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Čím se v současnosti v ústavu zabýváte?
Zkoumáme čtyři základní okruhy. První 
se zabývá fyzikou proudění – sledujeme 
proudění a míchání tekutin v reakto-
rech a míchaných nádobách, pohyb sedi-
mentů, provádíme identifikaci a analýzu 
vírů a tak dále. Všechny tyto věci mají 
řadu praktických uplatnění v chemickém 
inženýrství, stavebnictví nebo například 
v ochraně životního prostředí. Druhým 
okruhem je reologie, věda zabývající se 
vlastnostmi materiálů a jejich tečením. 
Zde se věnujeme třeba vlastnostem poly-
merních materiálů pro výrobu plastových 
výrobků. Třetím okruhem je hydrologie 
– koloběh vody v přírodě. Konkrétně se 
zabýváme povodněmi, suchem, charakte-
rizací systémů pro včasná varování a tak 
dále. Posledním okruhem je úprava vody. 
Tady nás zajímá celá koncepce úpravy 
vody včetně návrhů na odstranění toho, 
co ve vodě nechceme.

Poslední jmenované téma je stále aktuálnější 
z důvodu světového nedostatku pitné vody. Jaké 
potíže v této problematice spatřujete?
Intenzivně se zabýváme látkami produko-
vanými sinicemi a řasami včetně toxinů. 
Ukazuje se, že masivní růst vodního květu 
výrazně zasahuje do úpravy vody pro lid-
ské potřeby a ze sinic a řas se stává sku-
tečný nepřítel člověka. Látky, které tyto mi-
kroorganismy uvolňují, narušují stávající 
technologie úpravy vody do té míry, že do-
chází i k jejich celkovému kolapsu. Navíc 
řadu těchto látek úprava vody neodstraní 
a následně při hygienickém zabezpečení 
vody, chloraci, z nich vzniká množství 
toxických látek. Mnohé z nich jsou napří-
klad karcinogenní nebo mutagenní. Hle-
dáme cesty, jak těmto negativním důsled-
kům zabránit.

Zásadní otázkou je, zda se to, co vyzkoumáte, 
dostává i do praxe.

Naštěstí nejsme jen teoretické pracoviště, 
a můžeme se tedy pochlubit i konkrét-
ními zlepšeními. Vytváříme například 
nové technologie na úpravu vody, takže 
v současné době existuje v ČR již několik 
úpraven využívajících naše technologické 
know-how. Díky našim výzkumům byla 
rekonstruována třeba zařízení v Kutné 
Hoře a ve Světlé nad Sázavou. V tamní 
lokalitě tedy lidé pijí vodu, k jejíž kvalitě 
přispěla právě česká věda.

Celosvětovou pozornost si váš ústav vysloužil 
za zkoumání mikroplastů. Vaši studii publikoval 
i prestižní vědecký časopis Science of the Total 
Environment a citovala ji hlavní světová média.
To, že jsou mikroplasty i v pitné vodě, tedy 
vodě, která projde celým systémem úpravy, 
se tušilo. Tématem se výrazně zabývala spo-
lečnost Orb Media, nicméně ta nikdy nepři-
nesla žádné opravdu vědecky podložené zá-
věry. V tomto jsme byli první – prošli jsme 
náročným recenzním řízením a oponentu-
rou, naše studie byla rozebrána do posled-
ního puntíku, výsledek jste nakonec řekl 
sám. Jsme moc rádi, že téma mikroplastů 
v pitné vodě otevřeli právě vědci z České 
republiky. Napsali jsme první článek na 
světě, který bez všech pochyb upozornil, 
že pitná voda z některých zdrojů může ob-
sahovat tyto částice.

Jak velkým problémem mikroplasty v pitné vodě 
jsou?
Rád bych začal pozitivní zprávou. V naší 
studii jsme se zabývali nejen tím, zda 
mikroplasty jsou, či nejsou v pitné vodě. 
Také jsme řešili, kolik jich tam je předtím, 
než voda doputuje do úpravny, a kolik jich 
je po úpravě. Zjistili jsme, že zhruba osm-
desát procent částic jsou schopny zachy-
tit už současné technologie, což není vů-
bec špatné.

Dobře, ale pětina stále zůstává. Dnes víme, že 
jsou i v balené vodě. Mohu se těchto nežádou-
cích látek jako konzument vyvarovat?
Jen těžko. Mimochodem, v balené vodě 
je jich mnohonásobně více než v té z ko-
houtku. Němečtí vědci zjistili, že v jed-
nom litru balené vody je až deset tisíc 
takových částic, zatímco my jsme v ko-
houtkové našli částice v počtu maxi-
málně několika stovek. Předpokládáme, 
že u balených vod je jejich zdrojem přímo 
výroba, zatímco v případě pitné vody se 
tam dostávají přes čistírny odpadních vod 
z praní, nejrůznějších kosmetických vý-
robků a další produkce domácností.

Teď jste hovořil o čistírně vod, předtím o úpravně. 
Jaké je tedy vlastně schéma úpravy vody?
Máte pravdu, že se to často plete. Vy v do-
mácnosti nějak využijete vodu – ve sprše, 
v pračce, myčce, na toaletě. Takto znečiš-
těná voda odtéká kanalizací do čistírny 
odpadních vod. Po vyčištění se následně 
vrací zpět do přírody – do řeky, odkud ji 
čerpá úpravna vody, která ji zpracuje do 
pitné podoby a následně je distribuována 
vodovodní sítí zpět do domácností. Právě 
v úpravně se odstraní těch osmdesát pro-
cent mikroplastů.

Přejděme k vlivu mikroplastů na lidské zdraví. Po 
mediální smršti, jež následovala po zveřejnění 
vaší studie, na celou věc reagoval Státní zdra-
votní ústav. Jeho ředitelka Helena Kazmarová 
varovala před zbytečnou hysterií a konstatovala, 
že neexistují žádné indicie, které by naznačovaly, 
že pro člověka představují zdravotní riziko. Není 
tedy, ve vší úctě k vám, váš výzkum zbytečný?
Jestli mají plastové částice nějaký reálný 
dopad na lidské zdraví, nevím a ani to 
nebylo předmětem naší studie. My jsme 
„pouze“ zjistili, že v pitné vodě tyto 

Mikroplasty jsou všude
Časopis TÝDEN startuje velký seriál, v němž ve spolupráci 
s Akademií věd ČR představuje přední tuzemské vědce. 
Prvním je ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR 
MARTIN PIVOKONSKÝ. Ten upozorňuje na neodpovědné 
zásahy do přírody. „Lidstvo změnilo strukturu krajiny, 
zamořilo všechny složky životního prostředí.“

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (43)
Ředitel a vědecký pracovník Ústavu pro 
hydrodynamiku AV ČR. Vystudoval Pří-
rodovědeckou fakultu UK v Praze. Pro-
blematikou kvality vody se zabýval již 
ve své magisterské práci, v níž hodnotil 
kvalitu povrchové vody v povodí Cidliny. 
Habilitoval se tématem charakterizace 
organických látek produkovaných fyto-
planktonem a jejich vlivem na procesy 
úpravy vody. Je autorem řady odbor-
ných publikací a vyučuje na své alma 
mater. Je ženatý, má dvě děti.
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částice jsou. A já si dnes absolutně nedo-
volím říct, zda to pro člověka představuje 
zdravotní riziko, či nikoli. Upřímně dou-
fám, že se tohoto tématu nyní ujme nějaký 
imunolog, mikrobiolog, expert na mikro-
biologické testování a teprve na jeho ver-
dikt jsem zvědav, protože ten bude učiněn 
na základě dlouhodobého sofi stikovaného 
výzkumu. Nicméně už nyní se objevují 
vědecké studie, které na řadu zdravotních 
rizik spojených s mikroplastovými části-
cemi upozorňují. Ale k vaší otázce. Ne, 
není zbytečný. I kdyby se ukázalo, že čás-
tice plastů ničemu nevadí, a já bych si to 
velmi přál, poslouží náš výzkum k tomu, 
že se to jednou bude s jistotou vědět, a to 
přece není málo, ne? 

Souhlasíte, že není důvod k hysterii?
Ano, to podepisuji. Je to ale další díl do 
skládačky. Dnes víme, že mikroplasty jsou 
v potravinách, v mléku, v pivu, v medu. 
Vědci je našli v rybách, v tělech komárů 
a vážek. To indikuje jednu zásadní věc: 

planeta je zamořena plasty. Ty se dostávají 
až do našich fi nálních výrobků, o nichž se 
domníváme, že jsou bez zdravotních ri-
zik. Zda tato skutečnost zdravotní rizika 
představuje, či nikoli, se dozvíme až za 
několik let, pokud se tím někdo bude za-
bývat. Dovolím si drobnou paralelu – pa-
matujete si dobu, kdy se řešily pesticidy? 
Věděli jsme, že ve vodě jsou, ale nevěděli 
jsme, jaké to má dopady. Dnes už to víme 
a pesticidy jeden po druhém zakazujeme.

Ještě se vrátím ke Státnímu zdravotnímu ústa-
vu. Jeho ředitelka prohlásila, že nemá význam se 
mikroplasty dále významněji zabývat. „O tom, že 
by snad tyto částice měly být jedním z ukazatelů 
kvality pitné vody, se vůbec neuvažuje,“ uvedla. 
Co tomu říkáte?
Já to také četl. Je to názor jedné instituce, 
nějak se k tomu postavit museli. Nicméně 
na obranu paní ředitelky je třeba říct, že 
analýza obsahu mikročástic ve vodě je 
opravdu velmi náročná – nestačí jedna la-
borantka se zkumavkou a není možné ho 

v současné době provádět rutinně. Bohužel 
se domnívám, že se asi nepodaří vymyslet 
metodu, která by byla schopna bez velmi 
nákladného vybavení analyzovat tyto čás-
tice o velikosti několika mikrometrů. 

Například Úpravna vody Březová v Karlových Va-
rech disponuje ultra� ltračním zařízením, jež je 
zachytí. Stálo padesát milionů korun a  ostatní 
úpravny se kvůli � nanční náročnosti do moderni-
zace nehrnou. Doporučil byste takovou investici?
Bude-li pokračovat současný trend, kdy se 
neustále zhoršuje kvalita surové vody povr-
chové i podzemní a je stále složitější upra-
vit ji na vodu pitnou, pak se tomu v bu-
doucnu stejně nevyhnou. I proto hledání 
nových nebo zdokonalování současných 
technologií na úpravu vody zaměstnává 
příslušné vědce po celém světě. Navíc pitná 
voda je veřejným zájmem nejvyšší prio-
rity. Dokážeme utratit miliardy za kdeco, 
takže v tomto případě bych se zase tolik 
nerozmýšlel. A upřímně – padesát milionů 
přece nejsou žádné peníze, vždyť v podstatě 
všechny i v současné době prováděné rekon-
strukce úpraven vody se pohybují v těchto 
nebo i mnohem vyšších částkách. Bohužel 
ale i v dnešní době existují úpravny, kde po-
užívají i čtyřicet let staré, dávno překonané 
technologie. To se jen těžko chápe.

Proč se kvalita surové vody zhoršuje?
Zdůraznil bych zejména dva aspekty. Jed-
ním je fakt, který jsme zmínili v úvodu, že 
v posledních letech dochází k velmi ma-
sivnímu rozvoji vodního květu. Může za 
to obrovské množství dusíku a fosforu, 
které se dostávají do vody zejména ze ze-
mědělské činnosti. Druhým aspektem je 
chemizace životního prostředí – v našem 

Rozhovor

JAK NA VODU. Provozní parametry úpravy vody, jako je dávka použitých činidel či hodnota pH, 
je vždy nutné nejdříve stanovit laboratorně, a to pomocí sklenicové optimalizační zkoušky.

Byl zřízen rozhodnutím vládní komise pro vy-
budování Československé akademie věd 
(ČSAV) ještě jako Laboratoř pro vodní hos-
podářství ČSAV s účinností od 1. 4. 1953. 
Od 1. ledna 1957 byl přejmenován na 
Ústav pro vodní hospodářství ČSAV. Sou-
časný název Ústav pro hydrodynamiku 
nese od 1. ledna 1958. Výzkum se v sou-
časnosti zaměřuje především na oblasti 
mechaniky tekutin, hydrologie, reologie 
a úpravy vody, které mají široké celospo-
lečenské uplatnění. Klíčovými tématy jsou 
koagulace produktů sinic a řas, mikroplasty 
v pitné vodě, tvorba a separace agregátů 

při úpravě vody, pohyb sedimentů nebo 
elektrostatické zvlákňování. Při něm jsou 
vytvářena nanovlákna prostřednictvím elek-

tricky nabitých vazkoelas-
tických paprsků z polymer-
ních roztoků či tavenin. 
V současnosti v ústavu 
pracuje 50 zaměstnanců, 

z toho 32 vědců. Jeho roční rozpočet činí 
48 milionů korun. Vědecké aktivity � nan-
cuje AV ČR ze státního rozpočtu a dále jsou 
� nancovány z řady projektů, z nichž nej-
významnější podíl tvoří projekty Grantové 
agentury a Technologické agentury ČR.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
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případě jde hlavně o negativní vliv pesti-
cidů. Naše současné zemědělství je na-
prosto závislé na používání chemických 
hnojiv a pesticidů, což se v konečném dů-
sledku projevuje klesající kvalitou povr-
chové i podzemní vody.

Může za vše člověk?
Bohužel ano. A v tomhle je mi vlastně pro-
vozovatelů úpraven vody trochu líto, protože 
všechno se hází na ně, přitom si za mnoho 
problémů můžeme my sami – naše spo-
lečnost. Naše životní standardy a návyky 
vedou k postupné likvidaci životního pro-
středí a pak jsme to my, kteří zároveň po 
systému, jejž jsme sami stvořili, žádáme 
nápravu. To ale nelze. V současnosti sklí-
zíme plody dvousetleté činnosti lidí, která 
například zcela změnila strukturu české 
krajiny, toky energií, zamořili jsme prak-
ticky všechny složky životního prostředí – 
půdu, vodu, ovzduší – neuvěřitelným množ-
stvím nejrůznějších chemikálií a tak dále. 
To všechno se pak projeví na kvalitě životů 
nás samých.

Můžete uvést nějaký příklad?
Třeba mnohdy zcela nesmyslné meliorace 
(soubor různorodých opatření vedoucích ke 
zlepšení úrodnosti půd, pozn. red.) a re-
gulace toků, které v konečném důsledku 
vedly nejen ke zrychlenému odtoku vody 
z krajiny, ale také ke značné ztrátě sa-
močisticích schopností našich toků. Naše 
řeky jsme napřímili, koryta v lepším pří-
padě vysypali kamením, v tom horším 
pak vybetonovali. Zrušili jsme napojení 
řek a potoků na okolní krajinu. Kde jsou 
dnes nivy, kde jsou tůně? Odstrašujícím 
příkladem u nás je třeba řeka Cidlina. Ta 

pramení nad Jičínem a teče na Nový By-
džov a dále k Poděbradům, kde se vlévá 
do Labe. Ta byla zkrácena o dvanáct kilo-
metrů, dnes jí prakticky vůbec neprotéká 
voda. V době povodní se naopak stává ni-
čícím živlem. Nízký průtok a skutečnost, 
že teče převážně zemědělskou krajinou, 
má značný dopad na kvalitu její vody.

Je to problém celé Evropy?
Nikoli, ale její převážné části ano. Pokud 
bych mohl čtenáři něco doporučit, pak 
udělat si výlet, proplout Dunajem. Začněte 
v Německu, pokračujte přes Rakousko, Slo-
vensko, Maďarsko a tak dále až do jeho 
delty do Černého moře. Na většině míst už 
půjde v podstatě o kanalizovanou stoku. 
V její deltě však najdete jeden z posled-
ních přírodních rájů Evropy. Řeka se zde 
zbaví betonových okovů a rozlije se do 
krajiny, vytvoří stovky ramen, tůní, jezer 
a ostrovů. Voda se přirozeně vyčistí, zvýší 
se její kvalita, najednou uvidíte tři metry 
na dno, uvidíte živé ryby. To jsou ty nivy, 
místa s ohromným množstvím biologic-
kých procesů, která bohužel najdete už je-
nom na pár místech v Evropě. Voda a kra-
jina mají úžasnou regenerační schopnost. 
Musíme jí to ale dovolit.

Celou dobu řešíme následky. Existuje prevence? 
Něco, co může udělat každý Čech sám za sebe?
Není to nic, co by vás vysloveně překvapilo, 
přesto je zajímavé, že to ještě zdaleka ne 
všichni dělají. Pokud renovujete kuchyni 
nebo koupelnu, vyplatí se samozřejmě in-
vestovat do co nejúspornějších systémů, ať 
už jde o splachování, sprchu, nebo dřez. 
Lepší je mít kvalitní myčku než mýt nádobí 
v ruce. Neměli bychom pitnou vodou, jejíž 

výroba je velmi náročná a nákladná, zalé-
vat trávníky a rostliny na zahradě. Lepší 
je instalovat zařízení na lapání dešťové 
vody. Není přitom pravda, že dešťové vody 
je méně. Celkové roční úhrny jsou v pod-
statě stále stejné, problém je to, že neprší 
tolik ve vegetačním období, takže zde se 
vyplatí plánovat. Dále nás asi v budoucnu 
nemine důsledná recyklace takzvaných še-
dých vod například ze sprchování, které 
se dají využít třeba pro splachování. Těch 
věcí je ale samozřejmě více.

Poslední otázka směřuje k aktuálnímu výzkumu, 
který jste představili v časopise Akademie věd 
ČR. Zabýval se bezpečností alternativních paliv 
v autě. Na co jste přišli?
Kolegové se zabývali výzkumem úniku 
plynu z automobilů při otevření havarij-
ních ventilů nádrží CNG (stlačený zemní 
plyn, pozn. red.). Naměřená data využili 
odborníci z dalších institucí, kteří se zabý-
vají numerickou simulací šíření CNG v pod-
zemních garážích například při požáru au-
tomobilu využívajícího tohoto pohonu. Díky 
vizualizaci proudového pole se podařilo 
zmapovat tok plynů kolem automobilu. Pů-
vodní předpoklad, že proudění bude smě-
řovat za automobil, se nepotvrdil. Ukázalo 
se, že se kolem nádrží vytvoří vír a ten ze-
zadu auta nasává vzduch, jenž se mísí s uni-
kajícím zemním plynem pod autem v pro-
storu nádrží. Celá směs se tlačí dopředu 
pod řidiče a vytéká ze stran auta. Dalším 
důležitým bodem bylo upřesnění informací 
o stranovém jetu – jde o intenzivní výtrysk 
plynu jedním směrem připomínající plame-
nomet, který je velmi nebezpečný pro práci 
záchranných sborů. V jeho směru se nesmí 
hasič vyskytovat. Vladimír Barák ■

Fo
to

: R
ob

er
t 

Se
dm

ík

SUPERFILTRY. Nanovlákna jsou tvořena 
prostřednictvím elektricky nabitých 

vazkoelastických paprsků z polymerních 
roztoků či tavenin. Vytvářejí jemné � ltry.

KLÍČOVÁ JE KONTROLA. Ověření kvality připravených nanovlákenných struktur se provádí 
pomocí elektronového skenovacího mikroskopu.
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