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Abstrakt 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části 

je definován pojem odpadní voda, uvedeno základní rozdělení odpadních vod a její 

složení. Dále byla provedena literární rešerše týkající se trendů vývoje spotřeby vody 

a s tím související produkce odpadní vody v návaznosti na vývoj společnosti 

a klimatických podmínek. Zabývá se také samotným monitoringem kvality vody ve 

stokových systémech. Praktická část se věnuje vyhodnocení dat z monitoringu množství 

i kvality odpadních vod z urbanizovaného povodí na pražském Jižním Městě. Na závěr 

jsou porovnána vyhodnocená data z roku 2019 s daty z roku 2000. 

Klíčová slova 

Odpadní vody, množství odpadních vod, kvalita odpadních vod, monitoring stokové sítě 

Abstract 

The bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical one. The 

theoretical part defines the concept of wastewater, its basic division and composition. 

Furthermore, a literature search was carried out concerning trends in wastewater 

production development closely connected with water consumption in relation to the 

development of society and climatic conditions. This part deals with information about 

wastewater quality monitoring in sewer systems. The practical part deals with the 

assessment of data from monitoring the quantity and quality of wastewater from the 

urbanized catchment in Prague´s Southern Town. In conclusion, assessed data from 2000 

and 2019 are compared. 
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Úvod 

Odvodnění urbanizovaných území je jedna ze základních podmínek pro udržení životní 

úrovně, komfortu a zdraví v městském prostředí. Vypouštění odpadních vod zcela jistě 

prochází, stejně jako celé lidstvo, vývojem. V posledních letech je patrný zejména trend 

snižování spotřeby vody, na kterém má jistě velký podíl také významná změna 

klimatických podmínek. Dá se předpokládat, že proces neustálé urbanizace ve spojení se 

snižováním spotřeby vody zásadně ovlivňuje především koncentraci znečištění 

v odpadních vodách. Zdali tomu tak je nebo není, nám pomůže odhalit měření kvality 

a kvantity odpadních vod v městské části Praha 11 Jižní Město, které provedl Útvar 

vodohospodářské kontroly a měření PVK, a. s. v roce 2000 a znovu v roce 2019.   
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Cíle práce 

 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit data z monitoringu množství a kvality odpadní 

vody ve stokové síti na pražském Jižním Městě vzhledem k vývoji společnosti 

a klimatických podmínek. Hlavním cílem práce je porovnat data naměřená v roce 2000 a 

v roce 2019, což znamená, že bude zhodnoceno, jak se změnila produkce a kvalita 

odpadních vod za období téměř 20 let. Dalším krokem je vyhodnocení správného 

nastavení současných normativů stanovených pro odvádění splaškových vod 

z urbanizovaného území.  
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1 Teoretická část 

Teoretická část se zabývá uvedením do řešené problematiky odpadních vod a dále se 

zabývá možnými vlivy na změnu kvantity i kvality odpadních vod. 

1.1 Odpadní voda obecně 

V první řadě je potřeba vymezit, co to vlastně je odpadní voda, jaké jsou její druhy a proč 

je pro člověka zásadní její bezpečné odvádění. Vzhledem k charakteru práce je třeba se 

více zaměřit na složení odpadní vody v městském prostředí, na parametry, které u ní 

sledujeme a na způsoby, kterými ji monitorujeme. 

1.1.1 Definice 

Definici pojmu „odpadní voda“ můžeme nalézt v Zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), kde jsou odpadní vody definovány takto: 

„Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají 

po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), a jejich směsi se srážkovými vodami, 

jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně, 

s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 

odtékají do vod důlních.“ [1]  

1.1.2 Druhy odpadní vody 

Existují tři základní druhy odpadní vody: 

Splaškové odpadní vody: „Jsou odpadní vody z domácností hygienických zařízení, 

objektů společného stravování, ubytování apod.“ [2] 

Srážková odpadní voda: Jedná se o vodu z atmosférických srážek vtékající do stoky nebo 

recipientu. [2] 

Průmyslové odpadní vody: „Jsou vody použité a znečištěné při výrobním procesu (včetně 

vod chladicích), které jsou ze závodu vypouštěny a pro daný proces již nejsou použitelné. 

Řadí se mezi ně i odpadní vody ze zemědělství.“ [2] 

Mezi další odpadní vody můžeme zařadit infekční vody, které pocházejí například 

z mikrobiologických zařízení, infekčních oddělení nemocnic, jatek nemocných zvířat 

apod., nebo také vody oplachové použité při čištění komunikací. [3] 

1.1.3 Složení odpadní vody 

Látky, kterými jsou znečištěny odpadní vody, se nejčastěji rozdělují do skupin 

naznačujících, jakými způsoby čištění budou z vody odstraněny. Základní rozdělení 
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znečišťujících látek je na látky rozpuštěné a nerozpuštěné. V následující tabulce můžeme 

vidět jeden z příkladů takového rozdělení. [4] 

Tabulka 1: Charakter znečišťujících látek v odpadních vodách [4] 

Označení 
skupiny 

Znečišťující látky  Příklady 

1 rozpuštěné (ve filtrátu za filtrem – velikost pórů 45 μm) 
1.1 -organické  
1.1.1 -biologicky rozložitelné (cukry, mastné kyseliny, …) 
1.1.2 -biologicky nerozložitelné (azobarviva, …) 

1.2 -anorganické (amonné ionty, fosforečnany, …) 
2 nerozpuštěné  
2.1 -organické  
2.1.1 -biologicky rozložitelné (škrob, baktérie, …) 

2.1.2 -biologicky nerozložitelné (papír, plasty, …) 
2.1.3 -usaditelné (celulosová vlákna, …) 
2.1.4 -neusaditelné  
2.1.4.1 -koloidní (baktérie, …) 
2.1.4.2 -plovoucí (papír, …) 

2.2 -anorganické  
2.2.1 -usaditelné (písek, hlína, …) 

2.2.2 -neusaditelné (brusný prach, …) 

 

Samozřejmě do těchto kategorií nespadají veškeré polutanty, existují i jiné typy 

znečištění, například radiace, tepelné znečištění, a hlavně se v dnešní době velmi hovoří 

o tzv. mikropolutantech. Jedná se o látky, které i v malých koncentracích mohou mít 

negativní účinky na kvalitu vody. Jako příklad můžeme uvést rezidua nejrůznějších léčiv, 

kosmetických přípravků apod. Tyto látky se z odpadní vody odstraňují velmi 

komplikovaně, je-li to vůbec možné. [4] 

1.1.4 Základní parametry sledované v odpadních vodách 

Při vyhodnocování kvality odpadních vod se sledují hodnoty tzv. skupinových ukazatelů, 

kam se řadí biochemická a chemická spotřeba kyslíku nebo celkový obsah organického 

uhlíku, dále také celkový obsah jednotlivých prvků jako je dusík nebo fosfor, celkové 

množství rozpuštěných i nerozpuštěných látek. Významným ukazatelem může být 

samozřejmě také hodnota pH nebo konduktivita odpadní vody.  

Biochemická spotřeba kyslíku (BSK): „Je definována jako hmotnostní koncentrace 

rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za stanovených podmínek v oxickém prostředí 

biochemickou oxidací organických látek ve vodě. Úplná oxidace organických látek by 

trvala 20 dní, avšak pro běžné měření je využívána pětidenní biochemická spotřeba 

kyslíku označována zkratkou BSK5 “ [5]  

Chemická spotřeby kyslíku (CHSK): Je definována jako hmotnostní koncentrace kyslíku, 

která je ekvivalentní hmotnosti silného oxidačního činidla, spotřebovaného za přesně 
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vymezených podmínek na oxidaci oxidovatelných (především organických) látek 

obsažených v jednom litru vody. Pro stanovení se používají dvě metody odlišné použitým 

oxidačním činidlem: manganistanem draselným (CHSKMn) a dichromanem draselným 

(CHSKCr), přičemž pro analýzu odpadní vody je vhodná jen CHSKCr. [6] 

Celkový organický uhlík (TOC): „Je koncentrace uhlíku přítomného v organických 

látkách v rozpuštěné i nerozpuštěné formě ve vodě.“ [7] 

Celkový fosfor (Pcelk): Celkový fosfor ve vodách zahrnuje formu rozpuštěnou 

i nerozpuštěnou, může být anorganicky nebo organicky vázaný. Z hlediska odvádění 

a čištění odpadních vod je sledován z důvodu klíčového významu na eutrofizaci vod. [2] 

Celkový dusík (Ncelk): Je součtem dusíku anorganicky a organicky vázaného. Převažující 

formou anorganického dusíku, vyskytujícího se v odpadních vodách, je dusík amoniový 

(N-NH4
+). [5] 

Nerozpuštěné látky (NL): Jedná se o koncentraci tuhých látek v kapalině obvykle 

oddělitelných filtrací nebo odstředěním s následným vysušením za určených 

podmínek. [7] 

Rozpuštěné anorganické soli (RAS): „Jsou považovány za přibližnou míru skutečného 

obsahu anorganických rozpuštěných látek v odpadní vodě.“ [5] 

Rozpuštěné látky (RL): Jedná se o koncentraci látek, které zůstanou za určených 

podmínek ve zfiltrovaném a do sucha odpařeném vzorku. [7] 

 

1.2 Monitoring v městském odvodnění 

„Monitoring v systému městského odvodnění znamená měření hydraulických veličin 

v objektech stokové sítě, srážkoměrná měření v zájmovém povodí a odběr vzorků 

odpadních vod za účelem zjišťování druhu a míry znečištění odpadních vod.“ [8] 

Monitoring patří mezi základní činnosti provozovatele stokového systému. Pomáhá mu 

zjišťovat provozní stav a tendence systému, poskytuje data pro plánování a dimenzování 

nových staveb a opatření, získává data pro simulační modely a pomáhá ověřit efektivnost 

nových opatření a funkci objektů. Celkově můžeme říct, že monitoring slouží hlavně pro 

optimalizaci provozu stokové sítě a zajišťuje bezproblémový povoz čistírny odpadních 

vod (ČOV) a tím i ochranu recipientu. [9] 

1.2.1 Měření průtoku 

Průtoky mohou být měřeny za různými účely. Jedním z nich je získávání dat pro 

modelování průtoků na stokové síti za různých situací. Například je možné modelovat 

množství odpadních vod, které se dostanou do vodního toku z výpustí odlehčovacích 

komor jednotného kanalizačního systému. Měření průtoků se také může využívat pro 
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kontrolu množství odpadních vod vypouštěných do stokové sítě jednotlivými producenty 

nebo pro stanovení množství balastních vod. [8] 

Mezi základní hodnoty průtoku, které nás zajímají u oddílné splaškové kanalizace patří: 

Q24  … průměrný denní průtok splaškových vod za bezdeštného stavu 

Qh,max  … maximální hodinový průtok splaškových vod za bezdeštného stavu 

Qh,min  … minimální hodinový průtok splaškových vod za bezdeštného stavu 

Qh,min a Qh,max jsou označovány jako extrémní průtoky splaškových vod a jsou využívány 

pro dimenzování stokových sítí. Jestliže nemáme pro návrh k dispozici data z provozního 

měření na síti (novostavby), průměrný denní průtok Q24 je určen na základě výhledového 

počtu obyvatelstva, vybavenosti a průmyslu v řešeném území. Pro výpočet extrémních 

průtoků pak norma ČSN 75 6101 poskytuje doporučené hodnoty součinitelů hodinové 

nerovnoměrnosti podle počtu připojených obyvatel. Ty jsou pro výpočet použity 

následujícím způsobem: [10] 

𝑄ℎ,𝑚𝑖𝑛 = 𝑄24 ∗ 𝑘ℎ,𝑚𝑖𝑛 

𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄24 ∗ 𝑘ℎ,𝑚𝑎𝑥 

kh,min  … součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti 

kh,max  … součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

Průtoky lze měřit různými způsoby, které jsou ale většinou založeny na měření hloubky 

vody a rychlosti jejího proudění. Metoda měření se odvíjí od délky jejího použití, 

charakteru profilu, průtoku a kvalitě vody, požadované přesnosti, požadavků na instalaci 

apod. Mezi nejčastěji používané metody patří měrné přelivy a žlaby, Q-h křivka (závislost 

hodnoty průtoku na úrovni hladiny) nebo ultrazvuková metoda založena na principu 

Dopplerova efektu. Zvláštní metodou je metoda tzv. stopovačů, což jsou látky s ideálně 

stejnými transportními vlastnostmi jako má voda, které jsou do vody přidávány, a průtok 

je pak vyhodnocován na základě rozdílu koncentrace stopovače po úplném promáchání 

s odpadní vodou a původní koncentrace stopovače. [9] 

1.2.2 Kontrola kvality odpadních vod 

Sledování kvality odpadních vod vypuštěných do kanalizace je jednou z povinností 

vlastníka kanalizace. Samotnou kontrolu ale nejčastěji provádí provozovatel kanalizace. 

Hlavním úkolem kontrolní činnosti je kontrola kvality vypouštěných odpadních vod 

u významných znečišťovatelů, se kterými má provozovatel smlouvu o vypouštění 

odpadních vod do veřejné kanalizace, a kontrola dodržování podmínek kanalizačního 

řádu. Metodiku odběrů vzorků určuje vyhláška č. 428/2001 Sb. a norma ČSN EN ISO 

5667. K odběrům vzorků se nejčastěji používají automatická odběrová zařízení 

a odebrané vzorky se pak dodají do akreditované laboratoře k analýze. [8] 
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Výsledky rozborů nejčastěji slouží k výpočtu náhrady za vypouštění odpadních vod 

v rozporu s kanalizačním řádem či příslušnou smlouvou, ale vhodně rozmístěná odběrná 

místa na stokové síti mají i jiný význam. Mohou například pomoci provozovateli 

předpovídat vývoj produkce znečištění, lokalizovat zdroj havarijního znečištění nebo 

chránit ČOV před havarijními přítoky, které by mohly narušit správnou funkci 

jednotlivých čistírenských procesů, a tím ohrozit samotný recipient. 

1.3 Kanalizační řád 

V předchozí kapitole jsme se lehce dotkli tématu kanalizačního řádu. Jedná se 

o dokument, kterým musí dle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

disponovat každý vlastník kanalizace. Je v něm, stručně řečeno, stanoveno, za jakých 

podmínek je možné vypouštět odpadní vodu do kanalizace. [11] 

Zpracování kanalizačního řádu zajišťuje vlastník kanalizace před podáním návrhu na 

kolaudaci stavby kanalizace. Je v něm stanovena nejvyšší přípustná míra znečištění 

odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné množství vypouštěných 

odpadních vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím 

příslušný vodoprávní úřad a jeho veškeré náležitosti uvádí Vyhláška č. 428/2001 Sb. [12] 

Z našeho pohledu nás nejvíce zajímá právě nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních 

vod vypouštěných do kanalizace. Ta je nejčastěji stanovena tak, aby nebyly překračovány 

hodnoty znečištění, podle kterých jsou navrženy jednotlivé technologické procesy 

a dimenzovány objekty příslušné ČOV. Limity jsou stanoveny na základě toho, jakým 

způsobem byla ČOV a procesy v ní navrženy, což jsou nejčastěji příslušné technické 

normy. V případě České republiky je to například norma ČSN 75 6401 Čistírny 

odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 [35]. Vyžadování 

plnění stanovených limitů je důležité hlavně z toho důvodu, aby nebyly narušeny čistící 

procesy v ČOV a následně nebyly překračovány emisní limity nejvýše přípustné hodnoty 

ukazatelů znečištění odpadních vod dané povolením k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových. Dále musí být zajištěna bezpečnost pracovníků na stokové síti nebo 

ochrana materiálu stok před negativními účinky odpadních vod. [8] 

1.3.1 Ekvivalentní obyvatel (EO) 

Pojmem, se kterým se často v rámci navrhování kanalizačních systémů a čistíren 

odpadních vod setkáme, je ekvivalentní obyvatel. Používá se při dimenzování k určení 

potřebné kapacity. Velký význam má pro charakterizaci produkce odpadní vody 

z průmyslových závodů, kde je vypuštěné množství odpadní vody a její znečištění 

přepočítáno na znečištění způsobené typickým obyvatelem. Obvykle je produkce 

vztažena k množství odpadních vod, k BSK5 nebo k nerozpuštěným látkám. [9] 

Například v České republice, stejně jako téměř po celém světě, je míra znečištění na 

ekvivalentního obyvatele vyjádřená jako pětidenní biologická spotřeba kyslíku 

BSK5 = 60 g/EO/den. Ovšem co se velmi liší mezi jednotlivými státy, je uvažované 
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množství produkované odpadní vody na EO. V Praze je to například 150 l/EO/den [13], 

ale odlišné hodnoty můžeme nalézt různě ve světě. Ve městě Strokestown v Irsku uvažují 

hodnotu 200 l/EO/den [14], stejně tak i vNěmecku [15]. Výrazně odlišnou hodnotu 

můžeme nalézt ve standardech pro státy v USA. Ve státě Sacramento například uvažují 

hodnotu 378 l/EO/den [16]. Překvapivě podobnou hodnotu specifického množství 

produkované odpadní vody nalezneme v Ruské federaci, kde uvažují 300 l/EO/den [17].  

Tyto rozdíly v uvažovaném množství produkované odpadní vody mohou mít vliv na 

rozdíly v limitech pro přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem.  

Pro představu, jakých hodnot mohou nabývat jednotlivé limity, můžeme porovnat limity 

ukazatelů znečištění odpadní vody platné pro kanalizaci v Praze dle Kanalizačního řádu 

pro povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha s údaji z kanalizačních řádů a norem 

jiných měst a zemí na světě. 

Tabulka 2: Příklady limitů ukazatelů znečištění odpadních vod 

 

Praha 
(Česká 
republika) 
[18] 

Trnovec nad 
Váhom 
(Slovenská 
republika) [19] 

Berlín 
(Spolková 
republika 
Německo) 
[20] 

Indianapolis 
(USA) [21] 

Ruská 
federace 
[22] 

pH  6-10 6-9 6.5-10 6-9 6-9 

Teplota (°C) 40 40 35 65.5 40 

BSK5 (mg/l) 400     200 500 

CHSKCr (mg/l) 1200 800 2000   700 

N-NH4 (mg/l) 40 45       

Ncelk (mg/l) 70 70 250   50 

Pcelk (mg/l) 9 15 50 10 12 

RL105 (mg/l) 1000 2500       

NL (mg/l) 500 500   200 300 

Tuky a oleje (mg/l) 70     250 50 

 

Podle limitů v tabulce a informací o specifickém množství produkované odpadní vody 

lze říct, že zcela podle očekávání jsou limity přísnější tam, kde uvažují větší produkci 

odpadních vod tzn. větší „naředění“ vypouštěného znečištění. Jedinou výjimkou jsou 

limity z berlínského kanalizačního řádu, které jsou ve všech ukazatelích mnohem 

benevolentnější než jinde.  

Otázkou zůstává, jak současné předpoklady množství produkovaných odpadních vod 

korespondují se skutečností. Spotřeba vody a tomu odpovídající produkce splaškové 

odpadní vody totiž prochází neustálým vývojem. 
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1.4 Vývoj spotřeby vody ve společnosti 

Vývoj množství produkované splaškové odpadní vody úzce souvisí se spotřebou vody 

v domácnostech. Vývojem spotřeby vody nejen v domácnostech ale i v průmyslu 

a elektrárenství se poměrně obsáhle zabýval Florke a kol. [23], který vývoj potřeby 

a spotřeby vody ve světě od roku 1950 vztahuje k socioekonomickému vývoji 

společnosti.  

1.4.1 Vliv příjmu obyvatel 

Například pro vyspělé země jako je Japonsko je možné vývoj potřeby vody velmi dobře 

popsat pomocí křivky, která vyjadřuje závislost spotřeby vody na příjmech (HDP na 

obyvatele). Zpočátku potřeba vody s rostoucími příjmy velmi strmě roste, ale po dosažení 

určité úrovně se potřeba ustálí či mírně klesá (viz. obrázek 1.) Jev ustálení či snížení 

potřeby vody si můžeme vysvětlit tím, že s rostoucími příjmy si domácnosti mohou 

dovolit koupit spotřebiče, které využívají vodu daleko efektivněji a výrazně tak sníží svou 

spotřebu. [23] 

1.4.2 Vliv ceny vody 

Výše zmíněnou analogii však nelze použít pro některé východoevropské země jako je 

například Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a také Česká republika. Příčinou jevu 

jsou velké politické změny, které se v tomto regionu odehrály v devadesátých letech 

minulého století. Obecně se dá říct, že zásadním hybatelem snížení spotřeby vody je ve 

východní Evropě její cena. Například v České republice došlo po revoluci v roce 1989 

k privatizaci veřejného majetku, včetně vodohospodářského sektoru, což se projevilo 

velmi zásadně na cenách distribuované vody. Pro charakteristiku potřeby vody se tedy 

v těchto zemích více než závislost na příjmech hodí závislost potřeby vody na její ceně. 

[23]  

Například cena vody v Praze před koncem roku 1990 činila 0,80 Kč/m3 vč. DPH 

(zahrnuje vodné i stočné), o deset let později, v roce 2000, už cena za m3 dosáhla 

32,63 Kč a v současné době je cena vodného a stočného v Praze 94,09 Kč/m3. Je tedy 

poměrně zřejmé, že tento dramatický růst cen vody se musel projevit i na její spotřebě. 

[24] 

Na následujícím obrázku můžeme vidět, jak získaná data z Japonska, jižní Asie a České 

republiky více či méně korespondují s teoretickou sigmoidní křivkou závislosti spotřeby 

vody na příjmech a jako poslední je vytvořena hyperbolická křivka závislosti spotřeby 

vody na její ceně, která se více hodí pro vyhodnocování dat ze zemí východní Evropy. 

[23]  
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Obrázek 1: Křivky charakterizující vývoj spotřeby vody (GDP per capita: hrubý domácí produkt 

na obyvatele, DSWI: spotřeba vody v domácnostech) [23]  

1.4.3 Vliv klimatické změny 

Klimatická změna má dva zásadní efekty na množství odpadních vod ve stokovém 

systému. Prvním efektem, souvisejícím se stále se prohlubujícím půdním suchem, je 

pokles hladiny podzemní vody a tím snížení množství balastních vod, které se dostávají 

do stokové sítě. Druhým efektem sucha je celková změna uvažování lidí o spotřebě pitné 

vody a různá úsporná opatření, ke kterým sucho člověka nutí.  

Pokud se zaměříme na Českou republiku, evidujeme již od roku 2013 několik více či 

méně suchých let za sebou. Nejde pouze o zvýšení průměrné teploty a celkový úbytek 

srážek, které ročně vypadnou na území ČR, ale také o změnu rozložení srážek v průběhu 

roku a změnu jejich intenzity. Suchu, které v posledních letech zažíváme, také přispívá 

zvýšený výskyt velmi intenzivních srážek po delších intervalech sucha, což způsobuje, 

že půda není schopna pojmout takové množství vody najednou a většina odtéká po 
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povrchu pryč nevyužita. Významný deficit vzniká také tím, že se během zimy nevytváří 

tak velká zásoba vody ve formě sněhu jako dříve, která by na jaře postupným táním 

dotovala vodní toky. 

 

Obrázek 2: Vývoj zásob sněhu v povodí po VD Vír v jednotlivých zimách od roku 1970 [25] 

 

Od konce roku 2014 pozorujeme dlouhodobě narůstající srážkový deficit (viz. obrázek 3). 

Od září 2014 do konce roku 2018 vzrostl územní srážkový deficit pro Českou republiku 

až na více než 400 mm. Když připočteme ještě deficit přibližně 50 mm za rok 2019, 

zjišťujeme, že za pět let nám chybí 2/3 průměrných ročních srážek. Toto je zhodnocení 

průměrně pro celou ČR, avšak v některých regionech je situace výrazně závažnější 

a srážkový deficit je ještě mnohem větší. [25] 

Obrázek 3: Vývoj územního srážkového deficitu, spočteného z průměrných denních úhrnů srážek 

na území ČR, v období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2018 [25] 

Kumulace srážkového deficitu od roku 2014 má za následek postupné snižování zásob 

podzemních vod. Názorně tento jev dokumentují mapy stavu podzemní vody v mělkých 

vrtech zpracovávané ČHMÚ, kde jsou jednotlivé stavy porovnávány s průměrnými 

hodnotami z let 1981–2010. V dubnu většinou podzemní vody dosahují svého maxima, 
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avšak v posledních letech jsou stavy hladiny podzemní vody na většině sledovaných míst 

v dubnu již silně či mimořádně silně podnormální. [25] 

 

 

Obrázek 4: Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech v dubnu 2020 [26] 

Dalším problémem je zvyšující se průměrná teplota, a hlavně zvyšující se počet 

tropických dní (dny s teplotou nad 30 °C) v průběhu roku (viz. obrázek 5). V některých 

částech České republiky se například počet těchto dní zvýšil za posledních 50 let z nuly 

na více než 13 takových dní v roce. Tyto změny zásadně ovlivňují množství odpařené 

vody z povrchu i vodní hladiny. [27]  
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Obrázek 5: Vývoj počtu tropických dní v roce [27] 

Předchozí odstavce velmi názorně ukazují, že vody v přírodě v posledních letech ubývá. 

To nutí člověka k dalším úsporných opatřením, co se odběrů vody týče. Lidé mění své 

návyky ohledně osobní hygieny jako je například sprchování místo koupele v plné vaně. 

Neustále se vyvíjejí úspornější systémy splachování toalet, vodovodní baterie, které 

provzdušňují proud vody a tím snižují potřebný objem vody apod. Speciálními 

opatřeními, kterými ovšem není ovlivněno množství vypouštěné odpadní vody, je 

nahrazování pitné vody z vodovodu vodou dešťovou pro splachování toalet nebo zalévání 
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zahrad. Příkladem snahy motivovat obyvatele k většímu využívání dešťové vody je 

dotační program Dešťovka, financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR, který 

pomáhá obyvatelům uhradit náklady spojené s realizací jednodušších či složitějších 

systémů pro lepší využití dešťové vody. V rámci programu Nová zelená úsporám je také 

ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytována dotace na tzv. zelené střechy, které 

jsou prostřednictvím své skladby schopny zadržet část srážkových vod a zlepšují tak 

retenci vody v krajině. U novostaveb komerčního typu i veřejné infrastruktury se 

můžeme setkat s výstavbou retenčních a zasakovacích boxů, kam je sváděna srážková 

voda z parkovišť u obchodních center, střech nádražních budov apod. Zejména u staveb 

komerčního typu (obchodní centra, kancelářské budovy) vzniká motivace pro majitele 

vybudovat tato zařízení z toho důvodu, že pro ně ze Zákona č. 274/2001 Sb. vyplývá 

povinnost platit za srážkové vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu. [11] 

1.4.4 Shrnutí 

Následující tabulkou se dá snadno demonstrovat vývoj potřeby vody. Zatímco dle 

Směrnice 9/1973 Sb. činí specifická potřeba vody pro obyvatele dnes už standartně 

vybavených bytů 280 l/os/den, v aktualizované Vyhlášce č. 120/2011 už je specifická 

roční potřeba vody pro stejně vybavený byt stanovena na 35 m3/os/rok, což odpovídá 

96 l/os/den. Tento údaj nám dává poměrně jasnou představu o dramatickém poklesu 

potřeby vody pro bytový fond. [28] 

Tabulka 3: Specifická potřeba vody dle Směrnice 9/1973 Sb. [28] 

  l/ob/d 

a) byty s ústředním vytápěním, koupelnou a ústřední přípravou teplé 

užitkové vody 

280 

b) byty s koupelnou, s lokálním ohřevem teplé vody 230 

c) ostatní byty připojené na vodovod, včetně bytů se sprchovým koutem 150 

d) byty nepřipojené na vodovod, odebírající vodu z pouličních stojanů 40 

 

Další demonstrací snížení potřeby vody pro domácnosti je například vývoj spotřeby vody 

v automatické pračce nebo myčce nádobí na jeden prací/mycí cyklus mezi lety 1980 

a 1993, jak ukazuje následující tabulka: 

Tabulka 4: Spotřeba vody pro jeden normovaný cyklus v pračkách a myčkách nádobí, vyrobených 

v letech 1980-1993 [29] 

Doba výroby 

přístroje 

Spotřeba vody v pračce 

(v litrech pro prací cyklus) 

Spotřeba vody v myčce nádobí 

(v litrech pro mycí cyklus) 

1980 125-175 45-55 

1985 100-125 30-40 

1990 70-125 20-30 

1993 okolo 50 20-22 
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Celkově je možné říct, že potřeba vody pro domácnosti je závislá na ceně vody, 

vybavenosti bytů, kvalitě vody, dostupnosti teplé vody, 

sociálním/politickém/náboženském vztahu k používání vody a dalších mnoha faktorech.  

Obecně se má za to, že, v případě použití dešťové vody a za předpokladu používání 

úsporných zařízení, lze snížit spotřebu pitné vody až na 90 l/os/d, aniž by byl snížen 

komfort obyvatel. Z toho můžeme usoudit, že dnešní specifická potřeba vody 96 l/os/d 

bez použití dešťové vody se nachází blízko tzv. hygienického minima. [9] 

Pro ilustraci vývoje spotřeby vody nejen v České republice, ale i ve světě je možné použít 

následující graf, který je sestaven na základě dat Organizace pro výživu a zemědělství 

(FAO). V grafu je vyjádřena procentuální změna celkové spotřeby vody na obyvatele ve 

vybraných zemích světa mezi lety 2000 a 2015. Ve většině zemí můžeme pozorovat méně 

či více výrazný pokles spotřeby vody. Toto však neplatí pro africké země z výběru, kde 

naopak došlo k nárůstu celkové spotřeby vody na obyvatele. Země byly vybrány tak, aby 

byla pokryta co možná největší část světa, a také podle dostupnosti dat. [30] 

 

  

Obrázek 6: Rozdíl v celkové spotřebě vody na obyvatele mezi lety 2000 a 2015 ve vybraných 

zemích světa [30] 
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2 Praktická část 

Praktická část se zabývá vyhodnocením dat z roku 2019 a porovnáním s daty získanými 

měřením v období 17. 7. – 14. 11. 2000. Data byla poskytnuta společností PVS a.s. 

prostřednictvím zadavatele této bakalářské práce – provozovatele stokové sítě, PVK, a.s., 

Útvaru vodohospodářské kontroly a měření PVK, a. s.  

2.1 Popis zájmového území 

Dílčí povodí vybrané pro studii se nachází na jihovýchodě hlavního města Prahy 

v městské části Praha 11 Jižní Město. Povodí je tvořeno převážně lokalitami Kateřinky, 

Milíčovský les, Chodov – jih, Jižní Město – Na Hlinkách, Jižní Město – Na Větrníku, 

Jižní Město – Nad Šeberovem.  

Větší část území tvoří rozsáhlá panelová zástavba z 80. let, která slouží hlavně k bytovým 

účelům a občanské vybavenosti. Charakteristickým rysem je velká kumulace 

obyvatelstva a malý podíl zeleně. Přibližně čtvrtinu zájmového území poté tvoří zástavba 

rodinných nebo řadových, maximálně třípodlažních, domů s vyšším zastoupením zeleně 

(až 50 %). Občanská vybavenost v celém území je zastoupena především ve formě 

mateřských, základních a středních škol, zdravotnických zařízení a provozoven služeb 

nevýrobního charakteru. V povodí není zastoupen žádný průmysl, který by ovlivňoval 

kvalitu a kvantitu odpadních vod. Jedná se tedy o vhodný případ odvodnění území čistě 

sídlištního charakteru. [31] 

Údaje o počtu ekvivalentních obyvatel byly součástí poskytnutých dat. Počet 

ekvivalentních obyvatel byl určen součtem počtu obyvatel a 2/5 počtu pracovních 

příležitostí v území, a to dle úvahy, že specifická spotřeba vody na obyvatele je 

uvažována jako 150 l/os/den a na pracovní příležitost jako 60 l/PP/den. Použitý poměr je 

pak právě poměrem spotřeby vody na pracovní příležitost a spotřeby vody na obyvatele. 

V roce 2000 byl počet EO stanoven na 25 613 EO a v roce 2019 na 27 436.  
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Obrázek 7: Mapa s vyznačením zájmového povodí v kontextu celé Prahy [32] 

Obrázek 8: Mapa s podrobnějším vyznačením zájmového povodí a měřeného uzávěrného profilu 

[32] 
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2.2 Metodika pořízení dat 

Sledovaná kanalizace je oddílná splašková, takže by se dalo předpokládat, že nebude 

odvádět dešťovou vodu. Již ve studii z roku 2000 je uvedeno, že kanalizace reaguje pouze 

zanedbatelně na srážkové epizody v povodí, přesto jsou ale pro vyhodnocení brána 

v úvahu pouze data z bezdeštných dnů. Z těchto důvodů současně s měřením průtoků 

probíhalo také měření srážek. Měření srážek bylo PVK, a. s. realizováno klasickým 

člunkovým srážkoměrem s čítačem překlopení a záchytnou plochou 500 cm2. Pro měření 

bylo využito stálého srážkoměrného profilu při vodojemu Kozinec v Horních 

Měcholupech, vzdáleném necelé 2 km od místa zájmového profilu stoky. [31] 

Měření probíhalo od 2. 9. 2019 do 5. 12. 2019. V roce 2019 bylo měření průtoků, stejně 

jako v roce 2000, prováděno přístrojem ADS model 3600, který byl osazen hloubkovým 

senzorem, tlakovým hloubkovým senzorem a rychlostním senzorem. Měření průtoku 

probíhalo v intervalu 6 minut. 

Odběry vzorků byly realizovány tak, aby byla získána data ze všech dní v týdnu. 

Konkrétně to byla období: pátek 18. 10. – neděle 20. 10., neděle 1. 12. – úterý 3. 12. 

a úterý 22. 10. – pátek 25. 10. 2019. Vzorky byly odebírány automatickým vzorkovačem 

s peristaltickým čerpadlem do 24 láhví o objemu 0,5 l. Každých 15 minut bylo odebráno 

0,12 l vzorku, čímž vznikly hodinové směsné vzorky. Pro analýzu pak byly použity 

dvouhodinové směsné vzorky vzniklé slitím dvou vzorkovnic a 24hodinové vzorky 

vzniklé slitím všech vzorkovnic. Pro 24hodinové vzorky byly slity vzorkovnice od 10 

hodin do 10 hodin následujícího dne. Vzorky byly následně analyzovány v laboratoři.  

2.3 Vyhodnocení měření průtoků 

2.3.1 Základní průtokové charakteristiky 

Vyhodnocením dat poskytnutým PVS, a. s. jsem pomocí softwaru MS Excel stanovila 

následující průtokové charakteristiky: 

Q24 = 34,3 l/s   … průměrný denní průtok za bezdeštného stavu 

Qh,max = 62,0 l/s    … maximální hodinový průtok za bezdeštného stavu1 

Qh,min = 7,1 l/s    … minimální hodinový průtok za bezdeštného stavu2 

K dispozici byly naměřené hodnoty průtoků v šestiminutových intervalech. Z nich jsem 

aritmetickým průměrem stanovila průměrné hodinové průtoky pro jednotlivé bezdeštné 

 
1 Maximální hodinový průtok byl určen jako horní kvartil průměrných hodinových průtoků jednotlivých 

dní v hodině s nejvyšším hodinovým průtokem. 
2 Minimální hodinový průtok byl určen jako dolní kvartil průměrných hodinových průtoků jednotlivých 

dní v hodině s nejmenším hodinovým průtokem. 
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dny a z nich poté vycházely další průměrné hodnoty jako průměrný denní průtok ať už 

obecně pro všechny nebo pro jednotlivé dny v týdnu. 

Z hodnot maximálního a minimálního hodinového průtoku se můžeme pokusit ověřit 

platnost koeficientů hodinové nerovnoměrnosti pro naše zájmové povodí. 

 

𝑘ℎ,𝑚𝑎𝑥 =
𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥

𝑄24
=

62,0

34,3
= 1,8 … koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti 

𝑘ℎ,𝑚𝑖𝑛 =
𝑄ℎ,𝑚𝑖𝑛

𝑄24
=

7,1

34,3
= 0,2  … koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti 

Pokud získané hodnoty koeficientů hodinové nerovnoměrnosti porovnáme s hodnotami 

uvedenými v normě ČSN 75 6101 [10], zjišťujeme, že koeficient maximální hodinové 

nerovnoměrnosti pro zájmové povodí se shoduje s hodnotou z normy, ale koeficient 

minimální hodinové nerovnoměrnosti odpovídá spíše povodí s menším počtem 

připojených obyvatel. Pro srovnání: v roce 2000 byl kh,max určen jako 1,5 a kh,min jako 0,5, 

takže zde se naopak hodnotě z normy více blížil koeficient minimální hodinové 

nerovnoměrnosti. 

Tabulka 5: Koeficienty hodinové nerovnoměrnosti 

 

 

 

2.3.2 Průměrné hodinové průtoky 

Průběh průměrných hodinových průtoků velmi dobře odráží způsob života obyvatel 

zájmového povodí sídlištního typu. Průběh hodinových průtoků vypadá následovně: 

Ráno většina obyvatel vstává a po ranní hygieně odchází z bytu. Tehdy přichází ranní 

špička průtoku odpadní vody. Po odchodu do zaměstnání nebo školy nastává propad 

průtokové křivky. V odpoledních hodinách postupně nabíhají vyšší průtoky s návratem 

obyvatel zpět domů. Druhý vrchol křivky poté nastává ve večerních hodinách s večerní 

hygienou obyvatel. Dále křivka stále klesá až nočnímu minimu, které nastává mezi 3. a 4. 

hodinou ranní. Vše názorně dokumentuje následující graf.  

 
3 Hodnota pro 30 000 připojených obyvatel 

  Norma [10] 2000 [31] 2019 

kh,max 1.8   3 1.5 1.8 

kh,min 0.6   3 0.5 0.2 
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Obrázek 9: Průběh průměrných hodinových průtoků Qh během dne 

Pro zajímavost můžeme ukázat, jak rozdílná bude tato křivka pro průměrné hodinové 

průtoky ve všední den a o víkendu. Zcela podle očekávání ranní vrchol nastává o víkendu 

podstatně později než ve všední den. Pro srovnání zde máme graf průběhu průměrných 

hodinových průtoků pro středu a neděli.  

Obrázek 10: Průběh průměrných hodinových průtoků Qh pro různé dny v týdnu 

Co se týče závislosti průměrných průtoků Q24 na dnech v týdnu, zcela podle očekávání 

má vliv odjezd části obyvatel o víkendu na chaty a chalupy nebo za jiným druhem 

rekreace. V pátek a v sobotu se průměrný denní průtok viditelně snížil, naopak v neděli, 

v den očekávaného návratu, citelně vzrostl. Mezi pátečním a nedělním Q24 je rozdíl 

5,4 l/s, což v denním průtoku znamená rozdíl 467 m3. 
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Obrázek 11: Závislost průměrného denního průtoku Q24 na dnu v týdnu 

2.3.3 Balastní vody 

Z průběhu průměrných hodinových průtoků během dne můžeme přibližně učit množství 

balastních vod, které se nám do kanalizace dostávají. Můžeme předpokládat, že v době 

minimálního Qh nejsou vypouštěny téměř žádné odpadní vody z domácností, a proto 

můžeme považovat nejnižší průměrný hodinový průtok za průtok balastních vod. 

V našem případě by to tedy bylo přibližně 7,1 l/s. Jelikož ale nikdy nemůžeme 

předpokládat, že nejsou vypouštěny žádné odpadní vody, lze hodnotu průměrného 

průtoku balastních vod QB určit ještě jiným způsobem. Pakliže máme k dispozici data 

o průměrné denní spotřebě pitné vody, můžeme s jejich pomocí určit i průměrný průtok 

balastních vod, a to rozdílem Qd-Qpv dle úvahy, že jestliže téměř všechna voda, která je 

v domácnosti spotřebována a vypuštěna, pochází z veřejného vodovodu, rozdíl průtoku 

odpadní vody a pitné vody je roven průtoku balastních vod. 

Tabulka 6: Výpočet průměrného průtoku balastních vod QB 

Průměrný denní průtok odpadní vody  Q24 (l/s) 34.3 

Průměrný denní průtok odpadní vody  Qd (m3/d) 2963.5 

Průměrná denní spotřeba vody  Qpv (m3/d) 2311.0 

Průměrný denní průtok balastních vod  QB (m3/d) 652.5 

Průměrný průtok balastních vod  QB (l/s) 7.6 

 

Výpočtem podle známé spotřeby vody jsme získali hodnotu průměrného denního průtoku 

balastních vod 7,6 l/s. Rozdíl mohl vzniknout například tím, že průměrná hodnota denní 

spotřeby vody je stanovena jako celoroční průměr, nikoli jako průměr pouze 

z dní měřeného období. Jelikož se tato hodnota příliš neliší od hodnoty, kterou jsme 

uvažovali dle vyhodnocení průměrných hodinových průtoků, můžeme hodnotu 

průměrného průtoku balastních vod QB stanovit na 7,1 l/s.  
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2.3.4 Porovnání let 2000 a 2019 

Na závěr vyhodnocení měření průtoků zbývá ještě porovnat data z roku 2000 s těmi 

aktuálními (kromě porovnání koeficientů hodinové nerovnoměrnosti). 

Pokud začneme porovnáním průběhů průměrných hodinových průtoků, zjistíme, že došlo 

k výraznému poklesu celkové spotřeby vody (v průměru o 21,7 l/s), ačkoliv jejich denní 

průběh se nijak nezměnil (průtoková křivka se prakticky pouze posunula o něco níže). 

Znamená to, že denní režim připojených obyvatel se příliš nezměnil. 

 

Obrázek 12: Průběhy průměrných hodinových průtoků Qh během dne za roky 2000 a 2019 [31] 

Ke snížení průměrného denního průtoku došlo i navzdory tomu, že narostl o 7 % počet 

ekvivalentních obyvatel. Znamená to tedy, že se výrazně snížila specifická spotřeba vody, 

a tedy i specifická produkce odpadních vod. Nezanedbatelné je také snížení průměrného 

průtoku balastních vod, které dosáhlo hodnoty přibližně 58 %, tento jev je zcela jistě 

způsoben dlouhodobým suchem, a tedy neustále zaklesávající hladinou podzemní vody 

(viz. kapitola 3.4.3). Pokles balastních vod by obecně mohl být případně způsoben 

i rekonstrukcemi na stokové síti. V našem zájmovém povodí však k žádným zásadním 

rekonstrukcím nedošlo. Z výpočtu specifické produkce odpadních vod je také zřejmé, že 

populace Jižního Města se se svou specifickou spotřebou vody dostala na hodnotu 

předpokládaného hygienického minima.  
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Tabulka 7: Změna počtu ekvivalentních EO, průtoků Q24, QB a specifické produkce odpadních 

vod qs 

  2000 [31] 2019 Změna 

Počet ekvivalentních obyvatel EO 25613 27436 +1823 +7.12 % 

Průměrný denní průtok odpadní vody Q24 (l/s) 55.8 35.4 -21.7 -38.89 % 

Průměrný průtok balastních vod QB (l/s) 17 7.1 -9.9 -58.24 % 

Specifická produkce odpadních vod  qs (l/EO/d) 130.9 85.0 -45.9 -35.04 % 

Specifická spotřeba vody  qp (l/EO/d) 112.8 84.2 -28.6 -25.4 % 

 

2.4 Vyhodnocení měření kvality odpadních vod 

Z vyhodnocení průtokových parametrů víme, že mezi lety 2000 a 2019 došlo k poklesu 

průměrného denního průtoku Q24 o 38,9 %. Když navíc víme, že zároveň narostl počet 

ekvivalentních obyvatel o 7,1 %, můžeme očekávat, že došlo k nárůstu koncentrace 

znečištění o přibližně 70 %. Jestli tomu tak je nebo není, zjistíme z následujícího 

vyhodnocení analyzovaných 24hodinových směsných vzorků. 

Tabulka 8: Změna průměrné koncentrace znečištění mezi lety 2000 a 2019 [31] [18] 

 

Jak je z tabulky patrné, došlo ke zvýšení koncentrace znečištění ve všech vybraných 

ukazatelích. Některé ukazatele nedosáhly takového nárůstu, jaký jsme očekávali, jako je 

například koncentrace tuků v odpadní vodě. K menšímu nárůstu mohlo dojít z více 

různých důvodů. Jedním z nich je změna chování obyvatel, kteří jsou stále více poučování 

o nevhodnosti vypouštění kuchyňských olejů do odpadu. Velkou pomocí je také rozmach 

odběrových kontejnerů na kuchyňské oleje v rámci tříděného odpadu. Od 1. ledna 2020 

dokonce platí povinnost obcí zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků dle 

novely Vyhlášky č. 321/2014 Sb. Ministerstva životního prostředí [33]. Zásadním 

opatřením, které chrání kanalizační síť od vypouštění tuků, je povinnost pro 

Ukazatel 

znečistění

Koncentrace c 

[mg/l] v roce 

2000

Koncentrace c 

[mg/l] v roce 

2019

Změna 

koncentrace

Limity dle 

kanalizačního 

řádu ÚČOV Praha 

pro směsné 

vzorky [mg/l]

    BSK5 177 376 112% 400

    CHSKCr 495 977 97% 1200

    RAS 335 373 11%

    NL 225 403 79% 500

    Pcelk 7.8 10.2 31% 9

    N-NH4
+ 32.3 71.3 121% 40

    Ncelk 52.0 103 98% 70

    tuky 36.0 50.3 40% 70

tenzidy anio. 4.8 14.9 214% 5

tenzidy neiot. 1.7 2.8 68% 1.5
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provozovatele kuchyňských, restauračních a podobných provozoven, instalovat 

a správně provozovat odlučovače tuků jako ochranu kanalizace. Tato povinnost však byla 

zavedena již před rokem 2000, přesto i v současné době může ovlivňovat množství 

vypouštěného tuku v tom smyslu, že technologie lapačů se mohou vyvíjet a je kladen 

větší důraz na jejich správné provozování. Podobný jev je patrný u koncentrace 

celkového fosforu. Ten je, především v pracích prostředcích a v detergentech pro 

automatické myčky, nahrazován jinými látkami, protože povolený obsah fosforečnanů je 

neustále snižován. Příkladem takového opatření je Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 259/2012 [34] , které stanovuje maximální obsah fosforu v množství 

pracího/mycího prostředku odpovídajícím jednomu standartnímu pracímu/mycímu 

cyklu. [18] 

Naopak velkého nárůstu koncentrace dosáhly aniontové tenzidy, které jsou součástí 

většiny domácích čistících prostředků a prostředků pro osobní hygienu. Nárůst 

koncentrace parametrů, jako je biochemická a chemická spotřeba kyslíku, celkový dusíku 

nebo obsah amoniového dusíku, o více než odhadovaných 70 % poukazuje na zvýšení 

specifické produkce znečištění. 

Tabulka 9: Změna specifické produkce znečištění mezi lety 2000 a 2019 [31] [35] 

 

Výpočet specifické produkce znečištění byl proveden následovně: 

𝑚 =
𝑐 ∗ 𝑉

𝛴𝐸𝑂
 

m     … specifická produkce znečištění 

c     … koncentrace znečištění 

V     … denní objem odtoku odpadních vod 

∑EO     … počet ekvivalentních obyvatel  

 

Ukazatel 

znečistění

Specifická 

produkce 

znečištění m na 

1EO za den v roce 

2000 [g/d]

Specifická 

produkce 

znečištění m na 

1EO za den v 

roce 2019[g/d]

Změna specifické 

produkce 

znečištění

Specifická 

produkce 

znečištění dle 

ČSN 756401 [g/d]

    BSK5 34 41 21% 60

    CHSKCr 94 106 12% 120

    RAS 64 40 -37%

    NL 43 44 2% 55

    Pcelk 1.5 1.1 -26% 2.5

    N-NH4+ 6.1 7.7 25%

    Ncelk 9.9 11.1 13% 11

    tuky 6.8 5.4 -21%

tenzidy anio. 0.9 1.6 78%

tenzidy neiot. 0.3 0.3 -5%
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Použitý vztah vzešel z úvahy, že denní objem odtoku odpadních vod, vynásobený 

koncentrací daného ukazatele, nám dá hmotnostní tok daného znečištění za den 

a vydělením počtem ekvivalentních obyvatel získáme právě specifickou produkci 

znečištění. 

Ačkoli specifická produkce znečištění v mnoha ukazatelích stoupla, stále byla menší nebo 

odpovídala hodnotě uvedené v normě ČSN 75 6401. Až na produkci aniontových tenzidů 

nestoupla specifická produkce znečištění nijak výrazně. Naproti tomu, pokud se 

podíváme zpět do tabulky č. 8, vidíme, že v mnoha ukazatelích byl překročen limit 

koncentrace stanovený Kanalizačním řádem ÚČOV Praha. Zde přichází do úvahy 

možnost úpravy limitů pro vypouštění odpadních vod z domácností, jelikož zjevně 

v domácnostech nedochází k výrazné změně produkce znečištění, přesto má koncentrace 

znečištění převážně nadlimitní hodnoty. [35] 

Jelikož máme k dispozici i analýzy dvouhodinových směsných vzorků, je zajímavé 

podívat se také na průběh koncentrací znečištění během dne.  

Obrázek 13: Denní průběh koncentrace CHSKCr v letech 2000 a 2019 [31] 

Z grafu je snadno čitelný celkový nárůst koncentrace oproti roku 2000, který byl avizován 

již ve vyhodnocení 24hodinových směsných vzorků. V grafu je vykreslen také denní 

průběh hodinových průtoků z obou roků. Zde je zřejmé, že v první části dne koncentrace 

CHSKCr roste spolu s nárůstem hodinového průtoku odpadní vody. Dalo by se spíše 
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očekávat, že s větším průtokem bude klesat koncentrace znečištění, to je ale 

pozorovatelné pouze u večerní špičky průtoků. Podobný graf máme zpracovaný i pro 

koncentraci nerozpuštěných látek (NL), kde je také znatelný celkový nárůst koncentrace 

NL a průběh vzhledem k množství odpadní vody je stejný jako v případě CHSKCr. 

Obrázek 14: Denní průběh koncentrace nerozpuštěných látek NL v letech 2000 a 2019 [31] 

Na závěr vyhodnocení dvouhodinových směsných vzorků podobně jako v případě 

průběhu průměrných hodinových průtoků zajímavé ukázat, jak se liší denní průběh ve 

všední den a o víkendu. Podobně jako u průměrných hodinových průtoků je 

pozorovatelné, že vrchol koncentrace nastává o něco později o víkendu než ve všední den.  
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Obrázek 15: Denní průběh koncentrace pro různé dny v týdnu  
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Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo vyhodnotit dostupná data z monitoringu 

urbanizovaného povodí na pražském Jižním Městě a posoudit vývoj produkce odpadních 

vod v čase. 

Obecně se dá říct, že spotřeba vody a následná produkce odpadních vod ve většině 

vyspělých zemí v posledních letech klesá. Po velkém nárůstu, který se pojil s lepší 

dostupností vody (teplé i studené), s rozvojem technologií a vznikem nových spotřebičů 

(automatické pračky, myčky nádobí), dochází ke stagnaci či poklesu spotřeby 

v návaznosti na vývoj úspornějších technologií a jistě i klimatickou změnu, která tlačí 

člověka k omezení zbytečného plýtvání vodou. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo, na základě dat z monitoringu stokové sítě na Jižním 

Městě v letech 2000 a 2019 poskytnutých PVS, a. s., vyhodnotit, jak se změnily průtoky 

a kvalita odpadních vod v zájmovém urbanizovaném povodí. 

Vyhodnocením měření průtoků bylo zjištěno, že, navzdory nárůstu počtu ekvivalentních 

obyvatel (o 7,1 %), došlo k poklesu průměrného denního průtoku Q24 o 21,7 l/s, což 

znamená snížení o 39 %. Výrazný vliv na snížení průměrného průtoku má, vedle poklesu 

průtoku balastních vod, pokles specifické produkce odpadních vod o 35 % (ze 131 

l/EO/den na 85 l/EO/den). Vyhodnocení maximálního a minimálního hodinového 

průtoku ukazuje, že vypočtený koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti se liší 

oproti hodnotě uvedené v normě ČSN 75 6101 [10], přičemž v roce 2000 normě téměř 

odpovídal. Tento jev je možné vysvětlit, již zmíněným, úbytkem balastních vod, čímž se 

snížil i minimální hodinový průtok. Jelikož na stokové síti v zájmovém povodí nedošlo 

od roku 2000 k žádným významným rekonstrukcím, má úbytek balastních vod zřejmě na 

svědomí dlouhotrvající sucho, které v posledních letech sužuje území České republiky. 

V jeho důsledku došlo k zaklesnutí hladiny podzemní vody do takové míry, že se 

podzemní voda do kanalizace dostává v podstatně menší míře než dříve. Vyjádřeno 

v procentech, došlo k poklesu průměrného denního průtoku balastních vod o 58 %. 

Pokud se zaměříme na porovnání kvalitativních ukazatelů, je zřejmý nárůst průměrné 

koncentrace ve všech sledovaných ukazatelích, a to až do takové míry, že ve většině 

případů byla překročena povolená koncentrace pro směsné vzorky stanovená 

kanalizačním řádem [18]. Uvažujeme-li, že se nezměnila specifická produkce znečištění 

na ekvivalentního obyvatele, dalo by se v důsledku celkového poklesu průtoku a nárůstu 

počtu ekvivalentních obyvatel předpokládat, že koncentrace vzroste o přibližně 70 % 

u všech ukazatelů. Tomuto předpokladu se výrazně vymyká koncentrace aniontových 

tenzidů, jejíž hodnota za dané období vzrostla o 214 %, naopak méně oproti 

předpokladům vzrostla koncentrace tuků (40 %) nebo celkového fosforu (31 %).  

V rámci kvalitativní analýzy byla také vyhodnocena změna specifické produkce 

znečištění na ekvivalentního obyvatele. Zde až na výjimku aniontových tenzidů nedošlo 
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k výraznému nárůstu a hodnoty specifické produkce byly buď shodné, nebo nižší než 

hodnoty uvedené v normě ČSN 75 6401 [35].  

Vidíme, že pokles spotřeby vody při zachování přibližně stejné specifické produkce 

znečištění má za následek mnohdy i výrazné překročení limitních koncentrací 

jednotlivých ukazatelů. Názorným příkladem je celkový obsah dusíku. Jestliže podle 

pražských městských standardů předpokládáme denní produkci odpadních vod na EO 

150 l/d a hodnota specifické produkce znečištění u celkového dusíku dle normy činí 

11 g/EO/d, získáváme průměrnou koncentraci 73,3 mg/l. Tato hodnota přibližně 

odpovídá limitní koncentraci Ncelk z Kanalizačního řádu ÚČOV v Praze [18]. Pokud 

bychom ale předpokládanou produkci odpadních vod snížili na 100 l/EO/d, která podle 

zjištěných průtoků více odpovídá skutečnosti, získáme průměrnou koncentraci 

Ncelk 110 mg/l, což naopak odpovídá naměřené koncentraci v našem zájmovém povodí. 

Proto by bylo nejspíše do budoucna vhodné zvážit změnu přepokládané produkce 

odpadních vod na ekvivalentního obyvatele, především pokud se jedná o povodí čistě 

sídlištního typu.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

EO  … ekvivalentní obyvatel 

PP  … pracovní příležitost 

BSK  … biochemická spotřeba kyslíku (BSK5 – pětidenní biochemická spotřeba 

kyslíku 

CHSK  … chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku, 

přičemž je jako oxidační činidlo použit dichroman draselný) 

NL  … nerozpuštěné látky 

RL  … rozpuštěné látky 

Pcelk  … celkový fosfor 

Ncelk  … celkový dusík 

TOC  … celkový organický uhlík 

RAS  … rozpuštěné anorganické soli 

N-NH4
+ … amoniový dusík 

ČOV  … čistírna odpadních vod 

ÚČOV  … Ústřední čistírna odpadních vod 

Qh  … průměrný hodinový průtok 

Qh,max  … maximální hodinový průtok za bezdeštného stavu 

Qh,min  … minimální hodinový průtok za bezdeštného stavu 

kh  … součinitel hodinové nerovnoměrnosti 

kh,max  … součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 

kh,min  … součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti 

Q24, Qd  … průměrný denní průtok za bezdeštného stavu  

QB  … průměrný průtok balastních vod 

Qpv  … průměrná denní spotřeba pitné vody 

qs  … specifická produkce odpadních vod 

qp  … specifická spotřeba vody 

c  … koncentrace 

m  … specifická produkce znečištění 

V  … objem 

US$  … americký dolar 

DSWI  … domestic structural water use intensity (spotřeba vody v domácnostech) 

HDP/GDP … hrubý domácí produkt/gross domestic product 

ČHMÚ … Český hydrometeorologický ústav 

FAO  … Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace 

pro výživu a zemědělství) 
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Příloha 1: Vyhodnocení průtoků       

  Hodina Obecně Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Q24 (l/s)   34.3 34.7 34.3 34.0 34.7 32.4 32.4 37.6 

Qh (l/s)  

0-1 17.9 17.7 18.0 19.0 19.6 16.5 16.7 17.5 

1-2 11.3 10.9 11.6 11.3 12.6 10.1 11.1 11.6 

2-3 7.9 7.5 8.3 7.4 9.0 7.4 7.5 8.2 

3-4 7.2 7.2 7.4 6.7 8.1 7.2 7.0 6.6 

4-5 10.3 11.2 11.9 9.7 11.9 11.8 8.2 7.3 

5-6 21.3 25.6 25.7 22.4 24.7 26.2 13.6 10.6 

6-7 36.9 44.7 42.9 40.4 43.7 44.1 23.5 18.6 

7-8 44.5 48.2 47.3 48.4 49.5 47.6 37.7 32.8 

8-9 45.0 43.8 41.9 44.8 45.4 44.1 49.1 46.1 

9-10 43.6 40.0 39.8 40.0 41.1 40.0 52.1 52.1 

10-11 40.9 37.2 36.4 36.5 36.4 36.7 49.8 53.3 

11-12 38.8 35.3 34.6 34.2 34.8 35.1 46.4 51.4 

12-13 37.4 34.8 34.0 33.7 34.2 33.9 43.7 47.8 

13-14 35.4 32.8 32.2 32.5 33.0 33.4 40.1 44.0 

14-15 33.8 32.0 31.5 30.8 31.7 32.7 36.3 41.3 

15-16 34.1 33.0 32.4 31.4 32.4 33.5 34.6 41.4 

16-17 37.3 37.8 35.4 34.8 35.6 36.6 36.1 44.9 

17-18 43.5 45.4 42.2 41.5 42.1 41.2 39.6 52.5 

18-19 51.0 53.3 51.1 49.6 50.4 45.0 44.0 63.2 

19-20 56.3 59.6 59.1 57.2 56.6 48.5 45.3 67.7 

20-21 53.4 56.6 56.7 57.7 57.0 45.0 40.4 60.5 

21-22 47.2 49.5 50.6 50.5 49.5 40.5 37.0 52.9 

22-23 39.8 40.9 42.2 43.2 42.5 35.1 33.0 41.4 

23-24 28.3 28.2 28.9 31.6 30.2 26.2 25.4 27.2 
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Příloha 2 - Vyhodnocení kvality         

24hodinové vzorky – průměrná denní hodnota ukazatelů      

Ukazatel 
BSK5 CHSKCr RAS NL Pcelk 

N-
NH4

+ 
Ncelk tuky 

tenzidy 
anio. 

tenzidy 
neiot. 

Koncentrace (mg/l) 376 977 373 403 10.2 71.3 103 50.3 14.9 2.8 

            

Průměrné hodnoty ukazatelů ve dvouhodinových vzorcích      

Ukazatel   
CHSKCr NL 

N-
NH4

+ 
Ncelk 

      

  
Čas 
(hod)       

Koncentrace 
(mg/l) 

0-2 573 274 70 90       

2-4 424 181 82 101       

4-6 579 275 108 138       

6-8 1300 713 141 196       

8-10 1271 605 91 138       

10-12 1186 547 58 91       

12-14 1186 465 51 80       

14-16 1200 480 57 87       

16-18 1229 513 62 94       

18-20 1099 461 55 83       

20-22 856 350 49 70       

22-24 654 295 62 83       
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