůstu 1,8 mm, v letech 1993 až 2003 se zvýšila již na 3,1 mm. 

Není však zatím jisté, spočívá-li tato změna v dekádní variabilitě nebo 

jde-li již o dlouhodobější trend. Existuje však vysoká jistota, že rychlost 

pozorovaného zvýšení hladiny moří od 19. do 20. století vzrostla 

a celkové zvýšení hladin ve 20. století se tak odhaduje na 17 cm.

Přestože průměrné teploty v oblasti Arktidy vykazují vysokou dekádní 

variabilitu, zvyšovaly se v posledním století oproti globálním teplotám 

téměř dvojnásobně. Satelitní pozorování dokumentují, že od roku 1978 

se rozsah zaledněných ploch arktických moří snižuje každých deset 

let o 2,7 %, přičemž letní úbytek zaledněných ploch je výrazně vyšší 

použitá pravděpodobnostní terminologie 

(na základě expertních odhadů)

pravděpodobnost výskytu 
(výstupu)

prakticky jisté > 99 %

extrémně pravděpodobné > 95 %,

velmi pravděpodobné > 90 %,

pravděpodobné > 66 %,

spíše pravděpodobné > 50 %,

stejně pravděpodobné jako nepravděpodobné 33 až 66 %

nepravděpodobné < 33 %

velmi nepravděpodobné < 10 %

extrémně nepravděpodobné < 5 %

výjimečně nepravděpodobné < 1 %

Tab. 1. Přehled použité pravděpodobnostní terminologie.
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(průměrně 7,4 %). V posledních 20 letech se zvýšily teploty povrchu 

trvale zmrzlé půdy v arktických oblastech až o 3ş C a maximální rozsah 

plochy sezónně pokryté zmrzlou půdou se v posledním století na severní 

polokouli snížil přibližně o 7%, přičemž na jaře tento úbytek stoupá až 

na 15%. 

Srážkové režimy vykazují značnou prostorovou i časovou proměnlivost, 

ale přesto se v nich projevují výrazné změny. Pokles slanosti vod 

středních a vyšších zeměpisných šířek a její současný nárůst ve 

vodách nízkých zeměpisných šířek indikuje změny ve výparu a srážkách 

nad oceány. Vzrostly například srážkové úhrny ve východních částech 

Severní i Jižní Ameriky, v severní Evropě a v severní a centrální Asii, ale 

naopak se snížily v oblasti Sahelu, ve Středomoří a v jižních částech 

Afriky a Asie. V ostatních oblastech zatím nebyly statisticky významné 

dlouhodobé trendy zatím pozorovány. V posledních třiceti letech se 

v  tropických a subtropických oblastech vyskytovala velmi intenzivní 

a dlouhotrvající sucha, zapříčiněná vysokými teplotami i významným 

poklesem srážkových úhrnů. Se suchy jsou spojovány i změny povrchové 

teploty oceánů, změny charakteru atmosférické cirkulace i ubývání 

sněhové pokrývky. Celkové oteplování nad většinou pevninských oblastí 

vede ke zvyšování výparu a následně i k častějším výskytům velmi silných 

a intenzivních srážek. 

Výrazně se v posledních padesáti letech mění i rozložení extrémních 

teplot. Klesají počty chladných dnů a nocí, stejně jako mrazových dnů 

a naopak narůstá počet teplých dnů a nocí a zvyšují se četnosti výskytu 

vln velmi vysokých teplot. Přibližně od počátku sedmdesátých let 

minulého století pozorování ukazují na intenzivnější aktivitu tropických 

cyklón v severním Atlantiku, což může souviset se zvyšováním povrchové 

teploty tropických moří. Zatím však není prokázána zřetelná tendence 

zvyšování jejich počtu a stále přetrvávají nejistoty spojené s kvalitou 

informací a dat, a to zejména z doby, kdy ještě nebyla k dispozici 

satelitní měření.

V posledních dvaceti letech se významněji nemění denní teplotní 

amplitudy, neboť jak denní, tak i noční hodnoty se vcelku systematicky 

zvyšují. Rozsah antarktického zalednění stále vykazuje meziroční 

variabilitu a lokální či regionální změny, nikoli však statisticky významné 

průměrné trendy. To je ale v souladu s poznatky, že v tomto regiónu zatím 

není prokázané oteplování, které by vedlo ke zvýšení průměrných teplot. 

Rovněž zatím není dostatek důkazů, aby bylo možno potvrdit statistickou 

průkaznost významnosti trendy změn termohalinní cirkulace globálního 

oceánu či dalších projevů extrémního počasí malých měřítek (tornáda, 

krupobití, blesky či písečné bouře).

Příčiny klimatických změn
Dosavadní úvahy o příčinách klimatické změny byly zpřesněny díky 

studiím, které hodnotily, zda jsou pozorované změny s očekávanou 

odezvou na vnější působení kvantitativně konzistentní či jsou s alter-

nativními fyzikálně přijatelnými zdůvodněními nekonzistentní. Je již 

velmi pravděpodobné, že od poloviny 20. století jsou antropogenní 

skleníkové plyny hlavním původcem nárůstu průměrné globální teploty. 

Prokazatelnost vlivu člověka se z globální úrovně postupně přesunuje i do 

regionální úrovně a působí na změny charakteru atmosférické cirkulace 

a výskyt některých extrémních počasových jevů. Je pravděpodobné, 

že skleníkové plyny jsou samy o sobě příčinou ještě většího ohřevu 

atmosféry, neboť atmosférické aerosoly sopečného a antropogenního 

původu tento ohřev poněkud snižují na současné zjištěné hodnoty. 

Zpráva rovněž konstatuje, že je velmi nepravděpodobné, že by byly změny 

v posledních padesáti letech vyvolávány pouze nevynucenou přirozenou 

proměnlivostí klimatu. S výjimkou Antarktidy se změny projevují již na 

všech kontinentech.

Problémy přetr vávají v hodnověrných simulacích změn a jejich 

statistické prokazatelnosti v oblastech malých měřítek, kde je přirozená 

variabilita klimatu relativně vyšší, což rozpoznávání působení antropo-

genních příčin značně ztěžuje. Rovněž nejistoty spojené s lokálními 

vlivy a zpětnými vazbami znesnadňují provádění odhadů příspěvků 

nárůstu koncentrací skleníkových plynů k pozorovaným změnám teploty. 

Antropogenní příčiny lze pravděpodobně spatřovat i ve změnách atmosfé-

rické cirkulace ovlivňující dráhy řídících cyklon, trasy bouřkových oblaků, 

výskyt oblastí silných větrů či teplotních anomálií na obou polokoulích. 

Pozorované změny cirkulace na severní polokouli jsou však větší než 

jejich odhady pomocí modelových simulací. Z antropogenních příčin se 

pravděpodobně zvýšily teploty nejextrémnějších horkých nebo chladných 

nocí a chladných dnů a je spíše pravděpodobné, že se ze stejných příčin 

zvyšuje i riziko vln vysokých teplot.

Projekce klimatické změny do konce 21. století
Hlavní posun od předchozí zprávy spočívá ve větším počtu provedených 

simulací širším spektrem modelů. To spolu s měřenými údaji poskytuje 

základ pro pravděpodobnostní odhady klimatických změn do budoucna. 

Při modelování byly používány emisní scénáře SRES [3], které ve velké 

většině udávají pro příští dvě desetiletí zvýšení teploty o 0,2 oC za 

10 let. Pokud by došlo ke stabilizaci koncentrací skleníkových plynů 

na úrovni roku 2000, potom by se hodnota tohoto odhadu snížila na 

0,1 oC. Modelové projekce tzv. nejlepších odhadů naznačují, že průměrný 

desetiletý nárůst teploty do roku 2030 nezávisí na volbě scénáře 

SRES a je velmi pravděpodobné, že bude nejméně dvakrát vyšší než 

odpovídající modelový odhad přirozené proměnlivosti v průběhu 20. 

století.

Pokračující nárůst emisí v současném, příp. i vyšším trendem by vedl 

k dalšímu nárůstu teploty, který by byl velmi pravděpodobně vyšší než 

nárůsty dosud pozorované. Globální nárůst teplot po roce 2030 bude již 

výrazně záviset na použitém scénáři. Pro šest použitých scénářů SRES 

pravděpodobně dosáhne výsledné navýšení teploty (oproti 1980–1999) 

hodnot dle Tab. 2.
Obdobné nárůsty hladin oceánů se budou pohybovat v rozmezí od 

18 do 59 cm (Tab. 3.), což jsou hodnoty nepatrně nižší, než uváděla 

předchozí zpráva. Důvodem je, že byly zpřesněny odhady tepelné 

roztažnosti vody, která se na nárůstu hladin bude i nadále podílet více 

než dvěma třetinami.

I v budoucnu bude třeba počítat se zvyšováním plošných rozdílů 

v odhadech změn teploty (např. vyšší oteplení je třeba očekávat nad 

pevninou a ve vyšších zeměpisných šířkách severní polokoule, nižší nad 

jižními oceány a Severním Atlantikem, apod.). Pokračující nárůst teploty 

bude snižovat schopnost zemského povrchu a oceánů pohlcovat oxid 

uhličitý a jeho narůstající emise tak budou koncentrace v atmosféře dále 

zvyšovat. Bude se tak i zvyšovat okyselování oceánů a hodnoty pH se do 

konce 21. století sníží o dalších 0,14 – 0,35 pH-jednotek, zatímco stávají 

pokles od druhé poloviny 18. století je pouze 0,1 pH-jednotek.

Všechny scénáře SRES signalizují další snižování výšky i rozsahu 

sněhové pokrývky, tání permafrostu a ubývání pevninských, arktických 

a ve značně menší míře i antarktických ledovců. Je velmi pravděpodobné, 

že se stále častěji budou vyskytovat období extrémně vysoké teploty 

a budou přibývat intenzivní a přívalové srážky. Postupně by měl klesat 

výskyt tropických cyklón, ale zároveň se předpokládá, že poroste 

jejich intenzita. Oproti předchozí zprávě se významně zpřesnily odhady 

plošného rozložení srážek a je velmi pravděpodobné, že ve vyšších 

země pisných šířkách budou srážky narůstat a subtropických oblastech 

nad pevninami klesat. Je rovněž velmi pravděpodobné, že bude dále 

oslabovat atlantická meridionální cirkulace, u níž je předpoklad, že 

by se do konce 21. století mohla snížit o jednu čtvrtinu. Je ale velmi 

nepravděpodobné, že by v průběhu tohoto století nastala její náhlá 

a nevratná změna; pro podrobnější stanovení dlouhodobých odhadů není 

zatím dostatek podkladů.

Shrnutí
Modelové simulace naznačují, že i kdyby došlo k případné stabilizaci 

stávající úrovně atmosférických koncentrací skleníkových plynů, přesto by 

změny klimatického systému a s nimi spojené zpětné vazby pokračovaly 

ještě několik dalších století. K dosažení stabilizace např. na úrovni 

rozptylu cílových hodnot scénářů SRES (450 ppm, resp. 1000 ppm) by 

bylo zapotřebí během 21. století snížit emise o 105 až 300 GtC, resp. 

165 až 510 GtC (podle scénáře). Všechny výstupy se však zatím shodují, 

že výhledové antropogenní emise zcela určitě přispějí během 21. století 

k nejvyššímu oteplení planety či nárůstu hladin oceánů, ke kterému za 

poslední tisíciletí kdy došlo.

Nejvýznamnějším závěrem poslední zprávy IPCC je, že značná část 

nárůstu průměrných globálních teplot je velmi pravděpodobně spjata 

právě se zvýšenou produkcí skleníkových plynů antropogenního původu. 

Tato formulace staví spolehlivost tohoto výroku na úroveň vyšší než 90 % 

nejlepší odhad modelový rozsah

stabilizace na úrovni 2000 0,6 0,3 – 0,9

B1 1,8 1,1 – 2,9

A1T 2,4 1,4 – 3,8

B2 2,4 1,4 – 3,8

A1B 2,8 1,7 – 4,4

A2 3,4 2,0 – 5,4

A1FI 4,0 2,4 – 6,4

Tab. 2. Projekce nárůstu teploty do konce 21. století.

Tab. 3. Projekce zvýšení hladiny moří do konce 21. století.

scénář modelový rozsah

B1 0,18 – 0,38

A1T 0,20 – 0,45

B2 0,20 – 0,45

A1B 0,21 – 0,48

A2 0,23 – 0,51

A1FI 0,26 – 0,59
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a posunuje ji oproti zprávě z roku 2001 kvantitativně výše (dříve 67 %). 

Přestože zvýšené koncentrace s vlivem člověka přímo souvisí, nelze ani 

z upřesněné spolehlivosti výroku dovozovat žádné kvantitativní stanovení 

podílu člověka na globálním oteplování a následně na klimatické 

změně. Je proto třeba konstatovat, že podíl člověka existuje, že je velmi 

významný a že jej nelze podceňovat. 

Jak již z nové zprávy IPCC vyplývá, nejvýznamnější důsledky klima-

tických změn lze v téměř všech světových regiónech očekávat ve 

změnách srážkových režimů a Evropu nevyjímaje. Od toho se odvíjí i další 

zesilování dopadů do oblasti vodních zdrojů a hospodaření s vodou. 

Tyto dopady, a ve velké většině spíše negativní, se následně projeví 

i v zemědělství, vodní energetice, vodní dopravě a turistickém ruchu. 

Zvláštní kapitolu budou tvořit i nepříznivé souvislosti mezi změnami 

vodního režimu ve vztahu k biologické rozmanitosti nebo k ekosystémům 

obecně. Zejména rizikům změn a možnostem jejich omezování bude 

věnován další díl Čtvrté hodnotící zprávy IPCC, který vyjde na počátku 

dubna tohoto roku [4].
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The first part of the IPCC Fourth Assessment Report describes 
progress in understanding of the human and natural drivers of 
climate change, observed climate change, and estimates of future 
climate change, which have been collated from the past six years 
of research. Scientific progress since the previous report (2001) is 
based upon large amounts of new and more comprehensive data, more 
sophisticated data analyses, and improvements in understanding of 
processes and their simulation in models.

Workshop „Aplikace 
geochemických a izotopových 
metod při sanaci kontaminace“

Workshop „Aplikace geochemických a izotopových metod při sanaci 

kontaminace“ se konal dne 20. února 2007 v Praze v Klubu techniků. 

Pořádala jej odborná skupina podzemní vody České vědeckotechnické 

vodohospodářské společnosti ve spolupráci i ministerstvem zemědělství 

a Global Water Partnership. 

Při sanaci kontaminovaných podzemních vod se nejčastěji používá 

klasická sanační technologie čerpání kontaminované podzemní vody 

a následné čištění (Pump & Treat) včetně doplňujících technologií 

jako je air-sparging (vhánění vzduchu do kontaminované podzemní 

vody, v důsledku čehož se uvolňují těkavé látky a zlepšuje se účinnost 

biodegradace), venting (odsávání kontaminovaného půdního vzduchu 

ze zemin nesaturované zóny) nebo zasakování vyčištěné vody zpět 

do kontaminovaného zvodněného kolektoru. Při klasickém sanačním 

čerpání nastává rychlý pokles koncentrací kontaminatů na počátku 

sanačního čerpání, který je možno na chronologické čáře koncentrací 

kontaminatů aproximovat exponenciální funkcí. Po poklesu na určitou 

koncentraci má chronologická čára asymptotický průběh a další snižování 

koncentrací může trval i desítky let. Zkušenosti z posledních let ukazují, 

že není možné uvažovat o tom, že jedinou sanační technologií se podaří 

celou kontaminovanou lokalitu vyčistit v rozumném časovém horizontu. 

Proto se začínají aplikovat kombinace různých sanačních technologií na 

dočištění zbytkového znečištění. V souvislosti s uvedenými obtížemi při 

sanaci je od počátku 90. let minulého století kladena v odborné literatuře 

zejména v USA otázka „Jsou cílové limity sanace dosažitelné? Jsou 

dosažitelné v reálném čase a za přijatelnou cenu?“ V souvislosti s tím 

se vyvíjí celá řada nových sanačních technologií, které by měly zefektivnit 

sanaci kontaminované podzemní vody. Většina nových sanačních 

technologií vzniká v USA, kde se často hovoří o novém průmyslovém 

odvětví – sanace podzemní vody. Nové technologie podporuje stát, 

který s nimi seznamuje odbornou veřejnost prostřednictvím Agentury 

životního prostředí (US EPA) na stránkách www, a sdružení podniků, 

ústavů (často s účastí jednotlivých amerických států) jako na příklad 

ITRC (Interstate Technology&Regulation Council). Cílem semináře bylo 

seznámit odborníky ze sanačních a průzkumných firem a pracovníky 

státní správy, kteří posuzují závěry průzkumů kontaminovaných území, 

projekty sanačních opatření a sledují jejich průběh, s novými metodikami 

a požadavky na údaje pro aplikaci těchto metod.

Větší část přednášek přednesl Doc. Ing. Ondřej Šráček, MSc, Ph.D. 

z Masarykovy univerzity v Brně, univerzity PUC v Rio de Janeiro a OPV, 

s.r.o. a jednu přednášku RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D. z OPV s.r.o.

První přednáška byla úvodem do teorie hlavních procesů transportu 

kontaminatů jako je difúze, advekce, adsorpce, rozpad a geochemické 

procesy při transportu kontaminatů mezi nimiž byly uvedeny vliv iontových 

sil, srážení, rozpouštění, redoxní procesy a koloidní transport. Druhá 

přednáška byla zaměřena na principy geochemického modelování 

a modelování reaktivního transportu. Ve třetí přednášce byla podrobně 

vysvětlena přirozená atenuace kontaminatů v přírodním prostředí. Je 

to spolupůsobení procesů biodegradace, disperze, sorpce, chemické 

a biologické stabilizace znečištění, při němž se bez lidské činnosti 

snižuje hmotnost, objem, koncentrace a toxicita znečištění v horninovém 

prostředí a v podzemní vodě. Byla popsána přirozená atenuace ropných 

látek, chlorovaných uhlovodíků a BTEX a uvedeny ukazatele, které je 

nutno monitorovat při posuzování a modelování procesu.

Příklad aplikace modelování reaktivního transportu při přirozené 

atenuaci ropných látek uvedl RNDr. Vencelides, Ph.D. na příkladu 

lokality Hněvice, která byla řešena v rámci mezinárodního projektu 

Corona financovaného Evropskou komisí. Vedle prohloubení teoretické 

báze přirozené atenuace a jejího modelování byly vyvinuty víceúrovňové 

vzorkovače s velkým rozlišením. Na lokalitě Hněvice použito bylo 

hloubkové rozlišení 15 cm. Výsledky analýz potvrdily, že toto vysoké 

hloubkové rozlišení má své opodstatnění.

V páté přednášce uvedl doc. Šráček metodu aplikace izotopu C13 

a dalších izotopů (na příklad Cl37) pro idendentifikaci zdroje znečištění, 

posouzení přirozené stimulované atenuace. Poslední přednáška 

byla věnována navrhování reaktivních bariér. Reaktivní bariéry jsou 

budovány při sanaci podzemní od 90. let minulého století. Budují 

se na čele kontaminačního mraku. Tvoří je většinou nepropustné 

těsnící stěny, v nichž je zabudováno propustné reaktivní medium, 

jímž protéká kontaminovaná podzemní voda. V reakčním mediu se 

čistí kontamino vaná pod zemní voda. Pro umístění reaktivního media 

se budují v nepropustné podzemní stěně různé konstrukce jako na 

příklad: reaktivní brána, reaktivní trychtýře nebo se buduje kontinuální 

reaktivní stěna. V reaktivním mediu jsou projektovány různé čistící 

procesy jako:

• Abiotická redukce, pro níž je aplikovány elementární kovy (nulamocné 

železo Feo), která je vhodná pro rozklad chlorovaných uhlovodíků.

• Biotická redukce, pro níž se používají organické hmoty jako piliny, 

kompost apod., která je vhodná pro sanaci kyselých podzemních vod 

z důlních odpadů s vysokými koncentracemi síranů a železa.

• Chemické srážení: rozpuštěné kovy se sráží jako hydroxidy nebo 

karbonáty, jestliže je dostatečně vysoká alkalita a pH, a jako filtrační 

výplň se používá drcený kalcit, při uranové nebo fosfátové kontaminaci 

se přidává apatit (na příklad ve formě kostní moučky).

• Adsorpce a výměna iontů: amor fní hydroxid železitý adsorbuje 

anorganické kontaminaty (arsen, olovo, uran apod.), s rostoucím pH 

roste adsorpční kapacita kationů, a poklesem pH roste adsorpční 

kapacita anionů, zeolity se používají k odstranění kontaminatů 

z roztoku.

V přednášce byly uvedeny postupy pro testování reaktivních náplní, 

dimenzování bariér, monitoring a geochemické modelování.

Na závěr workshopu, který trval 6 hodin, obdrželi účastníci osvědčení 

o absolvování.

Ing. Radomír Muzikář, CSc., 
předseda odborné skupiny Podzemní vody ČVTVHS
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