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Projekt AQUARIUS je zaměřen na zjišťování původu 
zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod 
živinami a farmaky a bilancování podílů bodových 
a nebodových zdrojů v povodích za různých hy-
drologických situací. Cílem je posouzení možností 
různých opatření v povodí z hlediska posílení vodo-
retenčních schopností krajiny a minimalizace zátěže 
vod uvedenými polutanty. Dalším cílem je zhodnotit 
účinnost různých způsobů nakládání s komunálními 
odpadními vodami, vč. možností využití kořenových 
čistíren, především v malých obcích. Monitorovací 
aktivity projektu jsou podkladem pro modelování 
krátkodobé i dlouhodobé hydrologické bilance 
složek odtoku a jimi transportovaného znečištění 
a pro simulaci variantních scénářů způsobu využití 
území / půdy, zemědělského hospodaření, na-
kládání s odpadními vodami a zapojení různých 
biotechnických opatření na pilotních lokalitách pro-
jektu. Smyslem projektu je předpovědět zvýšení 
retenční a akumulační schopnosti povodí a zlepšení 
jakosti povrchových a podzemních vod za různých 
podmínek. 

Zapojení modelovacích nástrojů umožní návrh ta-
kového způsobu využití území, zemědělského 
hospodaření a nakládání s odpadními vodami, které 
povedou ke zmírnění zátěže vod farmaky či jejich 
pohybu ve zvodni. Poznatky, které budou dosaženy 
řešením navrhovaného, komplexně pojatého pro-
jektu budou zohledněny v přípravě koncepčních 
i odborných dokumentů pro vodo a půdoochranný 
management povodí či území, ze kterých pocházejí 
vody využívané pro vodárenské (pitné) účely.

Výzkumný plán projektu AQUARIUS je rozdělen na 4 
technické a jednu diseminační aktivitu (WP).

WP1: Testování efektivity 
odstraňování nutrientů a farmak 
z odpadních vod

Cílem aktivity je otestovat efektivitu různých al-
ternativních přístupů a metod čištění odpadních 
vod a stanovení jejich využitelnosti pro malé obce 
a usedlosti. Zohledňovány budou aspekty kvality 
a kvantity vody, nákladů a řízení procesů.

WP2: Monitorování typů odpadních 
vod a jejich vlivů na znečištění 
povrchových a podzemních vod 
v rámci mikropovodí

Cílem aktivity je zjištění skutečné dynamiky poměru 
koncentrace a zátěže ve vztahu ke zdrojům hlavních 
nutrientů a farmak. Dalším cílem je posouzení efek-
tivity stávajících technologií úpravy odpadních vod 
s obsahem farmak a výzkum procesů přirozené 
atenuace farmak v půdním prostředí.

WP3: Modelování hydrologických 
a environmentálních dat

Integrace dat získaných v rámci aktivit WP2 a WP3 
za účelem vytvoření hydrologických a transportních 
modelů na vybraných oblastech (povodí, mikropo-
vodí, vlastní systémy mokřadů)

WP4: Socioekonomické analýzy

V aktivitě WP4 budou provedeny analýzy možných 
opatření a změn v oblasti úprav odpadních vod 
a správy povodí s ohledem na nákladovou efektivi-
tu. Výstupem analýz bude návrh variantních řešení 
(re)konstrukce čistíren odpadních vod a umělých 
mokřadů a/nebo změn využití půdy v rámci povodí 
(zatravňování orné půdy atd.)
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WP5: Koordinace, management 
a diseminace

WP6: Socioekonomické problémy 
farmak ve vodách

Tento pracovní balíček byl přidán v roce 2016 jako pod-
pora socioekonomických aktivit a analýz v rámci pro-
jektu.

Jedním z témat řešeným projektem AQUARIUS je 
charakteristika procesů, účastnících se vyplavování far-
mak do vod, migraci v prostředí nasycené i nenasycené 
zóny a další “osud” těchto látek. Poznatky, které budou 
dosaženy, nejsou v současné době v ČR, ani v Norsku 
k dispozici, přestože jsou nezbytným předpokladem pro 
naplnění závazných cílů Rámcové směrnice o vodách, 

Nitrátové směrnice i Směrnice o podzemních vodách.

Problematika existence farmak v povrchových, 
podzemních a následně v i pitných vodách spolu přináší 
významný sociální dopad. Ten se projeví ve dvou 
sférách. Zveřejnění informací o existenci potenciálně 
nebezpečných substancí v pitných vodách může 
negativně ovlivnit chování určité skupiny obyvatelstva. 
Otázkou je, jaká bude ochota lidí akceptovat zvýšené 
finanční náklady spojené s uplatněním nových tech-
nologií čistění odpadních vod a managementu vodních 
zdrojů. Nové technologie se totiž projeví zdražením 
vodného a stočného.

Přístup obyvatelstva je dokladován formou statistického 
vyhodnocení dotazníkového šetření distribuovaného 
v síti českých a norských obcí v okolí stávajících pilot-
ních lokalit projektu. Dotazník, který bere v úvahu so-

ciální a ekonomické faktory, a zohledňuje otázky věku 
a vzdělání byl již vykonáván českými a norskými part-
nery v rámci WP4. Slabinou dosavadního řešení byla 
ale omezená vypovídací schopnost této ankety, která 
vycházela z omezeného počtu odpovědí z omezeného 
počtu lokalit.

Cílem WP6 a tedy i navrženého rozšíření sociál-
ního průzkumu bylo tento problém odstranit a ap-
likovat dotazníkovou akci na podstatně širší spektrum 
respondentů jak v ČR, tak Norsku. Nová studie je tak 
založena na statisticky významnější počtu dat, která 
budou zahrnovat pestřejší zpracovávaný soubor (zahr-
nující např. i městskou populaci, obce z chráněných kra-
jinných oblastí a také v ekologicky velmi postižených 
regionech). Tím dojde k výraznému zkvalitnění pláno-
vaného výstupu.

WP1. Testování účinnosti 
odstraňování živin a farmak 
z odpadních vod
Cílem pracovního balíčku WP1 je otestovat účinnost 
čištění umělých mokřadů v povodí vodárenských 
nádrží Švihov v České republice Lake Gjersjøen v Nor-
sku. V České republice byly vybrány 4 umělé mokřady 
(Obr. 1), které jsou v provozu 12-25 let a všechny byly 
navrženy pro čištění splaškových vod z malých sídel. 
V Norsku byly vybrány dva umělé mokřady – jeden 
pro čištění splaškových a splachových vod a druhý 
pro čištění drenáže a splachů ze zemědělských ploch 
(Obr. 2). Účinnost čištění je posuzovány podle základ-
ních parametrů jako je BSK5, CHSK, nerozpuštěné látky, 
fosfor a dusík. Navíc bylo sledováno 47 farmak a je-
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Obr.1 Umělý mokřad Chmelná v České republice navržený pro čištění splaškových vod.

Obr. 2 Umělý mokřad Gryteland v Norsku navržený pro čištění vod ze zemědělsky využívaného povodí.



jich metabolitů. Sledovaná farmaka patří do skupin 
antiflogistik, antibiotik, antibakteriálních látek, léků 
proti bolesti, antikoagulantů, antidepresantů, beta-
blokátorů, diuretik, antiepileptik a fibrátů. V České 
republice i v Norsku byl také sledován vliv vyčištěné 
vody na kvalitu vody v recipient. V Norsku byly navíc 
provedeny testy, které rozlišují původ mikrobiálního 
znečištění – lidské znečištění ze splašků a zvířecí 
znečištění (dobytek, koně) ze zemědělství. 

Výsledky prokázaly, že umělé mokřady v České repub-
lice mají vysokou účinnost při odstraňování organick-
ých a nerozpuštěných látek, zatímco eliminace amoni-
aku a fosforu je výrazně nižší. Tato skutečnost je však 
typická pro typ umělých mokřadů, který se v České 
republice používá. Jelikož je filtrační pole anoxické až 
anaerobní, nedochází k nitrifikaci, tj. oxidaci amoniaku. 
Vzhledem k velmi malým průtok vyčištěné odpadní 

vody v porovnání s recipient, je ovlivnění kvality vody 
v recipient minimální. Podobná účinnost byla prokázá-
na i pro umělé mokřady v Norsku, i když koncentrace 
znečištění byly výrazně nižší, což je dáno charakterem 
odpadní vody. Některá farmaka byla přítomna v surové 
odpadní vodě ve vysokých koncentracích a nejvyšší 
průměrné koncentrace byly zaznamenány pro par-
acetamol, kofein, furosemid a ibuprofen. Účinnost 
odstraňování farmak se pohybovala v širokém rozmezí 
od 90% (paracetamol) do 10% (gabapentin). Mikro-
biální analýzy ukázaly poměrně velké kolísání poměru 
mezi lidskými a zvířecími mikrobiálními zárodky 
během roku a bylo také zaznamenáno kolísání poměru 
veškerých koliformních baktérií a E. coli během roku. 
E. coli byla dominantní ve splaškových vodách, za-
tímco veškeré koliformní zárodky byly dominantní 
v zemědělských vodách. 

WP2. Sledování znečištění 
drenážních, povrchových 
a podzemních vod v pilotních 
územích
Cílem pracovního balíčku 2 je identifikace zdrojů 
znečištění dusíkem (N) a fosforem (P) a popis jejich 
dynamiky ve vodách drobných vodních toků a drenáží 
na zemědělské půdě s různými půdními podmínkami 
a zemědělským managementem, v ČR a v Norsku. 
Dalším cílem je odhad účinnosti stávajících technologií 
čištění odpadních vod obsahujících farmaka a popis 
procesů odbourávání farmak v horninovém prostředí. 
Pro tyto účely jsou monitorována dvě typická, malá 
odvodněná zemědělská povodí v rámci povodí vodá-
renské nádrže Švihov na Želivce, jedna lokalita se za-
sakováním odpadních vod a jedno malé zemědělské 
povodí – Skuterud – v Norsku (Obr. 3). Je využíván kon-
tinuální monitoring průtoků vody, sledováno počasí, 
odebírány vzorky vod a za pomoci automatických 
vzorkovačů také monitorovány srážko-odtokové (S–O) 
epizody. Dále jsou měřeny stabilní isotopy kyslíku 18O 
a deuteria 2H pro odhad doby zdržení různých složek 
odtoku v povodí.

Dosažené výsledky ukazují na značnou variabilitu 
v koncentracích i odnosech sledovaných látek. Střední 
doba zdržení základního odtoku se ve sledovaných po-
vodích ČR pohybuje mezi 0,5–3 let, srážko-odtokové 
epizody mají odtokovou reakci v řádu desítek minut 
– jednotek hodin. Specifické látkové odnosy pro malá 
odvodněná povodí jsou pro N v rozpětí 3,5–55 kg ha-1 
rok-1, pro P 0,025– 0,45 kg ha-1 rok-1. S–O epizody se 
podílejí na odnosech dusíku 5–30 % (v průměru 24 %), 
na odnosech fosforu potom 10–80 % (v průměru 43 %). 
Metody pro stanovení látkových odnosů, založené na 
bodovém monitoringu, bez zahrnutí S–O epizod, pod- 
nebo nadhodnocují látkové odnosy dusíku o 10–20 %, 
fosforu o 30–80 %. Hydrologické procesy (charakter 
odtoku vody ve vazbě na počasí a doba zdržení vody 

v povodí) jsou hlavní hnací síly dynamiky vyplavování 
N a P z malých odvodněných zemědělských povodí.

Zjištěné poznatky jsou užitečné pro odhad dynamiky 
látkových odnosů z odvodněných zemědělských povodí 
různých měřítek, jak se již děje prostřednictvím progra-
mu JOVA v Norsku. Znalosti dosažené v projektu jsou 
dale využitelné pro navrhování různých vodoochran-
ných opatření na zemědělské půdě či na drenážních 
systémech, včetně odhadu zpoždění jejich účinnosti, 
např. v rámci opatření pro Nitrátovou směrnici, Vodní 
Rámcovou směrnici nebo Plány oblastí Povodí.

Speciální pilotní lokalita: 
Monitoring farmak v okolí psychiatrické 
léčebny Horní Beřkovice

Okolí psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích ve 
středních Čechách představuje unikátní pilotní loka-
litu, kde po několik desítek let dochází k zasakování 
vyčištěných odpadních vod do kolektoru. Probíhající 
komplexní monitoring porovnal kvalitu místních od-
padních vod se stavem na čtyřech povodích bez kon-
centrované zátěže farmaky. Zatímco v běžné kanalizaci 
monitoring prokázal 10 farmak, v Horních Beřkovicích 
jejich počet stoupl na trojnásobek. Kvartální sledování 

Obr. 3 Umělý mokřad v povodí Skuterud v Norsku navržený pro čištění vod v zemědělsky využívaném povodí.
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Obr. 4 Znázornění koncentrací carbamazepinu na pilotní 
lokalitě Horní Beřkovice.



jakosti vod umožnilo definovat účinnost odstraňování 
sledovaných farmak z odpadních vod na místní 
čistírně odpadních vod. Monitoring se dále zabýval 
osudem látek, které odcházejí z čistírny do usazo-
vacích nádrží a postupně infiltrují do podzemní vody. 
Výsledky prokázaly výrazný pokles všech sledovaných 
mikropolutantů, které zůstaly vázány v sedimentech 
a v nesaturované zóně. Do podzemní vody se farma-
ka dostaly jen ve velmi omezené míře a po několika 
stovkách metrů saturované zóny prakticky mizejí. Jed-
iným místním problémem je Carbamazepin, na který 
jsou stávající čistírenské technologie neúčinné, tato 
látka prochází nesaturovanou zónou a systematicky se 
objevuje i ve vzorcích podzemní vody ve vzdálenosti 
cca 1 km od místa zasakování.

WP3. Modelování hydrologických 
a environmentálních dat

Vyhodnocení možného 
snížení odnosu dusíku pomocí 
biotechnických opatření
Jankovský potok je přítokem Želivky, která se vlévá do 
vodárenské nádrže Švihov. Povodí má rozlohu 130 km2 
a leží v rozmezí nadmořských výšek 445-765 m. Pov-
odí Jankovského potoka je typickým zemědělským po-
vodí (téměř 50 % území tvoří orná půda, zhruba 30 % 
je zalesněno), viz Obr. 5. Na povodí leží 37 obcí (s či bez 
čističek odpadních vod) a řada rybníků (cca 1 % rozlohy 
povodí). Jelikož kvalita vody v tocích je předmětem 
zvýšené pozornosti kvůli blízkosti vodárenské nádrže 
Švihov, byly v rámci projektu prověřovány možnosti 
snížení odnosu dusíku pomocí změny využití pozemků 
(pro omezení plošných zdrojů) a tvorby umělých 
mokřadů (snížení znečištění z domácností).

Stávající zdroje znečištění související s hnojením 
(množství a doba aplikace), chovem dobytka 
a znečištění související s domácnostmi byly kvantifik-

ovány na základě typických agrotechnických postupů, 
dat Ministerstva zemědělství a počtu stálých obyvatel 
i rekreantů. Uvažovali jsme dva scénáře změny využití 
pozemků: limitní scénář S0 uvažující změnu veškeré 
orné půdy na trvalý travní posrost a realistější scénář 
S1 předpokládající záměnu orné půdu na trvalý travní 
porost pouze u hrubozrnných, mělkých a vysychavých 
půd, což vede ke snížení zastoupení orné půdy o cca 
25 % (Obr. 6). Navíc jsme variantně uvažovali i vybu-
dování umělých mokřadů pod všemi sídli. Účinnost 
mokřadů při odstraňování dusíku byla na základě 
dlouhodobých měření stanovena na 45 %. Pro mod-
elování účinku opatření byl použit Soil and Water In-
tegrated Model (SWIM). Ze závěrů vyplývá, že limitní 
scénář vede k snížení množství dusíku v uzávěrovém 

profilu o cca 30 %, zatímco snížení celkového odnosu 
dusíku z povodí vlivem umělých mokřadů je relativně 
malé (cca 6%). Nicméně lokální vliv umělých mokřadů 
je významný. Další snížení odnosu je možno dosáhnout 
konstrukcí umělých mokřadů pro čištění splachů ze 
zemědělských pozemků.

WP4. and WP6. Socioekonomické 
problémy farmak ve vodách
Problematika existence farmak v povrchových, 
podzemních a následně v i pitných vodách spolu přináší 
významný sociální dopad. Ten se projeví ve dvou 
sférách. Zveřejnění informací o existenci potenciálně 
nebezpečných substancí v pitných vodách může 

negativně ovlivnit chování určité skupiny obyvatelstva. 
Otázkou je, jaká bude ochota lidí akceptovat zvýšené 
finanční náklady spojené s uplatněním nových tech-
nologií čistění odpadních vod a managementu vodních 
zdrojů. Nové technologie se totiž projeví zdražením 
vodného a stočného.

Tohoto problému si projekt AQUARIUS byl vědom 
a proto jej řeší v samostatném WP Ekonomické a so-
ciální problémy farmak ve vodách. Snaží se odpovědět 
na následující otázky: Je vhodné zveřejnit informace 
o nových druzích znečištění ve vodě, když až dosud 
máme jen málo informací o úrovni reálné nebezpečí? 
Jak moc vlastně kvalita vody konečné uživatele za-
jímá? A jak mnoho jsou ochotni si za kvalitnější vodu 
připlatit? Jaká bude reakce spotřebitelů na zvýšené 
náklady na úpravu vody?

Tyto otázky jsou řešeny formou statistického vyhod-
nocení dotazníkového šetření distribuované v síti 450 
českých a 90 norských obcích. Dotazník, který bere 
v úvahu sociální a ekonomické faktory, a zohledňuje 
otázky věku a vzdělání byl již schválen českými a nor-
skými partnery. Cílem navrženého rozšíření sociálního 
průzkumu je tento problém odstranit a aplikovat dot-
azníkovou akci jak v ČR, tak Norsku. Studie získala 
statisticky významný počet dat, která zahrnují pestrý 
zpracovávaný soubor (např. i městskou populaci, obce 
z chráněných krajinných oblastí a naopak v ekologicky 
velmi postižených regionech). 

Ekonomická část projektu představuje odhad nákladů 
na zavedení filtrů na aktivní uhlí v ČOV na území celé 
České republiky. Tato suma činní 1 miliardu Kč ročně.
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Obr. 5 Současné využití pozemků v povodí Jankovského 
potoka.

Obr. 6 Scénářové využití pozemků. Změny jsou vyznačeny 
červeně.


