




Co má hodnotu, má i cenu

Mnozí mají názor, že čím se nám zdají některé hodnoty vyšší, 
tím méně by měly být předmětem mrzkého kšeftu. Hodně se 
dnes diskutuje, zda máme za péči o naše zdraví platit. Ani ti nej-
levější už nepožadují, aby péče byla zdarma. Pochopili, že za ni 
platíme nepřímo skrze naše daně. Ale jsou tvrdě proti tomu, aby 
se doplácelo přímo za lékařskou a lékárnickou péči ještě nad toto 
pojištění. Že všichni by měli dostat stejnou péči a bez doplatků. 
Ale superúčinné léky, léčebné postupy sice vymysleli vědci, 
z nichž někteří by možná i dnes vědu dělali i za skývu chleba 
a džbán vody, ale nikdy by tyto objevy nebyly učiněny, pokud 
by tvrdí byznysmeni nedali ohromné prostředky do základního 
i aplikovaného výzkumu. Ovšemže nejsou altruisty, a tak objevy, 
kteří učinili jejich zaměstnanci, chtějí se ziskem prodat. Dnes 
existují léky, řekněme na rakovinu, které zvyšují pravděpodobnost 
přežití někam k jistotě, ale jsou tak drahé, že byste si za to postavili 
dům. Vynásobeno počtem pacientů by tyto superdrahé a superú-
činné medikamenty aplikované všem potřebným spolykaly celý 
zdravotnický rozpočet a na banality typu angína a zlámané kosti 
by nezbylo. Lékaři na lékárnických vahách musí vážit, komu lék 
dát a komu ne, komu dát život, komu ne.

Obdobně je tomu i s péčí o naše životní prostředí. Ne všichni 
můžeme žít v domě se zahradou. A ani základní péče o prostře-
dí kolem nás není zadarmo, jak by si možná někdo přál. Nové 
postupy čištění vod i spalin, likvidace a využití kalů a odpadů 
jsou chráněny patenty, které podaly většinou nadnárodní gigan-
tické výzkumné ústavy, které mají formu akciovek. Jen u nás se 
ještě výzkum dělá na kolenou, ale nezmění-li se to, tak bude 
u nás brzy výzkum na kolenou.

Výrobou vyzkoumaného se zabývají ne nadace, nýbrž podni-
katelské subjekty. A složitější než vyrobit bývá prodat. Takže za 
symbolické považuji, že před pár lety se spojily výstavy Vodo-
vody a kanalizace a ENVI. Umožnilo to, že na jednom místě, 
v jednom dni se člověk může seznámit s firmami zabývajícími 
se tím, aby voda užitá člověkem odtékala do vody v krajině čistá, 
i s firmami, které dělají krajinu obyvatelnou pro člověka pro 
přírodu. A že si za to musíme zaplatit, je nabíledni. Stejně tak, že 
ne každý může mít vilu v panenské přírodě jako miliardář Bakala 
v národním parku Šumava. Kam však podle mého nepatří. Ale 
člověk si vzpomene, že za vším není nutné hledat ženu, že stačí 
peníze. Řečeno slovy Járy Cimrmana – může se nám to líbit, nebo 
ne, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. 

Ing. Václav Stránský
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Na semináři v Moravské Třebové byla 
intenzivně diskutována novela nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. Názory a připomínky 
byly zajímavé a inspirativní. Proto jsem 
požádal několik účastníků o účast na diskusi 
pro čtenáře časopisu Vodní hospodářství, 
kteří se semináře neúčastnili. Musím říci, 
že diskuse byla pro mne přínosem, protože 
jsem si uvědomil mnohé souvislosti do té 
doby pro mne netušené. Myslím si, že tak by 
tomu mohlo být i pro Vás, čtenáře. Složení 
diskutujících vykrystalizovalo až na místě 
a věřím, že se k věci vyjádří i další zainte-
resované osoby.

Diskuse se zúčastnili:
Ing. Veronika Jáglová: Absolventka VŠCHT, ředitelka odboru 

ochrany vod na MŽP ČR, koordinátorka novely NV.
Ing. Milan Lánský, PhD.: Inženýrské i doktorské studium absolvo-

val v oboru technologie vody na Fakultě technologie ochrany prostředí 
VŠCHT Praha. Dnes působí jako technolog pitných a odpadních vod 
u VAK Beroun a.s.

Ing. Jindřich Mikeš: Vystudoval Vysokou školu zemědělskou 
v Brně, fakultu agronomickou, specializaci rybářství, hydrochemie 
a hydrobiologie. Od roku 1982 pracoval na Státní vodohospodářské 
inspekci a následně na České vodohospodářské inspekci. Od roku 
1993 působí ve funkci vedoucího oddělení ochrany vod Oblastního 
inspektorátu v Brně České inspekce životního prostředí.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.: Profesor technologie vody na VŠCHT 
Praha, člen výboru AČE ČR pro legislativní práce a inovace, repre-
zentant České republiky ve vedení IWA a EWA, v letech 2005 – 2007 
prezident EWA (European Water Association).

Hodnocení po půl roce účinnosti
Stránský: Dnes je prvního dubna. Uplynulo tedy právě půl roku 

od přijetí novely nařízení vlády 61/2003 Sb. Myslím, že je to dost 
dlouhá doba na to, aby se novela mohla hodnotit. Jaké problémy se 
za tu dobu vyjevily?

Jáglová: Problémů je několik: vodoprávní úřady jsou stále 
zavaleny žádostmi v souvislosti se zánikem povolení k nakládání 
s vodami, takže nemají moc času věnovat se nastudování novely 
„jednašedesátky“. Dále z odezev, které máme, plyne, že některé 
subjekty si filozofii této novely vykládají po svém. A posledním 
úskalím je skutečnost, že se novelizuje vodní zákon (dále jen VZ), 
bude se tedy s největší pravděpodobností znovu novelizovat i NV 
„jednašedesát“.

Wanner: Potvrzuji, že i tady na semináři se diskutovalo, že v mo
mentě, kdy budeme mít nový VZ, tak ta novela bude potřebovat 
novou novelu. Bude záležet jenom na Vás, paní inženýrko, aby se 
odbor, který řídíte, toho zhostil se stejnou invencí, s jakou se toho 
zhostil při novele „jednašedesátky“. Tam s přípravou panovala vše
obecná spokojenost.

I my v AČE máme zprávy, že správcům povodí se vůbec nelíbí, 
že jim někdo omezuje čísla, která mohou požadovat na výstupu 
z ČOV. Oni nejsou nejšťastnější z našich tvrzení, že v současné 
době za rozumné finanční prostředky nejsme schopni garantovat 
nižší hodnoty než jsou ty, které jsou uvedeny v příloze dvě meto
dického pokynu.

Největší problém v pochopení novely je v tom, co je do systému 
vnášeno nově. Je to zejména aplikace nejlepších dostupných techno
logií (dále jen BAT z anglického Best Available Technology). Druhá 
oblast, kde panuje bezradnost, je jak a kdo bude počítat emisní 
limity kombinovaným přístupem. Podle mě je k tomu třeba pořádat 
cíleně zaměřené akce a lidem to vysvětlovat dnes a denně.

Lánský: Je zřejmé, že BAT jsou klíčovou věcí. S ohledem na to, 
kolik problémů jejich zavedení řeší a čeho všeho se dotýkají, by 
BAT měly být v novele VZ podpořeny více než jedním stávajícím 
odstavcem, kde je uvedeno, že vodoprávní úřad je k nim povinen 
(pouze) přihlížet. Myslím si, že v připravované novele VZ je plno 
výborných a potřebných změn, ale toto tam bylo maličko opo
menuto. Nepovažuji za účelné dávat do VZ číselné hodnoty. Jak 
někdo dnes na semináři řekl, BAT jsou v čase proměnné. Tedy, 
že jsou číselné hodnoty v metodickém pokynu, je správné, ale 
zároveň musí mít vlastní koncept BAT podporu ve VZ více než má 
dnes. Je třeba, aby výklad ustanovení v novele VZ byl jednoznačný 
a použitelný v praxi. Tím se předejde situaci, za které by poté, co 

Novela 
„jednašedesátky“

po novele VZ přijde novela novely „jedna
šedesátky“, bylo nutné znovu novelizovat 
novelizovaný VZ.

Mikeš: Po půl roce účinnosti hodnotit 
novelu „jednašedesátky“ je problematic
ké. Výrazným způsobem situaci ovlivnilo 
vydávání povolení k odběrům především 
ze soukromých studní, kterými jsou nyní 
vodoprávní úřady zavaleny. Nemají tak 
dostatek času a možností posuzovat ty pod
statné žádosti. 

Jako negativní prvek vidím to, že většinu 
povolení, kterým automaticky ze záko
na končila platnost k 1. lednu 2008, se 
vodoprávní úřady snaží prodloužit, aniž 

by cokoliv měnily či upravovaly podle novely „jednašedesátky“. 
Takže rozhodnutí, která byla vydána podle novely „jednašedesát
ky“, by se dala spočítat na prstech jedné ruky. Dále je skutečností, 
že mnoho vodoprávních úřadů není vůbec seznámeno s principem 
novely „jednašedesátky“. Nad tím by se měly nadřízené složky, 
které vodoprávní úřady metodicky řídí, zamyslet a posílat úřední
ky více na školení. Jinak hrozí, že budou vznikat naprosto nesro
zumitelná rozhodnutí, která nebudou kontrolovatelná. ČIŽP pak 
nezbývá nic jiného, než takováto rozhodnutí napadat a dávat je 
k přezkoumání. V těchto dnech se to u nás týká asi tří takovýchto 
rozhodnutí. Uvědomme si, že na vodoprávních úřadech jsou často 
zaměstnáni úředníci, kteří nejsou kovaní v různých technologiích. 
To není jejich chyba. 

Stránský: A jak jsou na tom s připraveností ti provozovatelé?
Mikeš: Větší provozovatelé připraveni jsou, mají na to tým odbor

níků, kteří se tím zabývají. V případě menších provozovatelů, kdy 
vodní díla provozují samy obce a žádají o nové povolení k naklá
dání s vodami, tak tam situace bývá naprosto opačná. 

Wanner: Je škoda, že pokud vodoprávní úřady nebo obce potře
bují konzultace, tak většinou jako odborného partnera berou jen 
podniky Povodí. Konzultace, které dostávají jen z jedné strany, 
musejí být chtě nechtě poněkud jednostranné. Je přirozené, že 
podniky Povodí hájí své zájmy. My jsme se snažili do metodického 
pokynu protlačit větu, že pokud se jedná o sporné záležitosti, že 
by se mohly využívat konzultace s AČE. Proto bych doporučoval, 
pokud se budou pořádat školení pro pracovníky vodoprávních 
úřadů, aby se na nich zdůrazňovalo, že existují i jiné organizace, 
které mají k technologii daleko blíže než pracovníci Povodí. Při vší 
úctě k zaměstnancům Povodí tam často nejsou k dispozici techno
logové. No a využít té kapacity, která je soustředěna např. v AČE, 
se jeví jako přirozené.

BAT: Jak zajistit rovnost a transparentnost
Stránský: Pan Ing. Nesměrák ve své přednášce hovořil o tom, že 

hodnoty uváděné v novele „jednašedesátky“ jsou koncipovány tak, 
aby odpovídaly BAT. Nebylo by vhodné je používat všude a vždy, ať 
se jedná o vody „obyčejné“ nebo pstruhové?

Lánský: Limity vypočtené kombinovaným přístupem vyjdou vždy 
v závislosti na velikosti recipientu a velikosti ČOV. Například: Na 
velké vodnaté řece, která bude kaprový tok, bude ČOV pro 200 EO. 
Vypočítáteli kombinovaným způsobem emisní limity, je docela 
dobře možné, že budou dostačující emisní standardy z nařízení vlá
dy a nebude potřeba pracovat s BAT. Pochopitelně se ovšem může 
stejně tak stát u běžného recipientu (není to kaprová voda, lososová 
voda, voda k pitným účelům či sloužící pro rekreaci), který bude 
málo vodný a bude na něm velká ČOV, že po spočítání emisních 
limitů kombinovaným způsobem vyjdou díky bilančnímu vnosu 
v tunách za rok limity přísnější, než odpovídá BAT. 

Problémy spojené s kombinovaným přístupem jsou dány tím, že 
na vodním útvaru bývá více znečišťovatelů a každý z těchto zne
čišťovatelů pro svůj výpočet kombinovaným přístupem musí znát 
údaje ostatních znečišťovatelů na daném vodním útvaru. 

Stránský: Takhle se ale může stát, že jsou dvě identické obce na 
dvou identických tocích, jeden je ale obyčejný recipient a druhý je 
třeba vodárenský tok, a proto bude ta druhá obec nucena čistit více 
a tedy dráže než ta první obec. Jak k tomu ta druhá obec přijde, když 
podle mého to není zohledněno v dotacích ani jiných finančních 
nástrojích?

Lánský: Může se stát, že jedna obec bude nucena čistit lépe. Ale 
pokud bude striktně dodržovaný institut BAT, tak může být nucena 
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čistit lépe, avšak nikdy nad rámec BAT. To je nesmírně důležité, 
protože BAT jsou koncipovány jako ekonomicky přijatelné. Ano, 
tu obec to bude stát více peněz, ale charakter recipientu musí být 
zohledňován.

Stránský: Říkáte, že BAT jsou ekonomicky přijatelné, ale obzvlášť 
malé obce taková ČOV může stát několik jejich ročních rozpočtů.

Lánský: To se ovšem může stát v obou těch případech. Když obec 
bude chtít postavit „na zelené louce“ ČOV pro 400 lidí splňující 
limity ve výši emisních standardů dle nařízení vlády, tak je to 
ohromná investice. Nesmí se ale zapomínat, že financování ČOV 
je při řešení problémů obce s odpadními vodami tou menší částí. 
Největší podíl nákladů vždy tvoří kanalizace. 

Stránský: Někteří lidé vyjádřili obavu, že ty BATy mohou zakládat 
podmínky pro korupční prostředí. Prý by bylo možné, že investor 
prohlásí čtyřicet let starou technologii za BAT a úředník mu to za 
provizi schválí…

Mikeš: Proto by byl vhodný ten institut posouzení technologie 
třeba AČE. Myslím si, že by nebylo dobře to posouzení nechat jen na 
vodoprávním úřadu. Ten by si ve sporných případech měl vyžádat 
stanovisko AČE. Posouzení bude nezávislé a jednoznačné.

Jáglová: Myslím si, že podmínky jsou nastaveny tak, aby naplně
ní této obavy bylo nemožné. Naopak se rekonstruuje spousta ČOV 
pouze proto, že BAT se neuznávají a jsou vyžadovány zbytečně 
přísné emisní limity. Jeden příklad za všechny: jeden subjekt 
v těchto dnech žádal o povolení pro vypouštění z ČOV pro 400 EO 
a dostali limit pro vypouštění fosforu 0,75 mg/l! Asi nejvíce fér by 
bylo, kdyby všechny ČOV měly podmínku BAT. Byly by na tom 
všechny stejně a nemuseli bychom pracně vymýšlet kombinovaný 
přístup. Stejně tak nejspravedlivější by bylo, kdyby se na stejnou 
úroveň nastavily průmyslové zdroje, protože ty přispívají do toků 
podstatně větším znečištěním než zdroje komunální. Je třeba i při
pomenout, že plošné a difuzní zdroje znečištění se zatím téměř 
neřeší. Čísla se tak musí dohánět na komunálních ČOV. Bohužel 
filozofie správců toků bývá taková, že přitlačí maximálně „ke zdi“ 
zdroje komunální a na ty zbylé se mnohdy zapomíná.

Wanner: Obavy, které jste tady vyjádřil, jsou podle mého v praxi 
velice obtížně realizovatelné, protože jak už jsme tady dnes něko
likrát slyšeli, za tím vodoprávním úřadem stojí jako hlídací pes 
správce povodí. Ten bude vždycky nutit vodoprávní úřad, aby šel 
cestou nejpřísnějších hodnot. Tudíž, kdyby se někde technologie 

staré čtyřicet let uznaly za BAT, tak Povodí by to jistě nepřešlo 
mlčením. Tady by mohla být užitečná role nějaké nezávislé posu
zovací organizace typu AČE v obráceném gardu, která by poskytla 
konzultaci Povodí. Pokud by se Povodí na nás obrátilo a zeptalo 
se: „Je toto skutečně BAT? Máme správný pocit, že na nás hrají 
nějakou levárnu?“, tak my bychom byli schopni jim to rozsoudit 
a říci jednoznačně ANO – NE.

Jáglová: Se SFŽP jsme se shodli: aby byly dotace efektivně vy
užívány, tak obzvlášť u menších obcí je vhodné, aby se udělalo 
několik variantních řešení za použití různých technologií. Spo
čítá se, co je nejefektivnější ekonomicky i ekologicky. Už dnes je 
podmínkou získání dotace to, že technologie jsou takto správně 
nastaveny.

Jak a kdo bude počítat kombinovaný přístup?
Stránský: Paní Jáglová zmiňovala případ, kdy byla vyžadována 

nesmyslně nízká hodnota fosforu. Myslím, že těch případů bude více. 
Jak by takto postižené subjekty měly postupovat?

Mikeš: Vodoprávní řízení jsou většinou sice návrhová řízení, ale 
pořád vodoprávní úřad postupuje podle správního řádu. Takže jeli 
žadatel nespokojen s podmínkami danými vydaným povolením, tak 
má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí a když nebude 
spokojen ani s rozhodnutím nadřízeného orgánu – krajského úřadu 
– tak může podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí odborem 
výkonu státní správy místně a věcně příslušné.

Jáglová: A nakonec se věc může dostat až k rozkladové komisi 
MŽP, kde rozhodnutí bývají zpravidla velmi objektivní, posuzovaná 
v celé šíři.

Lánský: Žádný právní předpis není dokonalý, vždycky se najdou 
„obezličky“. Ale novela NV je, zejména zavedením BAT, výrazným 
krokem dopředu a jasným legislativním ošetřením problému. Je 
třeba udělat vše pro to, aby se nastolené principy staly samozřej
mostí a přirozenou součástí vodoprávního jednání. K tomu musí 
být celá věc zakotvena v legislativě na všech úrovních. V novele VZ 
zatím BAT zmiňovány nejsou. To je třeba změnit a působnost tohoto 
institutu v novele VZ rozpracovat úměrně jeho významu. Důležité 
je i průběžné školení, vysvětlování, praxe. Až bude mít vodoprávní 
úředník za sebou dvě školení a bude dělat desáté povolení, tak 
bude s problematikou dostatečně obeznámený, aniž by tento obor 
přímo vystudoval. 

Přehradní dny 2008
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 

a Český přehradní výbor ve spolupráci s Povodím Moravy, 
s.p. pořádá XXXI. ročník mezinárodní odborné konference 
PŘEHRADNÍ DNY 2008, která se letos uskuteční v Brně ve 
dnech 10. – 12. června.

Tradice setkání českých a slovenských vodohospodářů začala 
již před 47 lety  za tu dobu proběhly již tři desítky přehradních 
dnů, konaných střídavě na území České a Slovenské  republiky, 
za účasti hostů i ze sousedních států.

Hlavním posláním letošní konference bude šíření nových 
poznatků v oblasti navrhování, výstavby a provozu vodních 
děl na vodních tocích, zejména přehrad a výměna zkušeností 
při řešení nejzávažnějších problémů vodních staveb a vodního 
hospodářství. Na programu jednání budou také výsledky svě
tového odborného setkání přehradářů, a sice z 22. kongresu 
a symposia ICOLD v Barceloně (2006).

Z technického pohledu nejzajímavějším vodním dílům 
Povodí Moravy, s.p., které byly v poslední době významně 
zrekonstruovány nebo opraveny, budou věnovány také dvě 
trasy odborných exkurzí – VD Znojmo a VD Vranov, VD Mos
tiště a VD Vír. Účastníci konference budou mít příležitost blíže 
poznat také dějiště Přehradních dnů 2008 – jihomoravskou 
metropoli Brno.

Případní zájemci se mohou ještě přihlásit:

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Ing.B.Műller,
Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1,
tel. 221 082 386, fax 222 222 155, e-mail: muller@csvts.cz

Obecně prospěšná společnost ENKI  
a Česká limnologická společnost  

si Vás dovolují pozvat na konferenci

MOKŘADY  
A VODA V KRAJINĚ
Konference proběhne 18. – 20.června 2008  

v lázních Aurora v Třeboni.  
Více informací a přihláška na www.mokrady.cz.

Konference si klade za cíl posouzení problémů ochrany 
mokřadů a cíleného ovlivňování funkce vody v krajině z růz
ných pohledů a vyhledání vhodných aktivit pro následující 
období. 

Bude mít následující tematické bloky: 
Význam vody v krajině – Funkce mokřadů –  Ochrana vod-

ních a mokřadních ploch – Rybníky jako mokřadní biotopy 
– Kvalita vody v nádržích – Evropská rámcová směrnice 
o vodách – Akumulace a retence vody v krajině – Občan 
a vody – Datové a informační zdroje.

Konference je určena pro pracovníky státní a veřejné správy, 
vlastníky rybníků, rekreačních nádrží a drobných vodních 
toků, vodohospodáře, pracovníky NNO a další odbornou 
veřejnost.

Konference je součástí projektu „Síť informačních a environ-
mentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajině“, který 
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR.
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Stránský: Nelze se tedy rozhodovat podle nějakého jednoznač-
ného algoritmu: ano – ne, kdy na konci vyjde technologie, vždy tam 
musí být tedy nějaký ten lidský faktor? 

Lánský: Ano, lidský faktor nelze eliminovat a asi by to ani nebylo 
dobře.

Jáglová: Navíc je to návrhové řízení, což je v poslední době stále 
více zdůrazňováno.

Mikeš: Ani by se to nemělo zvrhnout až tak, že vodoprávní úřa
dy si řeknou: proč něco pracně počítat, požadujme rovnou BAT. 
V každém případě by měl být upřednostňován – kde to možné je 
– kombinovaný přístup. Tady bych si dovolil požádat MŽP, aby 
jednoznačně řeklo, kdo bude ta data počítat. Bude to provozovatel? 
Správce povodí? Vodoprávní úřad? Nebo na to bude nějaká speciální 
firma? Když se v současnosti při jednání provozovatel zeptá, kdo 
nám dá podklady pro spočítání kombinovaným způsobem a kdo to 
má spočítat, tak se jednoznačné odpovědi nedočká!

Jáglová: Ve své přednášce jsem říkala, že na to máme dva roky 
a měl by si to umět spočítat každý účastník řízení sám. Už i proto, 
aby každý účastník řízení věděl, jak se k těm hodnotám došlo.

Kde získat data?
Stránský: Ale někdo v rámci diskuse se tam zeptal: Jaký bude 

výchozí bod? Na začátku jsou všechna povolení „jakoby špatně“ 
žádné není děláno kombinovaným přístupem. Když je několik 
producentů odpadních vod na vodním útvaru a první se rozhodne 
požádat o povolení kombinovaným přístupem, tak s jakými daty od 
ostatních producentů má počítat? Oni sice mají nějaké povolené 
vypouštění nějakého množství, ale často ho ani nevyužívají a může 
se i ukázat, že to, co dnes vypouští, je příliš mnoho a budou muset 
ČOV rekonstruovat a třeba i přistoupit k těm BAT.

Jáglová: Proto se dělá centrální vodoprávní evidence, která se 
naplňuje a inovuje, proto se dělá informační systém monitorin
gu, kde by měly být všechny hodnoty za jednotlivé vodní útvary 
dostupné pro veřejnost.

Lánský: Jestli jsem správně pochopil stávající legislativu, tak 
vodoprávní úřad může ta stávající povolení z moci úřední zrušit.

Jáglová: Zrušit raději ne, spíše změnit.
Lánský: Tedy, když si jeden subjekt na vodním útvaru požádá, tak 

úřad to řízení musí přerušit a změnit povolení všem producentům 
na daném vodním útvaru najednou. Otázkou je, co se bude dít, 
když tam budou dva průmyslové podniky, které mají integrované 
povolení, které vodoprávní úřad změnit nemůže.

Mikeš: Takové rozhodnutí bude vydané za rok. A to ještě budeme 
rádi. Protože průmyslové podniky si budou hájit svoje, co už mají, 
a v žádném případě se s tím nesmíří a budou se odvolávat, kam 
až to půjde.

Lánský: Jak vidno, myšlenka je dobrá, ale nedotažená. Není vý
konný nástroj pro praxi.

Jáglová: Možná je to mezikrok, aby tyto nástroje v praxi byly. Aby 
vodoprávní evidence obsahovala, co má a byla přístupná pro všechny. 
Stejně tak i výsledky monitoringu by měly být přístupné každému. 

Mikeš: Ale za data se ČHMÚ platí.
Wanner: Já se ptám: dá někdo někomu něco zadarmo? Maximálně 

prodá.
Lánský: Já se ptám: na základě čeho je možné provozovatele nutit, 

aby platil za data, která mu byla přikázána doložit k podkladům 
pro vodoprávní řízení. 

Wanner: Nevím do jaké míry jsou tato data získávána za peníze ze 
státního rozpočtu. Protože pokud někdo měří na své vlastní náklady, 
pak samozřejmě ta data musí zpeněžit. Pokud to však je měřeno 
výhradně za státní peníze, tak by to mělo být zpřístupněno všem.

Mikeš: Podniky Povodí zpracovávají data z peněz státu. Dostávají 
na to prostředky z MŽP. Stejně je to i u ČHMÚ. Proto si myslím, že 
pro tyto účely by měly být výsledky přístupné všem.

Jáglová: Proto se zpracovává ten informační systém, kde by vyhod
nocení monitoringu za každý rok mělo být přístupné všem.

Lánský: Podle mých zkušeností je praxe taková, že Povodí na 
požádání bez problémů pošle kvalitu toku v žádaných ukazatelích 
v nejbližším sledovaném profilu bez jakéhokoliv zpoplatnění. 
Naopak ČHMÚ poskytnutí údaje o Q355 zpoplatňuje částkou kolem 
2 600, Kč.

Jáglová: Oni jsou ze zákona povinni to bezplatně poskytovat 
státní správě na vyžádání, nikde ale není napsáno, že jsou povinni 
to poskytovat bezplatně soukromým subjektům.

Stránský: Mně z toho vyplývá, že by tedy ty výpočty měla dělat 

státní správa, protože má přístup k datům a také žadatel třeba žádá 
jen jednou za život, kdežto státní správa těch žádostí bude řešit 
více a měla by tedy mít metodiku výpočtu za chvíli nacvičenu jako 
malou násobilku.

Jáglová: Je to tak nastavené, že by to měl umět počítat vodopráv
ní úřad. Ale je pravda, že když vodoprávní úřad bude požadovat 
např. fosfor 0,4 a dusík 5, protože mu to tak vyšlo kombinovaným 
způsobem, tak ten provozovatel asi těžko řekne: já to beru. Takže 
by si to měl být schopen také vypočítat.

Lánský: Při takových výsledcích by byly aplikovány BAT. Myslím, 
že technicky nejsnazší by bylo, kdyby výpočet provádělo Povodí, 
jelikož převážnou část vstupních dat má a ve vlastním zájmu je 
shromažďuje. Ovšem, jak správně říká paní inženýrka, jak navrho
vatel, tak i vodoprávní orgán bude muset být schopen si výsledek 
výpočtu ověřit. 

Ekvivalentní obyvatel a zatížení ČOV
Mikeš: Chtěl bych se přimluvit, aby v případné novele novely byl 

jednoznačně vymezen termín „ekvivalentní obyvatel“. Je to jeden ze 
sporných bodů, stále se opakujících jak při vydávání vodoprávních 
povolení tak při posuzování ČOV a asi bude problémem i při sta
novování poplatků za vypouštění odpadních vod. EO by měla být 
hodnota, která je jednoduše a jednoznačně definovaná…

Jáglová: Ona je. Vy myslíte spíše ty kategorie ČOV.
Mikeš: Já myslím ty kategorie, ale hlavně si myslím, že by se měla 

ta hodnota stanovovat spíše na základě týdenních měření…
Jáglová: Ale stávající postup výpočtu vyplývá z evropské legis

lativy.
Mikeš: Já to chápu, ale máme třeba obec s ČOV pro 1 000 EO, při

tom ve vesnici je zhruba 800 EO. Takže tři čtvrtě roku na tu ČOV teče 
něco kolem 1 000 EO, ale přijde podzim, vinařská kampaň a ČOV je 
zatížena na 4 000 EO. Řekněte mi, z čeho se má stanovit EO?

Jáglová: Včera mi volali a ptali se mně, že mají ČOV, která je 2 x do 
roka zatížena cca 11 000 EO a zbytek roku 7 500. Kdo a jak má ČOV 
posuzovat? ORP nebo kraj? To je problém! Chceme ji posuzovat tak, 
aby z ní skutečně nikdy neteklo to, co nechceme? A v tomto případě, 
kdy se číslo láme kolem 10 000 EO, je třeba řešit, podle jaké kategorie 
budou nastaveny limity pro dusík? Já si myslím, že z přijaté filozofie 
by měla ČOV splňovat skutečné a nikoliv projektované hodnoty. 
Mnoho ČOV bylo totiž projektováno nad 2000 EO jen kvůli tomu, 
aby obce dosáhly na dotace, ale pokud by počet EO byl stanoven dle 
projektu a nikoliv podle skutečné hodnoty, tak by ty obce musely 
splňovat přísnější limity a tedy by stouply i provozní náklady. Jsou 
ale i případy jako je tento, kdy by tomu bylo naopak.

Lánský: Může se však rovněž stát, že je ČOV postavena pro 
1 900 EO, ale bude na ni připojeno 2 100 EO. Taková ČOV bude 
mít limity mírnější právě proto, že z hlediska projektované kapa
city spadá do nižší kategorie, byť by měla spadnout do kategorie 
s limity přísnějšími.

Mikeš: Toto je případ ČOV soustavně přetěžované, ale jak posu
zovat ČOV sezónně přetěžovanou?

Jáglová: Proto se uvažuje maximální průměrné týdenní zatížení, 
aby se podchytilo maximum, co na ČOV teče. To řeší sezónně 
zatížené ČOV, třeba Špindl nebo zmiňovanou obec s vinařskou 
kampaní.

Mikeš: Chápu stanovení maximálního týdenního zatížení společ
nostmi, které se čištěním profesionálně zabývají, na druhou stranu 
máme možná stovky ČOV, které provozují obce. Jak přinutíte obec, 
aby si udělala týdenní sledování provozu?

Jáglová: Pod 2 000 EO se to dělá z bilance a v metodickém pokynu 
je napsáno, že je to z dostupných analýz, takže mohou být čtyři za 
rok a vyberete z toho nejhorší týden.

Mikeš: Na tom to já vždycky točím, ale nevím, do jaké míry je 
to správně.

Jáglová: Ideální by bylo – pokud se znečišťovatel chce dostat do 
nižší kategorie, což je nejpravděpodobnější – aby jeden rok do toho 
investoval a aspoň jednou za měsíc zavzorkoval, aby bylo doložitelné, 
že v každém měsíci má aspoň jeden týden podchycený.

Lánský: U obcí nad 10 000 EO je předepsaná četnost vzorko
vání 26 x za rok dostatečná. Poskytuje ucelený přehled o zatížení 
a funkci ČOV a zachytí i všechny významnější výkyvy. Každá ČOV 
se s nárazovým zatížením nějakou dobu vyrovnává. 

Mikeš: Přimlouval bych se za to, aby u kategorie od 500 do 
2 000 EO už byly stanoveny vzorky typu „b“, stejně jako je tomu 
u těch dalších.
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Jáglová: O tom se v rámci novely jednašedesátky uvažovalo, ale 
ustoupilo se od toho z finančních důvodů.

Lánský: I z důvodů technických. Vzorkovač je nákladný, stojí až 
100 000 korun. Malé ČOV jsou bezobslužné a ne každá má provozní 
budovu umožňující přístroj zajistit proti krádeži.

Mikeš: To do jisté míry chápu, ale přiznám se, že mi to připadá 
alibistické. Do jaké míry jsou reprezentativní dvouhodinové vzor
ky, kdy dopoledne tam neteče nic a přitom většinou v tu dobu se 
odebírají v souladu s provozním řádem vzorky, a v době největšího 
zatížení nemáme přehled, co na ČOV přitéká. Druhá věc je, že 
tyto akce bývají dotovány z SFŽP nebo z evropských fondů a tam 
je v podmínkách stanoveno, že ČOV musí být schopná odbourat 
stanovené množství NL a CHSK. Toto prokazovat na základě dvou
hodinových vzorků je značně problematické.

Lánský: V tomto případě byla otázka následující: je možné, aby 
dvouhodinový vzorek vyšel zásadně lepším způsobem, nebo není? 

U ČOV nad 500 EO je požadováno odstraňování amoniakální
ho dusíku, což znamená zajistit stabilní proces nitrifikace. Jaký 
technologický systém je schopen zajistit stabilní nitrifikaci? Jedině 
nízko zatěžovaný systém s dostatečnou dobou zdržení a stářím 
kalu. V této velikostní kategorii se v naprosté většině případů jedná 
o ČOV typu „ideálně míchaná nádrž“, kdy je v celém reaktoru stejná 
koncentrace látek jako na odtoku. Hydraulická doba zdržení se na 
těchto ČOV pohybuje okolo 24 hodin.

Přítok na ČOV má u menších obcí dvě výrazné špičky: jedna je 
kolem šesté až osmé ráno, kdy lidé vstávají. Tyto odpadní vody 
dotečou na ČOV mezi 8. až 10. hodinou. Druhá špička je již roz
vleklejší, řekněme od 16. do 22. hodiny večerní, kdy se lidé vrátili 
domů. Vzhledem k době zdržení je v době odběru dvouhodinových 
vzorků mezi 8. až 14. hodinou (pracovní doba) nejvyšší látkové 
a hydraulické zatížení, a proto by měl být 2hodinový vzorek na 
odtoku vždy stejný nebo vyšší než 24hodinový. 

Je to umocněno i tím, že ve 24hodinovém vzorku se projeví podíly 
odebrané od 22. do 6. hodiny, kdy není na ČOV prakticky žádný 
přítok, což výsledky odtoku nadlepšuje.

Wanner: Navíc tyto malé ČOV s aktivačním procesem jsou pro
vozovány téměř výhradně s aerobní stabilizací, a tedy doby zdržení 
v čistírně jsou ještě větší, takže vyrovnání je obrovské.

Mikeš: Do značné míry to ale přece závisí na typu odpadních 
vod a byl bych schopen vám doložit mnoho ČOV, kde tato úvaha 
nefunguje až tak přesně.

Budoucnost
Stránský: Co říci závěrem?
Jáglová: Na začátku byla zdůrazňována potřeba školení vodopráv

ních úřadů. Já osobně jsem objela téměř všechny kraje a přednášela 
na spoustě seminářů. Vodoprávní úřady jsou přetíženy řešením 
zániků povolení a navíc se lidé na tomto postu rychle střídají. Kdo 
vydrží zániky povolení, tak ten vydrží úplně všechno. A bohužel, 
kdo je šikovný, toho si hned stáhnou firmy, které ho lépe zaplatí. 
Takže už je opravdu málo vodoprávních úřadů, kde by dělali vodo
hospodáři vysokoškoláci. Polepšili jsme se (MŽP) při proškolování 
vodoprávek, ale pořád to není ono. Pracovníci vodoprávních úřadů 
si to musí zažít, ale zatím na to neměli čas. A až se znovelizuje VZ, 
tak to pro ně bude zase další zátěž.

Také se nesmí zapomínat, že vodoprávní úřady jsou pod obrov
ským tlakem jak samosprávy, tak i podniků Povodí.

Lánský: Je třeba, aby legislativa nějakou dobu platila. Dnes jsou 
intervaly novelizací pouze pár let a za tu dobu nedojde k zažití 
a dostatečnému prověření provedených změn. Proto je v jednáních 
takový zmatek.

Stránský: Mnozí si asi i řeknou, co se to budu učit, když se to za 
chvíli stejně bude měnit.

Wanner: Na závěr chci zdůraznit, že se ozývají kritické hlasy že 
BAT nejsou skutečné BAT, ale musíme si uvědomit, že na jednu 
stranu v jejich definici je omezení, že ta technologie musí být i eko
nomicky a sociálně únosná a na druhou stranu je možné vyčistit 
odpadní vodu takovým způsobem, že vypouštěná voda bude dale
ko čistší, než je v tabulkách BAT, ale pak by bylo zbytečné takhle 
vyčištěnou vodu vypouštět do recipientů. Dnes jsme slyšeli, že naše 
území je zatíženo ze 3/4 dusíkem a z 1/4 fosforem z plošných zdrojů 
znečištění. To samo o sobě vytváří takové pozaďové znečištění, že 
je otázkou, zda je rozumné za drahé peníze vyčistit vodu na vysoký 
stupeň a pak ji vypouštět do takto zatíženého recipientu? Takové BAT 
nemá cenu dnes používat. Ty má cenu používat jen tehdy, když takto 
vyčištěnou vodu mohu někde prodat. Já jsem si jistý, že nastane doba, 
a nebude to trvat ani několik desítek let, ale třeba jen jedno desetiletí, 
kdy špičkové ČOV budou vodu z větší části někde realizovat, protože 
bude škoda takto kvalitní vodu vypouštět do recipientů, ve kterém je 
dusík z pozaďového znečištění. V Barceloně mají ČOV u moře a když 
je v létě sucho, tak pumpují vyčištěnou vodu zpátky do hor a vytvářejí 
tak řeku, která zpátky protéká Barcelonou.

Ing. Václav Stránský

Vodní toky – otázky 
k revitalizacím
Tomáš Just

Klíčová slova
ekologický stav vodních toků – revitalizace – ekologizace správy 
vodních toků – protipovodňová ochrana 

Souhrn
Konference Vodní toky, konaná v Hradci Králové, zaznamenala 

ročníkem 2007 další posun k otázkám zlepšování ekologického 
stavu vodních toků. Pokud jde o témata revitalizací a obecně eko-
logizace správy vodních toků, dříve převážně obranářské reakce 
vodohospodářů jsou nahrazovány případnými, konstruktivními 
otázkami, které v zájmu dalšího postupu vpřed musejí být vyře-
šeny. Příspěvek se pokouší některé z těchto otázek zodpovědět 
nebo alespoň komentovat. 

Cílem vodního hospodářství nejsou pouze jednotlivé revita-
lizační akce, nýbrž celkové zlepšení ekologického stavu toků 
a jejich niv. K tomu patří též soubor méně intenzivních opatření 
tzv. přírodě blízkého vodního stavitelství. Tato opatření mimo jiné 
vhodně doplňují či podporují samovolné renaturační procesy. Pro 
navrhování revitalizačních opatření se nabízejí různé přístupy, 
založené na představách o replikaci přírodně autentického stavu 
vodních toků, ve vodohospodářské praxi však je nejspíš vhodnější 
postupovat pragmaticky na základě hodnocení morfologického 
stavu vodních toků a reálných omezujících podmínek – hledat, 
co se dá v každém konkrétním úseku nejlépe provést pro zlepšení 

členitosti, průtokových parametrů apod. V tomto pojetí pak lze 
o revitalizacích hovořit i v souvislosti s ekologicky pojatými úpra-
vami koryt toků v intravilánech, kterýžto druh vodohospodářské 
činnosti počíná být v současné době velmi frekventován. Nava-
zující otázkou je vztah mezi revitalizacemi a protipovodňovou 
ochranou, který moderní vodní hospodářství začíná shledávat 
převážně souladným a podpůrným. 

Pro integraci revitalizací a dalších ekologicky příznivých opat-
ření do souboru tradičních vodohospodářských činností je třeba 
řešit některé problémy, specifické pro naši republiku. Nezbytně 
nutné je překonat resortismus ve vodním hospodářství, který se 
promítá mimo jiné do charakteru dotačních programů a brání 
optimálnímu propojování opatření technických a přírodě bližších. 
Další izolační linii je třeba v zájmu dosahování co nejlepších 
výsledných efektů překonat mezi opatřeními ke zlepšování ekolo-
gického stavu a opatřeními k posilování protipovodňové ochrany, 
včetně silnější ochrany a podpory přirozených rozlivů povodní. 
Často vznášená otázka, kdo by měl být investorem revitalizač-
ních opatření, nemá jedinou správnou odpověď. Je však zřejmé, 
že významný prostor zde náleží správcům vodních toků a jejich 
spolupráci s obcemi. Účast obcí může také významně přispívat 
k zajištění pozemků potřebných pro tato opatření, současně však 
jsou potřebná také opatření, která by zlepšila podmínky pro zís-
kávání pozemků samotnými správci toků. K řešení otázek kolem 
následné údržby revitalizovaných ploch – kdo, za jaké peníze 
a jak se bude o plochy starat – by měla svým dílem přispět také 
odborná pracoviště ochrany přírody a krajiny. Měla by nabídnout 
prakticky použitelné metodiky co nejúspornějšího, přírodě blíz-
kého nakládání s těmito plochami. 

Specifický problém našich největších vodních toků předsta-
vuje říční plavba. Technické úpravy, které byly v jejím zájmu 
v minulosti provedeny, nadále udržují koryta toků v ekologicky 
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degradovaném stavu, přestože samotná další efektivní existence 
říční plavby u nás je spojena s otazníky. Lze mít za to, že na Vltavě 
a na českém Labi má plavba nadále místo pouze v tom případě, 
že nalezne nové, ekologicky podstatně příznivější způsoby soužití 
s prostředím těchto toků. 

u

Úvod
V listopadu roku 2007 se v Hradci Králové konal další ročník kon

ference Vodní toky. Významnými vodohospodářskými tématy jsou 
dnes evropská rámcová směrnice o vodní politice, nové vodohospo
dářské plánování a nutnost realizovat poměrně velké prostředky ku 
zlepšování ekologického stavu vodních toků. Vzhledem k tomu se 
i na konferenci dost hovořilo o revitalizacích. Růstem zájmu o tuto 
oblast se také projevují pozitivní změny v odborných názorech ve 
smyslu ekologizace vodního hospodářství. Již je také co hodnotit 
– dobíhá Program revitalizace říčních systémů MŽP, který byl od 
roku 1992 základnou pro rozvíjení nového oboru.

U řady kolegů, přivyklých technickému a exploatačnímu pojetí 
vodního hospodářství, stále některé nové pojmy a přístupy vyvo
lávají obranářské reakce. Ale také hradecká konference ukázala, že 
vývoj pokračuje. Sál s vděčností přijímal občasná drobná odkašlání 
směrem k orgánům ochrany přírody, k žabochodům nebo k chrá
něným druhům živáčků, ale všeobecná nálada se posouvá od 
negativistického hledání důvodů, proč to či ono nejde, k formulaci 
otázek, které musejí být v zájmu postupu vpřed vyřešeny. Některé 
otázky jsou sice kladeny spíš z nedostatečné informovanosti, řada 
problémů však je podstatných a vyžaduje řešení. Některé důležité 
otázky nebo náměty v jednacím sále konference ještě ani nezazněly, 
nicméně účastník si je mohl následně položit. 

Následující komentáře k jednotlivým problémům si nečiní nárok 
na to být jedině správnými a úplnými odpověďmi, jde o příspěvek 
k diskusi. 

Zlepšování ekologického stavu toků nejsou 
jenom revitalizace

Vodní hospodářství se sžívá s představou revitalizací, čímž jsou 
rozuměna opatření charakteru investičních stavebních zásahů. 
Ovšem takto vymezené revitalizace, které jsou dost náročné co do 
přípravy, získání pozemků a výše nákladů, nemohou být jedinou 
cestou zlepšování ekologického stavu vodních toků a jejich niv. 
Pokud chceme opravdu něčeho dosáhnout, musíme začít cílevě
domě využívat i další cesty. Zejména to jsou: 
•	 Využití, ochrana a podpora samovolných renaturačních proce-

sů, a to jak dlouhodobých, tak povodňových. Zanášení, zarůstání 
nebo vymílání dříve nevhodně technicky upravených úseků 
vodních toků a samovolná destrukce nevhodných opevnění 
jsou schopny v naší hydrografické síti přinášet mnohonásobně 
víc žádoucích účinků než všechny investiční revitalizace dohro
mady. Zatím se nám ale do značné míry dařilo tento potenciál 
ničit šablonovitě prováděnými opravami a údržbou koryt toků. 
Do budoucna je potřeba lépe rozlišovat, které samovolné změny 
koryt je skutečně třeba posuzovat jako nežádoucí, a kterých nao
pak využít. Více lze těchto procesů využívat ve volné krajině, 
méně v zástavbě sídel. Potřebné jsou samozřejmě posuny ve 
vodohospodářské právní úpravě, které umožní těchto účinků 
využívat bez kolizí s předpisy (například zjednodušení podmínek 
pro rekolaudaci technické úpravy vodního toku na samovolné 
odeznívání technických parametrů).

•	 Soustava méně intenzivních a zpravidla méně nákladných zlep-
šujících zásahů, prováděných v rámci údržby a oprav vodních 
toků. Němečtí vodohospodáři, kteří těchto metod dost využívají, 
hovoří o „přírodě blízkém vodním stavitelství“. Škála možných 
opatření může být široká – například lokální rozvolnění břehů 
do přírodě bližších tvarů, místní iniciální narušení nadbytečného 
opevnění, rozčlenění kynety záhozovými figurami, iniciace kory
totvorné činnosti různými typy usměrňovačů proudění, aplikace 
různých forem mrtvého nebo živého dřeva. 

•	 Celkově ekologicky orientovaná správa vodních toků, aktivně 
vyhledávající příležitosti ke zlepšování stavu vodních toků 
a jejich niv, včetně přiměřeného využívání jejich rekreačního 
a pobytového potenciálu. Nebylo by šťastné nechat zaběhnout 
systém, v němž by si vodní hospodářství sem tam připisovalo 
„ekologickou čárku“ uskutečněním nějaké izolované investiční 

revitalizace, a jinak by správu a údržbu vodních toků provádělo 
postaru, včetně nediferencovaného odstraňování projevů samo
volných renaturací, jednostranně technicky pojaté protipovod
ňové ochrany apod.

Co je příznivý ekologický stav vodních toků a jak 
navrhovat opatření k jeho zlepšování

Již delší dobu jsou ze strany resortu životního prostředí očekává
ny a dosud stále nepřicházejí metodiky, podle nichž se má hodnotit 
biotický stav vodních toků a na základě tohoto hodnocení navrho
vat revitalizační opatření. Cílem těchto opatření má být zlepšovat 
podmínky pro oživení řešených úseků toků tak, aby se připodob
nily odpovídajícím srovnávacím (referenčním) čistě přírodním 
úsekům. Tyto přístupy jsou z teoretického hlediska zajímavé, není 
však úplně jasné, nakolik budou použitelné pro vodohospodářskou 
praxi. Těžko říct, jak si inženýr poradí se zadáním typu „proveďte 
opatření, kterým se v říčním úseku AB zvětší početnost organismu 
XY na nnásobek“. Téměř v každém konkrétním revitalizovaném 
úseku také působí řada omezení, z vědeckého hlediska i zcela banál
ních, počínaje vlastnickými poměry. Revitalizace pak nabývá rázu 
kompromisního hledání toho, co je v daném místě nejlépe možné, 
přičemž referenční úseky zůstanou jenom více či méně vzdálenou 
teoretickou předlohou. 

Pro inženýrskou praxi se jeví spolehlivějším pragmatický přístup, 
vycházející především z morfologických charakteristik vodních toků, 
které jsou technicky snáze popsatelné a použitelné coby východisko 
pro praktická opatření. Nechť je posuzován nějaký úsek vodního 
toku, který byl v minulosti technicky upraven, a tím vzdálen od pří
rodního, ekologicky příznivého stavu. Takový úsek je potenciálním 
dějištěm revitalizačních opatření. Poškození úseku lze popsat tak, 
že vodní prvek (volná vodní hladina, objem vody v korytě, objem 
nivní vody,…) byl prostorově zredukován, koryto zbaveno tvarové 
členitosti a členitosti hloubek a rychlostí proudění. Koryto bylo 
nadměrně zahloubeno a zkapacitněno, což mohou být, zejména ve 
volné krajině, i hlavní faktory jeho degradace z vodohospodářského 
hlediska. Tyto charakteristiky by měly být inženýru – vodohospo
dáři srozumitelné. Pak lze učinit podstatný, sice zjednodušující, ale 
pro technickou praxi použitelný předpoklad: „Zvětšení (obnova) 
přirozeného prostorového rozsahu vodního prvku, zvětšení při-
rozené tvarové členitosti koryta a členitosti charakteristik prou-
dění a obnova přirozených průtokových poměrů (zejm. ve smyslu 
obnovy přirozené průtočné kapacity koryta) znamená i zlepšení 
ekologického stavu vodního toku.“ Pochopitelně, čím „je potoka 
nebo řeky víc“ a čím členitější jsou jejich tvary, tím lepší jsou i pod
mínky pro jejich oživení. Vodohospodářský inženýr pak řeší otázku: 
„Co nejlepšího, s nejpříznivějším poměrem efektů a nákladů, se 
v tomto úseku, s ohledem na různé omezující podmínky, dá udělat 
pro zlepšení morfologického stavu vodního toku?“ A tuto otázku 
bezprostředně rozkládá do řady dílčích parametrů – co se v daných 
podmínkách dá nejlepšího udělat například v zájmu:
•	 prodloužení trasy koryta; 
•	 zvětšení plochy vodní hladiny a objemu vody běžně nadržené 

v tomto korytě;
•	 zvětšení členitého povrchu koryta, omočeného za běžných a za 

malých průtoků;
•	 prodloužení členitých břehových čar;
•	 zvětšení členitosti podélného profilu a příčných průřezů;
•	 zajištění migrační prostupnosti toku;
•	 vytvoření doprovodného potočního říčního pásu, v němž se bude 

moci vodní tok beze škody rozlévat a dál samovolně vyvíjet;
•	 rozhojnění členitých struktur koryta, které se uplatní jako úkryty 

a stanoviště vodních živočichů;
•	 zvětšení běžné zásoby mělké podzemní vody v nivě toku;
•	 dosažení větší členitosti hloubek a rychlostí proudění v korytě;
•	 podporu žádoucích tlumivých rozlivů povodňových průtoků do 

nivy (otázka průtočné kapacity koryta).
Podle místních podmínek se může struktura těchto otázek 

a charakter odpovědí na ně lišit. Ve volné krajině bude samozřej
mě možné více směřovat k přírodně autentickým tvarům vodních 
toků. V intravilánech se bude častěji hledat jakási přijatelná úroveň 
členitosti, slučitelná s požadavky dostatečné průtočné kapacity 
a stability koryta, akcentovány budou otázky dobrého vzhledu, 
přístupnosti, pobytové a rekreační hodnoty vodních toků a jejich 
zapojení do struktury intravilánových ploch. 
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Revitalizace v intravilánech?
Někteří vodohospodáři se stále ještě tváří překvapeně, když 

slyší, že by se měly revitalizace provádět i v zastavěných územích. 
Je to tím, že revitalizace vnímají příliš úzce. Představují si pod 
tímto pojmem jenom vytváření mělkých, meandrujících koryt 
– což samozřejmě není řešení, které by bylo ve většině případů 
vhodné pro intravilány. Tu je nutno říci, že revitalizací je i takové 
zlepšení ekologického stavu vodního toku, třeba jen částečné, které 
se uskuteční v zastavěném území a které respektuje požadavek 
dostatečné průtočné kapacity koryta. Prakticky každá intravilánová 
revitalizace bude spojena se současným řešením protipovodňové 
ochrany. Většina intravilánových revitalizací nebude moci sledovat 
ideální cíle obnovy přírodně autentických tvarů vodních toků, ale 
spíš se bude blížit zahradní architektuře. V sousedním Německu 
dnes patří úpravy koryt v intravilánech, které řeší protipovodňovou 
ochranu a současně zlepšují jejich ekologický stav, k nejčastějším 
vodohospodářským stavbám. Rozhodně jsou vodohospodářským 
opatřením, které je často žádáno ze strany obcí. 

Jdou revitalizace a protipovodňová ochrana 
proti sobě? 

Naše vodní hospodářství dosud často pojímá zlepšování ekologic
kého stavu vodních toků a niv a budování protipovodňové ochrany 
jako dvě oddělené aktivity, které spolu příliš nesouvisejí a naopak 
v řadě případů jdou proti sobě. V tomto duchu jsou zatím také for
movány dotační programy, a to zejména v oblasti protipovodňové 
prevence. Toto pojetí hodně škodí efektivnosti snah, vyvíjených 
v obou směrech. V pokročilejších zemích Unie nachází již i běžná 
vodohospodářská praxe podstatně větší míru souladu a propojení 
těchto aktivit, přestože i tam se samozřejmě vyskytují situace, kdy 
je nutné dát jednomu přednost před druhým. Standardní jsou tyto 
vodohospodářské aplikace, spojující protipovodňovou ochranu se 
zlepšováním ekologického stavu toků:
•	 Zpomalování postupu povodňových vln a podpora přirozených 

tlumivých rozlivů v nezastavěných nivách revitalizacemi koryt 
toků.

•	 Revitalizační úpravy kapacitních koryt v intravilánech.
•	 Vytváření přírodě blízkých ochranných koryt k obvádění nebo 

provádění povodňových průtoků.
•	 Obnova povodňově průtočných potočních a říčních pásem. Dife

renciace niv na přírodě blízké povodňové koridory a na plochy 
více chráněné před zaplavováním.

•	 Podpora povodňové retence v nivách hloubením objemných 
sníženin, spojeným s těžbou štěrků a písků.

•	 Podpora povodňové retence v nivách obnovou postranních ramen 
a povodňových tůní.

•	 Výstavba vícefunkčních „ekologických“ poldrů.
•	 Odstraňování příčných objektů, které v korytech toků působí jako 

povodňové a současně migrační překážky.
•	 Kompenzační ekologická opatření, která alespoň zčásti vyvažují 

nepříznivé dopady nezbytných technických opatření. 
Některá z těchto opatření mohou současně napomáhat ochraně 

před dopady sucha, neboť přispívají k zadržování vody v krajině. 

„Ekologové neprokázali účinky přírodě blízkých 
protipovodňových opatření“

Tento příležitostně pronášený výrok vpodstatě odpovídá skuteč
nosti. Ale musí se k němu dopovědět, že „ekologové“ (přírodovědci, 
pracovníci orgánů ochrany přírody, AOPK ČR, ekologičtí aktivis
té,….?) ani žádné protipovodňové účinky prokazovat nemusejí, 
protože k tomu jsou samozřejmě kompetentní vodohospodáři. 
Ti se již ve školách učili řešit úlohy, související s prouděním vody 
v korytech, s transformací povodňových vln v nivách atp. A co je 
příznivé, také již existují vodohospodářské práce, včetně tuzem
ských, které se touto problematikou zabývají. V roce 2006 například 
skončil úkol vědy a výzkumu MŽP „Vodohospodářská revitalizace 
a ochrana před povodněmi“, jehož odbornými protagonisty byli 
Ing. Václav Matoušek, DrSc., a doc. Ing. Karel Vrána, CSc. Výstupy 
tohoto úkolu, z nichž některé již byly publikovány i ve VH, nabízejí 
metodiku posuzování vlivu krajinotvorných opatření v plochách 
povodí a v korytech vodních toků na vznik a průběh povodní. 
Dospívají k tomu, že přírodě blízká opatření nezachrání všechno 
a v řadě situací ani nemusejí být rozhodující, obecně však jejich 
možné účinky nejsou zanedbatelné. Z tohoto hlediska se zejména 

protipovodňově orientované revitalizace koryt vodních toků ve vol
né krajině mohou uplatnit jako významná součást komplexně pojaté 
protipovodňové ochrany. Pokud někdo z vodohospodářů pronese 
zobecňující výrok v tom smyslu, že přírodě blízká protipovodňová 
opatření nemají žádné významnější efekty nebo že tyto efekty jsou 
neprokazatelné, nejspíš není dostatečně informován a hovoří jenom 
na základě jakési nesprávné intuice. 

Izolovanost dotačních programů
Oddělené pojímání protipovodňové ochrany a péče o ekologický 

stav vodních toků, plynoucí mimo jiné ze schismatického uspořá
dání správy vodního hospodářství v České republice, představuje 
velmi nepříjemnou zátěž. Zvláště nepříznivě se promítá do dotač
ních programů, které určují náplň konkrétních realizačních opat
ření. Jeden resort dominantně podporuje protipovodňová opatření 
a zúženě jim přiřazuje způsoby řešení, označované jako technické. 
Druhému resortu pak zůstávají opatření, řešící morfologické aspekty 
ekologického stavu toků, tedy revitalizace, a obecně postupy řeše
ní, označované jako přírodě blízké. Z jedné strany lze financovat 
výstavbu hráze nebo stěny k ochraně zástavby nějaké obce, z druhé 
pak například přírodě blízké rozvolnění koryta podél této hráze. Je 
však obtížné provést obě tato opatření najednou. Potom i v opti
mální případě, kdy by všichni zúčastnění správně pochopili, že 
až v komplexu vytvoří tyto dva prvky „efektivní protipovodňové 
opatření na soudobé evropské úrovni“, čekalo by je nejspíš řešení 
nadvakrát, s dvojím úřadováním. 

Nepropojenost základních vodohospodářských aktivit mimo jiné 
plodí jednostranně pojaté protipovodňové projekty, které mohou 
být zatíženy některými z následujících defektů:
•	 omezují plochy pro přirozené povodňové rozlivy, aniž by to bylo 

z vodohospodářského hlediska nezbytné a odůvodněné (někdy 
se za tím zřetelně skrývá snaha vytvářet nové příležitosti pro 
zastavování nivních území);

•	 nedosahují efektů, jaké by byly dosažitelné při spojení s opatření
mi aktivujícími přirozené mechanismy tlumení vzniku a průběhu 
povodní;

•	 v míře nikoliv nezbytné a odůvodněné zhoršují ekologický stav 
vodního toku a nivy;

•	 nesnaží se vyvažovat nevyhnutelné nepříznivé dopady na eko
logický stav toku a nivy kompenzačními opatřeními;

•	 opomíjejí dostupné příležitosti ekologický stav toků a niv do jisté 
míry zlepšovat. 
V jistém pohledu defektní je také jednostranné nastavení vnitř

ních hodnotících parametrů programů protipovodňové prevence 
na čistě protipovodňové efekty – to může znevýhodňovat jiná než 
úzce jednoúčelová opatření, přestože v té které situaci by třeba byla 
zřetelně vhodnější šířeji pojatá opatření s komplexnějšími účinky. 

Potřeba silnější ochrany a podpory přirozených 
rozlivů povodní

Současný systém ochrany přirozených rozlivů u nás není dosta
tečný, neboť se týká pouze ploch, které jsou úředním rozhodnutím 
označeny za záplavová území. S ostatními nivními plochami se pak 
někdy zachází poměrně ležérně. Nadále jsou například realizová
ny projekty protipovodňové prevence, zahrnující výstavbu hrází, 
které chrání před zaplavováním rozsáhlé nezastavěné plochy. Zde 
je patrný rozdíl proti poměrům v Německu, kde spolkový zákon 
o vodním hospodářství důsledně chrání jakékoliv plochy pro při
rozené rozlivy. 

Přitom v zájmu komplexních řešení protipovodňové ochrany 
v rámci povodí bude třeba nejen chránit současné podmínky pro 
rozlivy, ale také, v návaznosti na revitalizace toků, rozlivy podporovat 
a rozšiřovat. Bude třeba řešit problém, jak právně nepříliš silně vyjá
dřený společenský zájem na tlumivých rozlivech povodní prosadit 
proti zájmům vlastníků půdy v nivách. Ti samozřejmě nebudou 
nakloněni tomu, aby přišli o výhody, které jim stát po dlouhá léta 
poskytoval tím, že technickými úpravami toků jejich pozemky chrá
nil před zaplavováním alespoň menšími povodněmi. Bude třeba dát 
podpoře povodňových rozlivů celkově silnější právní pozici – což je 
jistě relevantní téma pro připravovanou novelizaci zákona o vodách, 
případně bude nutné vytvořit nějaký systém kompenzací. 

Kdo má být investorem revitalizačních opatření?
Hlavními dispozicemi pro investorství v oblasti revitalizací jsou 

držení významné části pozemků v perimetru prováděných opatření 
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nebo schopnost takové pozemky nabývat, vybavenost investorským 
aparátem, vodohospodářská a částečně též ekologická kvalifikace 
a schopnost revitalizované objekty dál spravovat. Z toho zřetelně 
vychází, že těžiště revitalizací by měli provádět správci vodních toků. 
Je ovšem potřebný určitý vývoj vnějších i vnitřních podmínek pro 
nabývání a další spravování pozemků správci toků a za hotovou nelze 
pokládat ekologickou kvalifikaci většiny jejich pracovišť. Část revitali
začních opatření zejména v intravilánech mohou provádět také obce, 
ale ty se možná víc uplatní jako spolupracovníci správců toků.

Funkční systém, v němž revitalizace a s nimi úzce provázaná pro
tipovodňová opatření provádějí státní subjekty správy vodních toků, 
je zaveden v Bavorsku. S výjimkou nejmenší velikostní kategorie 
tam správu vodních toků zajišťují Vodohospodářské úřady, což jsou 
regionální údy Státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví 
a ochranu spotřebitelů. Revitalizační a protipovodňová opatření 
zajišťují od plánovací přípravy, přes výkupy pozemků, často vlastní 
projekční přípravu, projednávání akcí s veřejností a s veřejnospráv
ními úřady po vlastní investorství a následnou správu. V Bavorsku 
ale také funguje standardní systém zapojení obcí do těchto vodohos
podářských investičních akcí. Podle užitku, který opatření obcím 
přináší, je stanovena míra jejich účasti na nákladech. Přitom mají 
obce možnost svoji účast realizovat v podobě pozemků. To je funkč
ní a prospěšné uspořádání, neboť obce zpravidla získávají příslušné 
pozemky snáze než státní organizace. (Obce také mají možnost si 
část svého podílu na vodohospodářských investicích odpracovat 
– smluvně se zaváží, že pro stát budou po určitá léta provádět údrž
bu ploch revitalizační nebo protipovodňové stavby, tato práce se 
znalecky ocení a její cena pak figuruje jako součást finanční účasti 
obce.) Vytvoření standardního modelu součinnosti správců toků 
a obcí při výstavbě revitalizačních a protipovodňových opatření 
se jeví jako velmi potřebné i v našich podmínkách. 

Získávání pozemků pro revitalizace
Vykupovat pozemky je těžké, majitelé nechtějí prodávat nebo 

mají nemírné představy o cenách. Pravdou ale je, že potenciální 
investoři revitalizačních opatření také často nevyvíjejí dostatečné 
úsilí, aby žádoucí záměry pozemkově zabezpečili. Hrají v tom 
samozřejmě roli objektivní okolnosti, jako nepříznivé působení 
politického klimatu legalizované a organizované likvidace stát
ního pozemkového vlastnictví, nebo právní normy, které ztěžují 
vykupování pozemků pro potřeby státu za reálné ceny. Dále pak 
okolnosti částečně objektivní, jako především organizačně, finanč
ně a technologicky nedořešený systém dalšího nakládání s revita
lizovanými pozemky. Konečně okolnosti subjektivní, vycházející 
z toho, že vykupování pozemků vyžaduje značný objem práce, 
vkládané do jednání s majiteli. 

Optimismus lze čerpat z příkladů, které ukazují, že získávat 
pozemky jde, když se chce. Zdá se například, že v souvislosti se 
záměry výstavby vodních nádrží, do které má vodohospodářstvo 
evidentně stále větší chuť než do revitalizací, se o problémech 
s pozemky hovoří podstatně méně. Což naznačuje, že subjektivní 
problém ochoty vkládat do získávání pozemků příslušná množství 
práce může být řešitelný. Pro zlepšení objektivních podmínek pro 
získávání pozemků se pak nabízejí zejména tyto cesty, z nichž 
některé vyžadují dílčí optimalizace právní úpravy:
•	 Umožnit státním organizacím běžně vykupovat pozemky pro 

veřejné účely za reálné ceny. (V Bavorsku vykupuje stát pozemky 
za ceny, které úřední znalci stanovují na základě místních ceno
vých tabulek, obdoby u nás známých cenových map.)

•	 Standardizovat účast obcí na vodohospodářských stavbách, které 
se dějí k jejich prospěchu, s tím, že svůj díl účasti by obce mohly 
přinášet i v podobě pozemků (viz výše). 

•	 Lépe využívat komplexních pozemkových úprav jako příležitosti 
k pozemkovému zabezpečení vodohospodářských opatření (týká 
se úseků toků mimo zastavěná území). Správci toků a povodí by 
měli jak ze svých obecných funkcí, tak z pozice držitelů někte
rých pozemků do procesu KPÚ aktivně vstupovat a v každém 
jednotlivém případě velmi úzce spolupracovat s příslušnými 
pozemkovými úřady a s obcemi. Takovou spoluprací lze prospět 
jak konkrétním vodohospodářským zájmům, tak samotnému 
procesu KPÚ, který tím bude mimo jiné posílen o prvek vodo
hospodářské odbornosti. 

•	 Ze strany pracovišť jak vodního hospodářství, tak ochrany přírody 
a krajiny aktivněji přistupovat k procesu tvorby a změn územních 
plánů, navrhovat a v rámci procesních možností požadovat vytvá

ření podmínek pro vodohospodářská opatření (týká se zejména 
úseků toků v intravilánech).

•	 Metodicky, organizačně a finančně zabezpečit následné udržo
vání ploch, na nichž byla provedena revitalizační opatření – viz 
dále samostatný bod. 

Následné zacházení s plochami revitalizací
Neujasněnost dalšího nakládání s plochami revitalizací uvádějí 

správci toků jako významný důvod své zdrženlivosti v získávání 
takových ploch a vůbec v provádění revitalizačních opatření mimo 
stávající koryta vodních toků. Tato problematika má tři aspek
ty – organizační, technologický a finanční. Tedy kdo bude určité 
plochy držet, jak s nimi bude nakládat a z čeho se to bude platit. 
Těžko může fungovat nějaké jednotné schéma. Pro podmínky každé 
konkrétní situace je třeba hledat nejvhodnější řešení. Jakkoliv je 
ovšem problematika variabilní, lze mít za to, že správcovství ploch, 
nesoucích vodohospodářská revitalizační opatření, by mělo z nej
větší části náležet správcům vodních toků. Mají podmínky nejlépe 
se pro to odborně, organizačně a technicky vybavit a jediní jsou 
schopni zabezpečit jednotný systém nakládání s plochami v rámci 
toků a povodí. Údržbu některých ploch mohou podle místních pod
mínek sjednávat s dalšími subjekty, jako jsou obce nebo občanská 
sdružení. Myšlenka výraznějšího zapojení ekologických, rybářských 
nebo mysliveckých sdružení zejména ve formě časově omezených 
nájmů je pozitivní. (Některé plochy mohou tato sdružení i vlastnit, 
ale tuto formu nelze pokládat za nosný prvek systému správy revita
lizovaných ploch, neboť územní pokryvnost sdružení není dostateč
ná a při nejlepší vůli nejsou zárukou trvalé výkonnosti a funkčnosti.) 
Četné plochy vlastní a spravují obce a toto uspořádání může také dál 
fungovat. Autor příspěvku se také domnívá, že větší roli jako správce 
revitalizovaných ploch by mohla hrát Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, a to zejména v systému chráněných území – byť to 
není v současné době oficiálním názorem organizace.

Pokud jde o technologii údržby revitalizovaných ploch, pracov
níci správ vodních toků si někdy představují, že i ve volné krajině 
na nich bude potřeba provádět náročné práce na úrovni péče o par
kovou okrasnou zeleň. Tak tomu není. Revitalizace ve volné krajině 
by měly být koncipovány tak, aby vytvářely systémy co nejbližší 
přírodě, s co nejmenšími nároky na následnou údržbu. V této oblasti 
lze vidět významný úkol pro AOPK ČR, která by měla dát správcům 
toků i dalším subjektům k dispozici věrohodnou metodiku údržby 
revitalizovaných ploch – jakkoliv všechna obecná doporučení bude 
nutné v každém jednotlivém případě aplikovat podle konkrétních 
podmínek. 

Nároky na údržbu revitalizační stavby, včetně počáteční zaváděcí 
péče, lze omezit kvalitním, uvážlivým provedením, které nastaví 
co nejlepší podmínky pro další samovolný vývoj díla. Je možné 
doporučit zejména tyto přístupy:
•	 Vhodně nastavit vlhkostní poměry v revitalizovaných plochách, 

což bývá poměrně jemná hra s tvarováním terénu a hloubkami 
koryt. Nakolik to místní podmínky umožňují, vyplácí se plochy 
co nejvíce zamokřit, neboť pak zpravidla dochází k rychlé a bez
údržbové sukcesi mokřadních formací, které jsou z ekologického 
hlediska hodnoceny velmi příznivě. 

•	 Minimalizovat rozsah úprav, které vytvářejí přírodě vzdálené tvary 
povrchů, omezují následné žádoucí formy vegetační sukcese a kte
ré současně zbytečně zdražují výstavbu. Máme na mysli zejména 
úpravy podle stavařského klišé „zarovnat, ohumusovat a osít“. 
Z hlediska zapojení revitalizačních staveb do přírodního prostředí 
se mnohem lépe uplatní členitější, „nepořádně provedené“ tvary 
povrchů, které nejsou pokryty úživným humusovým substrátem, 
ale na nichž je naopak obnažen méně úživný štěrk, jíl nebo podob
ný materiál, příznivý pro přirozený semenný nálet dřevin. 

•	 Chránit a co nejlépe využívat přirozené nálety dřevin. Ty nepřed
stavují nic podřadného, jak si někdy lidé myslí, ale většinou nao
pak nejvhodnější formu ozelenění. (Zvláštní přístupy ovšem žádají 
případné nálety invazních rostlin, z dřevin nejčastěji akátů.)

•	 Do projektu a do rozpočtu revitalizační stavby zahrnout několik 
prvních let zaváděcí údržby a korekcí. Tím se mohou významně 
zmenšit nároky na následnou péči, na níž je zatím obtížné zajišťo
vat prostředky. Většinou nic nebrání tomu, aby stavba probíhala 
ve víceletém režimu, využít lze také období zkušebního provozu. 
Jiný případ než stavby ve volné krajině představují vodohospodář

ské revitalizace v intravilánech a v jejich blízkosti, jejichž výsledkem 
budou přírodě vzdálenější a na údržbu podstatně náročnější formace 
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Povodňový proud opustil nepřirozeně přímé technicky upravené 
koryto (Blanice, 2006) a v sousedním poli vytvořil koryto paralelní. 
Tento povodňový tvar by mohl být využit při revitalizaci toku. 

Protipovodňová a revitalizační přestavba koryta řeky Wertach nad 
Augsburgem v Bavorsku, etapa z roku 2007. Podstatné rozšíření 
a celkové rozvolnění řečiště má zpomalit průběh velkých vod 
a současně uvádí řeku do ekologicky příznivějšího stavu než 
v jakém byla dříve, jako řeka technicky upravená.

Revitalizace Rokytky v ploše protipovodňového poldru Čihadla 
v Praze. Akci provádí v letech 2007-8 Magistrát hl. m. Prahy. 

Revitalizaci koryta Polečnice pod Kájovem provedlo v roce 2007 
Povodí Vltavy, s.p. 

vodních ploch a parkové zeleně. V případech, kdy tyto stavby budou 
provádět správci vodních toků, měl by být mezi investorem a obcí 
sjednáván rozsah „intravilánového nadstandardu údržby“. Ten by pak 
měla zajišťovat obec. Podobně lze posuzovat nadstandardní nároky 
na údržbu, které mohou v některých případech plynout ze specific
kých požadavků ochrany přírody – například sečení určitých ploch 
v zájmu zvláště chráněných druhů rostlin. V těchto případech lze 
využívat existujících finančních zdrojů resortu životního prostředí, 
zejména Programu péče o krajinu.  

I při uplatnění všech výše uvedených přístupů zůstanou na 
bedrech realizátorů revitalizačních opatření jisté nároky na 
následnou údržbu ploch a objektů, pro které v současné době není 
zabezpečeno jiné financování než z jejich provozních prostředků. 
Zejména pokud se mají dále rozvíjet revitalizace v působnosti 
správců vodních toků, je třeba tento problém řešit, rozsah těchto 
nároků specifikovat a z veřejných prostředků vytvořit systémový 
zdroj financování. 

Jak se mají řešit povodňové škody v revitalizovaných 
úsecích toků?

Předně je třeba rozlišovat, co je opravdu škoda, vyžadující nějaký 
nápravný zásah, a co je povodňová změna, kterou lze tolerovat nebo 
která je dokonce z hlediska cílů revitalizace přínosem. (Nakonec 
takto by se mělo k povodňovým změnám přistupovat vždycky, ne 
jenom v revitalizovaných úsecích toků.) Usazeniny, břehové nátrže 
nebo posuny celého koryta nemusejí být na škodu, naopak mohou 
ještě posilovat členitost vodního toku, a tedy zlepšovat efekty revi
talizačního díla. Škodou, na kterou je třeba reagovat provedením 
nějaké opravy, může být v revitalizovaném úseku toku například 
nadměrné zahloubení koryta nebo jeho posun mimo vymezený 

potoční nebo říční pás, do cizích pozemků. Pokud taková škoda 
vznikne, je třeba ji napravovat se zřetelem k místním podmínkám 
tak, aby hodnota revitalizačního díla neutrpěla, efektivně, úsporně 
a přírodě blízkými prostředky. 

(Ne)připravenost projekční sféry
Metody přírodě blízkého vodního stavitelství, včetně revitalizací, 

nepoznali starší vodohospodáři během svého studia téměř vůbec. 
Mladší absolventi již měli ve školách více příležitostí seznámit se 
s novými trendy, ale ani zde není stav uspokojivý. Sotva lze říct, že 
by výukové programy škol oboru vodní stavby a vodní hospodářství 
byly systémově modernizovány natolik, aby odpovídaly současnému 
evropskému pojetí ekologicky orientovaného vodního hospodářství. 
Dílčí modernizace jsou záležitostí některých kateder a předmětů, 
jinde se ovšem dál vyučuje ve starém duchu jednostranných hydro
technických přístupů. Z hlediska revitalizací je například chyba, že 
nauka o stavu a vývoji přirozených vodních toků, fluviální geomor
fologie, kterou se zabývají školy geografického směru, do škol směru 
vodohospodářského téměř neproniká. Nedostatečných informací se 
studujícím vodního hospodářství dodnes dostává o živých složkách 
vodních ekosystémů, ať už jde třeba o bentos nebo o břehové porosty. 
Absolvent možná odchází ze školy s pocitem, že je nad záležitosti „sli
zů na kamenech“ povznesen a s břehovými porosty si dokáže poradit 
pomocí motorové pily nebo buldozeru, ale třeba právě v souvislosti 
s revitalizačními aplikacemi se pak tento stav informovanosti ukazuje 
jako nedostatečný. Rovněž se nezdá, že by v těchto záležitostech hrál 
nějakou zaznamenatelnou roli systém autorizace vodohospodářských 
inženýrů. Pokud jde o revitalizace a další podobná opatření ke zlep
šování ekologického stavu vodních toků, projektanti jsou odkázáni 
na dodatečné získávání informací a na vlastní cit a intuici. 
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Je zřejmé, že významné úkoly ve zlepšování informovanosti 
studentů mají vysoké školy vodohospodářského směru. Svoji 
opodstatněnost by měl asi také více prokazovat systém autorizace 
vodohospodářských inženýrů. Ovšem vodohospodářská praxe stojí 
již bezprostředně před významnými úkoly, souvisejícími s plány 
oblastí povodí, a měla by být schopna správně využívat poměrně 
mohutné podpory evropských dotačních programů. Bez odkladů 
tedy potřebuje práci projekčních pracovišť, schopných na nejvyšší 
úrovni řešit závažnější revitalizační úlohy jak ve volné krajině, tak 
v intravilánech.

Způsobilost projekčních pracovišť podpoří intenzivnější spolu
práce s odborníky doplňujících zaměření. Znamená to rozmělňová
ní finančních prostředků a v projekční praxi použitelní specialisté 
se nerodí jako hrušky na stromě. Je ovšem zcela zřejmé, že sami 
vodohospodáři si již na dostatečné kvalitativní úrovni neporadí 
s náročnějšími, komplexnějšími úkoly, aniž by spolupracovali 
například s dobrými navrhovateli přírodě blízkých vegetačních 
úprav ve volné krajině. Pro úlohy v intravilánech budou potřební 
architekti, zaměření na řešení vodních prvků. Projektanty by také 
měla ke komplexnosti přístupů nutit náročná, dobře propracovaná 
zadání projektů, studií a dalších souvisejících prací. Vytvořená síť 
spolupracujících specialistů by pak měla být významným faktorem 
způsobilosti projekčního pracoviště taková zadání přijímat.

Plavba versus revitalizace
Kolize mezi říční plavbou a zájmy ochrany přírody a krajiny 

jsou již zažitým tématem hlavně v souvislosti se záměry další 
zesplavňující výstavby. Pozornost je však třeba věnovat i stávajícím 
zesplavňujícím úpravám a objektům. Regulace našich největších 
řek, jejichž významným až rozhodujícím účelem bylo zesplavnění, 
znamenaly, řečeno dnešní vodohospodářskou terminologií, uvedení 
těchto toků do ekologicky nepříznivého stavu. Pro potřeby plav
by je tento stav řek nadále udržován a ochrana zájmů plavby do 
značné míry omezuje možnosti opatření ke zlepšení tohoto stavu, 
tedy opatření revitalizačních. Přitom je říční plavba ve zřetelném 
hospodářském úpadku, na čemž nic nemění její snahy zachránit 
se požadavky masivní podpory z veřejných prostředků, včetně 
financování nové výstavby. Tato situace, která není uspokojivá ani 
z hlediska ekologického stavu řek, ani z hledisek ekonomických, 
se bude muset dříve či později změnit, musí nastat nějaký nový 
vývoj a s ním související významná rozhodnutí. Zdá se, že pro svoje 
přetrvání potřebuje říční plavba najít nejen novou hospodářskou 
dynamiku, ale také kvalitativně nové způsoby soužití s prostředím 
řek a niv, umožňující významná zlepšení jejich ekologického stavu. 
Pokud se to nepodaří, nemá plavba na českých řekách více místo než 
v krátké trase pražských rekreačních parníků někde mezi Chuchlí 
a Císařským ostrovem. Bohužel česká říční plavba kromě povšech
ných řečí o nejekologičtějším způsobu dopravy zatím nedokázala 
nabídnout nic konkrétního pro zlepšení ekologického stavu našich 
řek. To platilo i v jejím posledním rozmachovém období ke konci 
minulého století, kdy byly v zájmu plavby prováděny například 
rekonstrukce zdymadel – přestože již tehdy propagátoři plavby 
velmi pěkně hovořili například o ekologických kompenzačních 
opatřeních při výstavbě německého kanálu Dunaj – Mohan. 

Jak by měla konkrétně vypadat nová kvalita soužití s řekami, aby 
mohla být plavba i z hlediska ekologického stavu toků akceptována? 
Funkční migrační zprostupnění plavebních stupňů je nezbytným, 
ale zdaleka ne postačujícím minimem. Nutná jsou opatření, která 
v celé délce splavných toků významným způsobem zvětší, respek
tive obnoví prostorový rozsah a přírodě blízkou tvarovou členitost 
vodních prvků krajiny, zvětší rozsah říčních pásů s přirozeným 
průtokovým režimem, aktivují přirozené mechanismy tlumení 
průběhu povodní. Ze strany  správy toků je třeba opustit dogma 
nekompromisního udržování souvislé, hladké břehové čáry, které 
je i z hlediska vlastního provozování plavby přežitkem. Pak se 
otvírají možnosti rozvolňování břehových partií, aktivace ploch pro 
přirozené povodňové rozlivy, opětovného napojování odříznutých 
ramen, která zatím hynou v izolaci od přirozeného průtokového 
režimu, a dalších vhodných revitalizačních opatření. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha

U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5
tel.: 251 101 678

e-mail: tomas.just@nature.cz

Watercourses – questions concerning revitalization 
(Just. T.)

Key words
Ecological condition of watercourses – revitalization – ecologization 
of watercourse management – flood prevention

The conference on watercourses which took place in 2007 in 
Hradec Králové constituted another step in the field of environ-
mental enhancement of watercourses. In the field of revitalization 
and general ecologization of watercourse management, defensive 
reactions of water managers in the past are now being replaced 
by constructive questions that must be answered in the interest 
of advancing forward.

This article attempts to answer some of these questions or at 
least comment on them. The goal of water management is the ove-
rall environmental enhancement of watercourses and their flood 
plains, rather than individual revitalization campaigns. Overall 
enhancement also includes a system of less intense measures, the 
so-called „nature-simulating water engineering“.

These measures also supply and support natural regenerating 
processes. There are different approaches in designing revitali-
zation measures, which are based on ideas to replicate natural 
and authentical conditions of watercourses. However, in the 
practice of water management, it is probably more appropriate 
to advance pragmatically by assessing the morphological state 
of watercourses and any restrictive conditions that present 
themselves - seek what is possible to perform to improve rug-
gedness, flow parameters, etc. in each particular stretch. In this 
conception, we can talk about revitalization also in relation to 
ecologically interpreted assessments of riverbeds in built-up 
areas, which is a water management activity that is happening 
more and more often.

Another question is the relationship between revitalization 
measures and flood control, which modern water management 
finds mostly in harmony and supporting each other. In order 
to integrate revitalization and other ecologically positive mea-
sures into all other traditional water management activities, 
on needs to deal with some problems that are specific to our 
country. It is necessary to overcome departmentalism in water 
management which shows, for example, in the character of 
grant programs and prevents the optimal connecting of tech-
nical and nature-simulating measures. In order to reach the 
best results, it is also needed to overcome the separation line 
between measures for improvement of ecological conditions 
and measures to fortify flood control, including stronger pro-
tection and support of natural flood spills. The question -which 
is often asked- who should be the investor of revitalization 
measures doesn‘t have a single correct answer. It is clear that 
significant room belongs to the managers of watercourses and 
their cooperation with municipalities. The participation of 
municipalities could significally help to obtain the pieces of 
land needed for those measures, at the same time, however, 
measures are also needed that would improve conditions to 
obtain pieces of land by individual managers of watercourses. 
To find a solution to questions about the maintenance of revi-
talization areas - who, for which money, and how these areas 
will be taken care of - also specialized workplaces that protect 
nature and land should help.

They should offer practically useful methodologies which are 
most economical and nature-simulating  in dealing with those 
areas.

A specific problem of our biggest watercourses is river navi-
gation. Technical changes which were implemented for river 
navigation further keep river beds in ecologically degradated 
condition, although further efficient existence of river navigation 
itself in our country is connected with question marks. We can 
suppose that navigation on Vltava and Czech Elbe from now one 
will have its place only if  it will find new significantly ecolo-
gically favorable methods of co-existence with the environment 
of these rivers.

u
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Celková rekonstrukce  
výtlačného potrubí  

pro Volkswagen Bratislava
Firma RABMER – sanace potrubí s.r.o. se 

v posledních měsících rozšiřuje nejen o nové 
bezvýkopové metody (horizontální vrtání 
a pluhování), ale začíná spolupracovat s dal
šími výrobci materiálů jak na bázi rukávců, 
tak i co se týče potrubí z polyethylenu.

V tomto příspěvku bych rád zmínil naší 
první společnou realizaci s materiálem 
Compact Pipe od firmy Wavin. 

Výrobní závod Volkswagen v Bratislavě se 
po monitoringu ztrát pitné vody na výtlač
ném ocelovém potrubí ze 60. let minulého 
století rozhodl přikročit k celkové rekon
strukci tohoto řadu. Bezvýkopová metoda 
v tomto projektu byla v podstatě jedinou 
variantou, vzhledem k nestandardním 
hloubkám uložení tohoto vodovodního 
potrubí (místy až 5 m v navážce). Navíc 
potrubí vede pod rostlými stromy, podchází 
čtyřproudou silnici s tramvajovým pásem 
a panelový dům. Požadavkem investora 
(Volkswagen) bylo, aby potrubí zůstalo 
v maximální možné míře samonosné a spl
ňovalo další aspekty pro bezproblémový pro
voz. Po dohodě s naší dceřinou firmou RAB
MER Slovakia a investorem byl jako materiál 
pro sanaci zvolen PE 100, SDR 17 Compact 
Pipe, dn 200 od firmy Wavin a technologie 
s pojmenováním R.Tec CF liner. 

Složitost tohoto projektu spočívala v ne
znalosti přesných údajů o potrubí a zároveň 
časové omezení, kde vlastní realizace měla 
proběhnout do 14 dní od odstavení potrubí. 
Již přípravné práce nám ukázaly, že teprve 
po odpojení potrubí a dokonalém zmapo
vání stavu potrubí a konfiguraci v terénu, 
se bude muset zaktualizovat plánovaný 
harmonogram prací spolu s upravením délek 
jednotlivých instalací. Lokalizace potrubí 
vypískáním totiž na 30ti % celkové délky 
rekonstrukce ukázala značné odchylky od 
původního projektu. 

Týden dopředu byly provedeny výkopy na 
místech uvažovaných jako startovací nebo 

cílové jámy. Tyto bylo nutné, díky jejich 
hloubce (2  4 m), zapažit. 

Odstavení a vypuštění potrubí včetně 
výřezů do potrubí mělo proběhnout během 
jediného dne. Bohužel se ukázalo, že stáva
jící šoupata netěsní a do potrubí neustále 
přitéká velké množství vody. Bylo tudíž 
nutné nainstalovat nové armatury a potom 
teprve bylo možné udělat výřezy do potrubí 
a začít s monitoringem jednotlivých částí. 
Už toto způsobilo dvoudenní zpoždění. Cel
ková rekonstruovaná délka 1199 m nakonec 
musela být rozdělena do sedmi instalací. 
Na potrubí jsou totiž 4 ks 90° lomů a i na 
jednotlivých instalacích byly až 45° ohyby, 
jak směrové tak výškové. K urychlení prací 
byl harmonogram upraven tak, aby každý 
den mohla proběhnout jedna instalace. Čiš
tění zajišťoval subdodavatel, firma Ekobest 
s tlakosacím vozem a řetízkovou frézou. Před 
vlastní instalací byl ještě proveden proplach 
potrubí a závěrečný monitoring, poté bylo 
možné přistoupit k vlastnímu zatahování. 

Použitý materiál (PE 100, SDR 17, dn 200, 
Compact pipe voda) pro sanaci stávajícího 
ocelového potrubí DN 200 byl dopraven 
na třech cívkách v délkách cca 420 m. Jako 
mezisklad jsme použili po dohodě s investo
rem a vlastníkem pozemku prostor u konco
vé šachty  v areálu vodojemu. Na jednotlivé 

jámy byly cívky dopravovány pomocí auto
mobilu s hydraulickou rukou. 

Samotnému zatažení předcházelo pro
tažení lana pomocí navijáku. Vzhledem 
k tomu, že některé instalace byly až 380 m 
dlouhé bez mezivýřezu, bylo pro zatažení 
lana nutné prostřelení potrubí ježkem a kurt
nou, pomocí které se mohlo lano od navijáku 
protáhnout celým úsekem. Na materiálu se 
připravila špice pro uchycení lana. Toto bylo 
propojeno pomocí oka a mohlo se začít pro
tahovat PE potrubí. Jako naviják byla použita 
Bagella o síle tahu 5 tun. Vzhledem k váze 
potrubí a uvažovaných odporech tato tažná 
síla byla dostačující. 

Po počátku přitahování lana s materiá
lem bylo nutné nasměrovat špici správně 
do potrubí (dá se provést pomocí náběhů), 
v našem případě byly jámy dostatečně velké 
a nebyl problém navést potrubí do správného 
směru. Po protažení potrubí s dostatečným 
prořezem se odřízla špice s okem a na každou 
stranu PE potrubí byly nainstalovány tzv. 
botky. Přes tyto botky je do potrubí dopravo
váno medium – my jsme použili horkou páru 
a navíc botky slouží k odvedení vysrážené 
vody a také páry na druhém konci potrubí. 
Musí být dodržovány stanovené časy nutné 
pro zpětné přetvarování materiálu do kruho
vého stavu. Po tuto dobu se medium v potrubí 
udržuje za stálé teploty a tlaku a poté nastává 
fáze řízeného chlazení. Jakmile je potrubí 
zpět ochlazeno na takovou teplotu, že již 
nedojde k opětovnému zdeformování, lze 
přikročit k zaříznutí konců. Jelikož se může 
stát, že vlivem zatahování a přetvarování 
potrubí, dojde ke smrštění, je potřeba nechat 
potrubí vysunuté v takové délce, abychom 
měli dostatek materiálu pro pozdější zpětné 
propoje. Tyto se dají provést jak na „tupo“, 
tak elektrotvarovkou. V našem případě jsme 
použili svary elektrotvarovkami, včetně 
přípravy na dopojení mezikusů. Na konce 
potrubí byly vždy navařeny lemové nákružky 
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a instalována příruba. Po propojení všech 
instalací byla provedena tlaková zkouška 1,5 
násobkem provozního tlaku a dezinfekce. 
Na závěr samozřejmě zahrnutí výkopů se 
zpětnou úpravou terénu. 

Během realizace došlo k několika změnám 
způsobených nepřesnými podklady, přesto 
se podařilo akci zdárně dokončit a nedošlo 
ani k závažnému prodloužení termínu. Stav
ba se prodloužila o dva dny, které jsme ztra
tili již na počátku dlouhým odstavováním 
potrubí z provozu. Po dohodě s investorem 
nebyla nakonec pouze provedena sanace 

na 70m úseku, kde se nacházela shybka 
s dvěma lomy většími než 45° a kde by došlo 
k poškození potrubí během zatahování. 
Tento úsek bude ve 2. etapě rekonstruován 
pomocí tlakového rukávce syceným epoxi
dovou dvousložkovou pryskyřicí. 

Ing. Tomáš Fiala
stavební manažer

RABMER – sanace potrubí s.r.o.
Rašínova 422, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 521 423, 381 521 901

E-mail: info@rabmer.cz, www.rabmer.cz

Pokud máte zájem o bližší 
informace týkající se 
bezvýkopových metod oprav 
a pokládky potrubí, rádi Vás 
přivítáme na 14. mezinárodní 
vodohospodářské výstavě 
VODOVODY – KANALIZACE 
2008 na Brněnském výstavišti 
pavilon B, stánek č. 35.
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Siemens se opět představí 
na výstavě Vodovody – kanalizace 

Společnost Siemens se zúčastní 14. ročníku mezinárodní vodo-
hospodářské výstavy Vodovody – kanalizace, která se v rámci 

Ekologických veletrhů Brno uskuteční od 20. do 22. května na 
brněnském výstavišti. Siemens na výstavě představí ucelenou 
nabídku svých produktů a služeb pro vodárenství a čištění odpad-
ních vod. V expozici společnosti Siemens, která bude umístěna 
v pavilonu B, na stánku číslo 071, se představí rovněž partnerská 
firma Hach Lange. 

Automatizace a pohony 
V expozici bude představe

na koncepce Plně integrované 
automatizace (Totally Integrated 
Automation – TIA) společnosti 
Siemens, která uživatelům nabí
zí komplexní a jednotné řešení 
sestavené z vlastních produktů 
a systémů pro automatizaci libo
volné aplikace v oblasti vodáren
ství – od úpravy a přípravy pitné 
vody až po čištění odpadních 
vod. Koncepce TIA umožňuje 
realizovat na všech podnikových 
úrovních automatizační řešení, 
která jsou vhodně přizpůsobe
na individuálním požadavkům 
zákazníka.

Na funkčním modelu řízení 
průtoku škrticí klapkou, respek
tive frekvenčním měničem ovlá
dajícím čerpadlo, bude názorně 
prezentována energetická úspora 
daná řízením rychlosti čerpadla 
pomocí měniče. Model ukazuje 
aplikaci s jedním z nejmenších 
frekvenčních měničů. Významných úspor se však dosahuje 
především v řádech desítek či stovek kW, kde je typické použití 
frekvenčních měničů typu Micromaster 430, případně skříňových 
frekvenčních měničů typu Sinamics G150. Zmíněné měniče mimo 
jiné podporují speciální funkce pro ventilátory a čerpadla, jako je 
vytvoření kaskády pohonů, přemostění měniče stykačem apod. 
Ekonomické srovnání řízení průtoků bez použití frekvenčního 
měniče a s ním je dokumentováno na displeji modelu a je základem 
pro výpočet návratnosti investice do vybavení pohonu regulací. 
Na modelu je dále srovnáno použití motorů se zvýšenou účinností 
(EFF2) a motorů s vysokou účinností (EFF1). Pro představu o rozdíl
né úspoře energie za použití těchto dvou kategorií motorů poskytuje 
společnost Siemens jako freeware výpočetní program Sinasave, 
který potenciálnímu zákazníkovi na základě parametrů pohonu 
vypočítá úsporu danou přechodem ze třídy EFF2 do třídy EFF1.

V oblasti standardních pohonů budou představeny asynchronní 
elektromotory nízkého napětí a elektropřevodovky. Elektromotory 

pocházejí z produkce 
výrobního závodu 
společnosti Siemens 
v Mohelnici. Motory 
jsou určeny k poho
nu průmyslových 
zařízení jako jsou 
ventilátory, čerpa
dla či hydraulické 
komponenty. Lze je 
používat i v nároč
ných klimatických 
podmínkách. Mezi 
zajímavosti expozi
ce bude patřit pravo
úhlý řez motorem 
typu 1LE1 nebo čelní 
elektropřevodovka 
Siemens Motox.

Projekty a služby pro průmysl
V oblasti projektů a služeb pro průmysl společnost Siemens na 

výstavě představí svou nabídku elektroinženýrských služeb v oboru 
automatizace technologických procesů pro průmyslové podniky 
a infrastrukturu. Regionální inženýrské kompetenční centrum 
pro Českou republiku poskytuje služby a řešení provozovatelům 
úpraven vod, komunálních čistíren odpadních vod, průmyslových 
úpraven i čističek vod a vodárenských dispečinků. V rámci inves
tiční výstavby či modernizací vodárenských objektů zajišťuje pro 
zákazníky a vyšší dodavatele komplexní služby – investiční studie 
a zhotovení různých stupňů projektové dokumentace, programo
vání řídicích automatů a komunikací, dodání materiálu (včetně 
přístrojů), montáže, oživení MaR a řídicích systémů, záruční 
a pozáruční servis a v případě zájmu také údržbu vodárenských 
zařízení. Technická řešení jsou založena jak na kvalitních kompo
nentech značky Siemens, tak, v případě požadavku zákazníka, i na 
komponentech jiných výrobců.

Hach Lange
Společnost Hach Lange patří mezi nejvýznamnější světové 

značky v oblasti vodního hospodářství. Má více než stodvacetileté 
zkušenosti s měřením kvality vody a pravidelně přináší nová řešení 
a technologie, jako například optické měření kyslíku a diferenční 
měření pH. Hach Lange nabízí vysoce kvalitní, spolehlivá a finančně 
efektivní řešení veškerých potřeb zákazníků spojených s analýzou 
vody v oblastech fotometrie, elektrochemie, titrace, mikrobiologie, 
zákalu a nerozpuštěných látek, a to jak pro odpadní a pitné vody, tak 
pro řadu průmyslových aplikací. V portfoliu firmy Hach Lange jsou 
špičkové přenosné, 
laboratorní a proces
ní přístroje, reagen
cie a příslušenství, 
k nimž je nabízen 
unikátní pětiletý ser
vis. Novinkou je tele
metrický přenos dat 
do servisních stře
disek v celé Evropě. 
Společnost také vyrá
bí a dodává osvědče
né vzorkovače Bühler 
a Sigma.

Hach Lange  na 
výstavě předsta
ví některé novinky 
z oblasti procesního 
měření, mimo jiné 
například vzorko
vač Bühler 1000 
nebo novou sondu 
Sonatax sc. Ta slouží ke stanovení výšky kalu v nádržích obsahu
jících vody s různým množstvím nerozpuštěných látek (od téměř 
čirých vod až po vody s velmi vysokým obsahem pevného podílu). 
V oblasti čištění odpadních vod se sonda Sonatax sc dokonale hodí 
pro sledování rozhraní voda/kal a pro řízení odtahu kalu. Meto
da bezkontaktního měření, kterou sonda Sonatax sc používá, je 
založena na stanovení vzdálenosti měřením odrazu ultrazvukového 
signálu za současného zohlednění vlivu teploty.

Přístroj Sonatax sc lze prostřednictvím kontroléru SC kombinovat 
s dalšími senzory. Zejména kontrolér SC 1000 vybavený velkou 
dotykovou grafickou obrazovkou, bohatými možnostmi komunikace 
a telemonitoringem (s GSM modulem) nabízí řadu výhod.

Spolupráce společností Siemens a Hach Lange
Hlavním důvodem celosvětové spolupráce mezi společnostmi 

Siemens a Hach Lange je společné působení v roli vybraných doda
vatelů firmy Veolia Water – světové jedničky v poskytování služeb 
v oblasti výroby a distribuce pitné vody, resp. odvádění a čištění 
odpadních vod. Za tímto účelem je v nabídce kompletní sortiment 
kvalitních produktů, který vznikl právě spojením produktového 
portfolia společností Siemens a Hach Lange. 

-jst-
Siemens, s.r.o.

Magnetický průtokoměr 
Sitrans F Magflo 
s převodníkem 
pro vodárenské účely

Řídicí systém Simatic S7-400 pro automa-
tizaci vodárenských provozů

Frekvenční měnič Sinamics G 150 
pro úspory energie ve vodárenství
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TECHNOAQUA, s.r.o. 
specialista na průtokoměry a vzorkovače

Vzorkovač ISCO 4700
Letos v květnu to budou dva roky, co jsme 

Vám představili zcela nový stacionární vzor
kovač Isco 4700, navržený dle potřeb čistíren 
odpadních vod.

odběrové baňky čerpadla, který je většinou 
300 ml. V normách je taktéž předepsána 
rychlost proudění vzorku v hadici, která by 
neměla být nižší než 0,5 m/sekundu. Tato 
rychlost zabezpečí, že těžší frakce nebudou 
sedimentovat již při sání. Další problém, 
který mívají vakuová čerpadla oproti peri
staltickým, je sedimentace nerozpuštěných 
látek v odběrové baňce čerpadla. Následně 
nemusí dojít k přepuštění celého objemu 
vzorku včetně všech nerozpuštěných látek 
do vzorkovnice. Lze namítnout, že zmíněné 
problémy se vyskytují jen u určitého typu 
vzorku a že peristaltická čerpadla mají také 
některé problémy. Pokud však provedeme 
srovnání, má větší množství nedostatků 
vakuový systém. Například EPA vakuová 
čerpadla vůbec nedoporučuje.

Průtokoměry ADFM
Všechny naše poslední články se věnovaly 

především měření průtoku a průtokoměrům, 
což je logické vzhledem k faktu, že letos 
uvedeme na trh další produkty, o které se 
rozšířilo portfolio firmy Teledyne Isco. Je to 
především systém Hot Tap, měření průtoku 
v potrubí, které je velice přesné a umožňuje 

Pro odběr děleného i směsného vzorku nabí
zíme typy 3700 a 6712. Vzorkovače s řídící 
jednotkou 6712 jsou kompatibilní s celou 
řadou dalších zařízení, což umožňuje sesta
vení kompletních monitorovacích stanic. 
Kromě různých zařízení Isco lze připojit 
celou řadu multiparametrálních sond YSI 
s měřením jednoduchých i složitějších para
metrů. Například pH, vodivost, teplotu, kys
lík, dusičnany, zákal a další. Vzorkovače je 
taktéž možné připojit na telemetrické stanice 
Fiedler. Při propojení vzorkovače 6712 s prů
tokoměrem můžete odebírat vzorky typu „C“, 
objem úměrný průtoku. Vzorkovač může 
mít i vlastní měření průtoku. Naměřená 
data a záznamy ze vzorkování jsou uloženy 
v paměti vzorkovače. Tyto údaje lze stáhnout 
do počítače, nebo přenést na dálku například 
přes modem do vzdáleného počítače. 

Výrobce Teledyne Isco se zaměřil na 
robustnost přístroje, technické kvality a také 
na energetickou nenáročnost. Výsledkem 
vývoje je přístroj, o kterém můžeme po 
dvou letech říci, že je velice kvalitní a navíc 
za příznivou cenu. Dokáže splnit všechny 
požadavky provozovatelů i legislativy. Jedná 
se o stacionární vzorkovač s chlazením pro 
venkovní instalaci, pro odběr směsných 
i dělených vzorků v určitém čase nebo podle 
průtoku. Zároveň je schopen odebírat vzor
ky typu „C“, to znamená každé dvě hodiny 
množství úměrné průtoku. Přístroj má ve 
standardu možnost připojení na řídící sys
tém, s kterým komunikuje obousměrně. To 
znamená, že vzorkovač posílá informace na 
řídící systém a zároveň je schopen přijímat 
pokyny. Ovládání je samozřejmě v českém 
jazyce pomocí klávesnice. Pokyny jsou zob
razeny na podsvíceném displeji. Vzorkovač 
má vlastní paměť, do které ukládá záznamy. 
Ty je pak možné použít jako přílohu k proto
kolu o vzorkování. Materiál chladící skříně 
je mechanicky i chemicky velice odolný. 
Jedná se o speciální plast vstřikovaný do 
formy. Plášť je dvouvrstvý uvnitř s pěnovou 
izolací, která zabezpečuje velmi nízkou 
náročnost na elektrickou energii, potřebnou 
pro chlazení. Vzorkovač 4700 má velmi 
výkonné peristaltické čerpadlo, stejné jako 
modely řady 6712. Čerpadlo odebírá vzorek 
při sací výšce až 8,5 m. Z provozního hle
diska je třeba připomenout některé výhody 
peristaltických čerpadel používaných na 
vzorkovačích Isco. V porovnání s vakuový
mi čerpadly, jsou provozně spolehlivější. 
Údržba sacího systému je taktéž snazší, 
jelikož dekontaminaci celého sání můžete 
provést pouze spuštěním čerpání. Dále je 
taky třeba myslet na to, že pokud legislativa 
požaduje kontinuální odběr vzorku v jakém
koliv objemu, je možné jej dosáhnout pouze 
peristaltickým čerpadlem. U vakuových 
systémů je totiž odběr limitován objemem 

instalaci do již existujících potrubí, bez 
stavebních úprav. Dále přístroj HADFM pro 
měření širokých vodních toků a v neposled
ní řadě velice přesné měření průtoku ADFM 
Pro20. Tyto přístroje představíme na letošní 
výstavě Vodovody a kanalizace v Brně, které 
probíhají od 20. 5. do 22. 5. 2008. 

Ostatní vzorkovače ISCO
Avšak zpět ke vzorkovačům Isco, které 

bychom rádi připomněli.
Náš sortiment zahrnuje vzorkovače pře

nosné, stacionární a přenosné s chlazením. 
Přístroje se vyznačují vysokou technickou 
úrovní a i dobrými cenami. První automa
tický vzorkovač firma Isco vyrobila již v roce 
1972. Přenosné vzorkovače bez chlazení 
mají silnou izolaci, aby i při použití chladi
cích vložek anebo ledu bylo možné zajistit 
uchování vzorku při 4 °C. Přenosné přístroje 
mají tvar a rozměry takové, aby je bylo mož
né zavěsit do kanalizačních šachet. Nejmen
ší přístroj GLS určený pro odběr směsného 
vzorku má pouze 11 kg a 41 cm v průměru. 

Isco vyrábí i celou řadu nestandardních 
dílů, které vyjdou vstříc i těm nejnáročnějším 
zákazníkům. Chlazené přenosné vzorkovače, 
které byly vyvinuty speciálně pro evropský 
trh, nabízejí skvělou tepelnou ochranu vzor
ku. I ty jsou v provedení pro odběr směsného 
anebo směsného i děleného vzorku. Jsou to 
Glacier a Avalanche. Stacionární vzorkovače 
nabízíme buď Isco 4700 a nebo 6712 FR.

Všechny podrobnosti týkající se přístrojů 
i akcí naleznete na našich webových strán-
kách nebo na stránkách výrobce, a to na 
adrese www.isco.com. 

Závěrem
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO 

STÁNKU NA EKOLOGICKÝCH VELETR-
ZÍCH V BRNĚ, VE DNECH 20. – 22. 5. 2008. 
NALEZNETE NÁS V PAVILONU C, STÁNEK 
Č. 003.

 Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.
Michaela Povýšilová
TECHNOAQUA, s.r.o.

K Mejtu 416, 142 00 Praha 4, Písníce
Tel/fax: 244 460 474, 724 971 161

mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz
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Opodstatněnost přístrojů 
v menších zařízeních 
na čištění odpadních vod 

V 90. letech minulého století studie nákladů a výnosů na téma 
přístrojového vybavení v zařízeních na čištění odpadních vod při
nesly doporučení stavět co nejmenší zařízení na čištění odpadních 
vod, kde by se využití přístrojů pro optimalizaci procesů a monito
rování ekonomicky vyplatilo. Od té doby však vzrostly energetické 
náklady, byly zavedeny přísnější kontroly, zatímco technologie se 
posunula vpřed a náklady přístrojového vybavení poklesly. Situace 
si nepochybně zaslouží přehodnocení. 

V menších provozech (5000 – 20 000 pe) jsou procesní měřicí 
přístroje pro nutriční parametry používány výjimečně. Obecně 
jsou jedinými využívanými přístroji kyslíkové senzory pro aerační 
kontrolu nebo sondy pro zaznamenávání zakalení odtoku jako 
měřítko výkonnosti zařízení. Ovšem malé a středně velké čističky 
odpadních vod se musí vypořádat s většími výkyvy v přítokových 
koncentracích a hydraulickým zatížením než jejich větší protipóly 
(např. výrazné každodenní odchylky, dešťové přívaly, nezákonná 
vypouštění v zemědělské výrobě atd.). Kromě toho musí malá 
zařízení fungovat se stále menším počtem pracovníků a násled
kem toho se argumenty pro přístrojové vybavení spolu s moderní 
technologií přenosu dat a možná i technologií automatizace stávají 
ještě silnějšími.

Technologie měření procesů pro amonium a ortofosforečnan 
Tradičně je odpadní voda sledována po odebrání a filtraci repre

zentativního vzorku a následném vystavení tohoto vzorku řadě 
senzorů a analyzátorů. Tyto analyzátory musely být umístěny v ana
lytické stanici, v nějaké skříni nebo dokonce v budově a následkem 
toho byly jejich náklady vysoké. Vývojové aktivity se zaměřily 
na technologii zdokonalených senzorů a spolehlivější odebírání 
vzorků a filtrační metody a analyzátory procesů v nádržích speci
alizované na NH4N a PO4P byly k dispozici po mnoho let. Kromě 
toho se boční nádržové analyzátory stále častěji zavádějí jako méně 
nákladná alternativa. 

Tyto nové analyzátory nabízejí větší flexibilitu ve volbě sledování 
umístění, což je důležité zejména pro optimalizaci zařízení na čiště

ní odpadních vod. Další výhodou je, že díky krátkým vzdálenostem 
mezi odebíráním vzorků a prováděním analýz jsou chyby spojené 
s delšími přenosovými cestami eliminovány. 
Integrovaná příprava vzorků 

Na počátku 90. let minulého století byl učiněn průlom v nepře
tržitém měření nutričních parametrů, když se stalo možným získat 
vzorek vodního toku bez částic z aktivního kalu prostřednictvím 
ultrafiltrace. Tento typ přípravy vzorků, který vyžaduje vysoké 
provozní a investiční náklady, byl standardem v zařízeních na 
čištění odpadních vod až do konce 90. let minulého století. Inves
tiční náklady představovaly asi 3450 liber na poloautomatický 
ultrafiltrační systém, dalších 1000 liber na ponorné motorem 
hnané čerpadlo a provozní a energetické náklady ve výši asi 1000 
liber za rok. Na konci 90. let minulého století byl tento typ pří
pravy vzorků nahrazen speciálními membránovými filtračními 
systémy navrženými pro použití s analytickými přístroji. Iontové 
filtry a membrány bývají nyní běžně zabudovány do analyzátorů 
používaných s měřicími přístroji uvnitř a na boku nádrží, takže se 
reakční časy podstatně zkrátily. 
Miniaturizované analytické systémy/dispenzní systémy odolné 
proti opotřebení 

Nástup mikromechaniky pro přesné dávkování a míchání toků 
kapalin v procesních analyzátorech drasticky snížil spotřebu rea
gencie (chemického činidla). Zároveň byla peristaltická čerpadla 
nahrazena dispenzními systémy odolnými proti opotřebení, tudíž 
se snížila frekvence provádění údržby. 

Jako příklad tohoto trendu v oblasti nákladů ukazuje tabulka 1 
vývoj provozního a investičního měření NH4N a PO4P (série 
AMTAX/PHOSPHAX, HACHLANGE) nakoupené v letech 1995, 
2000 a 2005. Investiční náklady na měření ortofosforečnanu se 
snížily až o 41 % a investiční náklady na měření NH4N až o 45 % 
(tabulka 1). Kromě toho se také významně snížily provozní náklady 
(PO4P 50 %, NH4N 44 %) (tabulka 1). 
Iontově-selektivní elektrody pro měření NH4-N 

Iontověselektivní elektrody pro měření NH4N se zdají být zvláště 
zajímavou alternativou pro procesní analyzátory, a to nejen protože 
jsou počáteční investice výrazně nižší. Provozní náklady v závis
losti na profilu odpadní vody nicméně značně kolísají (membrána 
a senzor možná budou muset být častěji měněny) a za nepříznivých 
okolností mohou překročit provozní náklady analyzátorů. Proměn
livé matrice odpadních vod, s kterými se menší zařízení na čištění 

Roky 1995 2000 2005 1995 2000 2005

Náklady na měřicí a kontrolní technologii
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Analyzátor (v librách) 9300 7000 8900 10600 7000 8900
Umístění (skříň) 3450 3450 3450 3450
Ultrafiltrace 3450 3450
Čerpadlo 1000 1000
Filtrace 3250 1800 3250 1800
Příprava vzorků 4450 3250 1800 4450 3250 1800
Kontrolér 1000 1000 1000 1000
Celkové investiční náklady 18200 14700 10700 19500 14700 14700
Investiční náklady v poměru k 1993 100 % 81 % 59 % 100 % 75 % 55 %
Amortizace (lineární) Roky 8 8 8 8 8 8
Amortizace/rok Liber/rok 2275 1838 1328 2438 1838 1338

Provozní náklady
Ultrafiltrace (energie/moduly) 1000 1000
Příprava vzorků (servisní smlouva) Liber/rok 310 310 310 310
Příprava vzorků náhradní díly Liber/rok 200 200
Analyzátor (servisní smlouva) Liber/rok 670 340 340 680 340 340
Roční požadavek (10 min. měř.  vn.) Liber/rok 960 470 470 1300 870 1000
Celkem 2630 1320 1120 2980 1720 1650

Požadavky na personál Hodin/týden 2,0 1,5 0,8 2,0 1,5 0,8
Personální náklady/hodinu Liber/hodinu 28 35 42 28 35 42
Personální náklady za rok Liber/rok 2912 2730 1638 2912 2730 1638

Provozní náklady Liber/rok 5542 4050 2758 5892 4450 3288
Provozní náklady za 8 let 44330 32400 22064 47136 35600 26304
Provozní náklady za 8 let v poměru k 1993 100 % 73 % 50 % 100 % 76 % 56 %
Celkové náklady Liber/rok 7817 5888 4098 8330 6288 4626

Tabulka 1. Vývoj cen procesních analyzátorů podle  HACH LANGE pro série PHOSPHAX a AMTAX (1995, 2000 a 2005)
* Další snížení nákladů, pokud je jeden převodník použit pro několik sc analyzátorů
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odpadních vod musí často vypořádat, si vyžadují relativně častou 
manuální kalibraci a přizpůsobení interferenčním iontům.
Inteligentní (chytré) senzory 

Po nástupu zpracování digitálního signálu uvolnily tradiční 
měřicí přístroje místo digitálním senzorům, často nazývaným chytré 
senzory. Chytré senzory přenáší digitální signál, který se kromě 
stavových signálů skládá z numerické hodnoty. Následkem toho 
mohou být různé senzory napojeny na jeden vícekanálový kontrolér, 
čímž dochází k významné úspoře nákladů.
Schopnost sítě 

Schopnost sítě moderních kontrolérů umožňuje, aby rozmístěné 
měřicí body byly z hlediska nákladů na sebe navzájem efektivně 
napojeny, a tak vytvářely síť. Každý měřicí bod je vybaven modulem 
sondy, který je napojen na měřicí senzory bodu. Všechny moduly 
sond jsou společně napojeny na sběrnicový kabel a celá síť je řízena 
prostřednictvím obrazovky napojené na některý z modulů sond. 
Přenos dat/komunikace/služby 

Schopnost místní počítačové sítě moderních kontrolérů zname
ná, že pokud je v zařízení na čištění odpadních vod nainstalován 
WLAN, mohou být všechny senzorové a stavové signály sítě kdykoli 
z jakékoli části čističky vyvolány z běžného mobilního zařízení nebo 
kapesního počítače. S pomocí GSM modulů mohou být měřící a sta
vové signály přenášeny na dlouhé vzdálenosti, všechny napojené 
senzory mohou být dálkově konfigurovány a nový software může 
být nainstalován na dálku. Výsledky mohou být posílány prostřed
nictvím SMS nebo emailu. 
Otevřené systémy/automatizované moduly 

Tradiční převodníky mají karty proudového výstupu pro měření 
přenosu signálu 0/420 mA a relé, které přenáší výstražné signály 
a chybová hlášení o nejvyšší nebo spodní hodnotě. Nová generace 
kontrolérů také umožňuje, aby bylo umístěno analogové a/nebo 
digitální měření a stavové signály. Tyto mohou být matematicky 
spojené s měřenými hodnotami připojených senzorů, aby genero
valy více signálů nebo řízených odchylek (ve velké míře stejným 
způsobem jako v programovatelných kontrolérech, ale pohodlněji 
a bez jakýchkoli počítačových znalostí). Například kontrolér může 
registrovat průtokové signály a měření kvality a použít je k výpočtu 
zatížení; pokud to bude nutné, může pak prostřednictvím digitální 
nebo analogové výstupní jednotky spustit ovládací zařízení. Kontro
léry PID navržené speciálně pro procesy čištění odpadních vod jsou 
zvlášť důležité pro malé čističky. Například je nyní možné ovládat 
kontrolní program pro intermitentní denitrifikaci založený na kys
líkovém senzoru a sondě NO3N pohodlně a z hlediska nákladů 
efektivně na kontroléru.
Aerace 

Energetické náklady mohou tvořit až 65 % celkových nákladů 
zařízení. Odhady říkají, že snížení v DO z obvyklých 2 mg/l na 1 mg/l 
během období nízkého zatížení by přineslo úsporu 15 %. Kromě toho 
početné studie, které byly prováděny v 90. letech minulého století 
ukázaly, že by bylo možné dosáhnout energetické úspory ve výši 10 
– 20 % pomocí kontrolního systému, který reguluje vstup kyslíku 
na základě NH4N. Pokud se předpokládá potřeba kyslíku přibližně 
70 g/pe/den a výkonnost aeračního systému je 1,5 kg O2/kWh, roční 
energetická potřeba je 17 kWh/pe a potenciální úspora za rok je při
bližně 2,5 kWh/pe nebo 17 p/pe/rok při 6,7 p/kWh. Toto je srovnatelné 
s náklady na měření amonia, které jsou uvedeny v tabulce 1 ve výši 
asi 3000 liber/rok (toto číslo nebere v úvahu možné další personální 
náklady). Proto by se v současné době analyzátor NH4N pro zařízení 
s kapacitou asi 17.650 pe ekonomicky vyplatil (už jen v podmínkách 
úspory energií). 

Předpokládané roční náklady analyzátoru NH4N v roce 2010 
jsou 2200 liber/rok, přičemž hranice, kdy by použití analyzátoru 
bylo opodstatněné, byla od 13.000 pe. Jestliže lze očekávat, že ceny 
energií vzrostou podstatně v každém případě, může hranice stejně 
tak poklesnout pod 10.000 pe ještě před rokem 2010. 

Použití iontověselektivních senzorů snižuje roční náklady ana
lýzy asi na 1400 liber/rok. Ovšem použití těchto senzorů v kontrol
ním okruhu s amoniem jako primárně kontrolovaným parametrem 
a kyslíkem jako druhým kontrolovaným parametrem se se zřetelem 
na vysokou hladinu měření nedoporučuje: neurčitost. 
Odstranění fosforu 

Náklady na chemikálie a likvidaci kalu jsou klíčovými faktory 
v kalkulaci nákladů a výnosů. 

V zařízení na čištění odpadních vod v Burnley bylo vyvinuto 

propracované monitorovací a dávkovací schéma, aby bylo dosaženo 
požadovaných úrovní snížení fosfátů. Toto zahrnuje měření orto
fosforečnanu na přítoku za účelem poskytování údajů pro systém 
kontroly dávkování chemikálií. Kompletní monitorovací a dávkova
cí kontrolní systém včetně nádrží, potrubí, sítě vedení, přístrojového 
vybavení, hrází, zpevněných ploch atd., stojí okolo 1,5 mil. liber. 

Kromě téměř 1000 tun hydroxidu sodného je každý rok použito 
více než 3000 tun síranu železitého. Bez monitorovacího systému 
by úrovně dávek musely být buď pevně stanoveny, nebo by musely 
být regulovány měřením průtoku vtékající vody. United Utilities 
odhadují, že monitorovací a dávkovací systém v porovnání se sys
témem pevné dávky ušetří přibližně 37 % nákladů na síran železitý 
a 57 % nákladů na žíravé chemikálie. 
Budoucnost

Politický, ekonomický a environmentální vývoj daleko více posu
ne vpřed důvody pro online měřicí přístroje v zařízeních na čištění 
odpadních vod. 

V posledních desetiletích bylo vydáno velké množství zákonů, 
nařízení a směrnic, které mají chránit vodu a životní prostředí 
nahrazením režimu na bázi emisí přístupem orientovaným na 
účinek. Toto zvýší nároky na výkonnost zařízení na čištění odpad
ních vod, protože tato zařízení často vypouštějí vody se špatnými 
parametry biologické degradace. 
Integrované měřicí a kontrolní strategie 

Pokud má být infrastruktura čištění odpadních vod využívána 
efektivněji, budou potřeba měřicí a kontrolní strategie, které pů
jdou dále než optimalizace místních konstrukčních prvků čističek 
a které budou zaměřeny na optimalizování celé čističky nebo celého 
systému. 

V Německu například Messel Sewage Treatment Plant Project 
(Projekt čističek odpadních vod Messel) ukazuje, že tyto měřicí 
a kontrolní strategie mohou zlepšit ekonomickou a environmen
tální výkonnost zařízení na čištění odpadních vod do takové míry, 
že používání extenzivní měřicí technologie by bylo ekonomicky 
opodstatněné pro čističky navržené pro 5.000 pe. 
Satelitní zařízení 

V důsledku ekonomických tlaků na provozovatele čističek 
a v důsledku rapidního pokroku v telekomunikacích a automati
zaci bude kvalifikovaný personál konat prohlídky malých zařízení 
na čištění odpadních vod jen zřídka. Čističky budou napojeny na 
centrální systém prostřednictvím komunikační technologie a běžné 
inspekce budou nahrazeny návštěvami v případě nějaké události 
(např. když se objeví porucha). 
Závěry 

V posledních letech technologický pokrok značně posílil výkon
nost analyzátorů pro měření amonia a ortofosforečnanu, investiční 
náklady na analyzátory NH4N a PO4P klesly asi o 50 %, rovněž 
provozní náklady klesly v podobném rozsahu. Pokud se vezmou 
v úvahu rostoucí náklady na energie a likvidaci kalu, používání 
analyzátorů by se ekonomicky vyplatilo v daleko větším procentu 
malých a středně velkých zařízení na čištění odpadních vod. 

Dálkový přenos dat a telediagnostika také otevřely cestu novým 
možnostem. V budoucnu mohou být použity k vývoji zcela nových 
koncepcí služeb, které sníží personální náklady na kontrolování 
a údržbu přístrojů na minimum. Jak počet kvalifikovaných pracov
níků na místě poklesne, stanou se tyto koncepce pro malé a středně 
velké čističky ještě důležitějšími. 

Lze očekávat, že využívání online měřicí technologie v zařízeních 
na čištění odpadních vod získá na důležitosti a vzhledem ke sku
tečnosti, že asi 45 000 z 51 000 zařízení na čištění odpadních vod 
v západní Evropě je navrženo pro méně než 15.000 pe (a 15.000 
z nich na 2.000 až 15.000 pe), lze předpokládat, že využívání 
online technologie v zařízeních na čištění odpadních vod je pouze 
na začátku.

Publikováno v čísle Water Active v únoru 2006 – www.wateractive.
co.uk

Dr. Michael Haeck, HACH LANGE
tel.: 0161 872 1487

info@hach-lange.co.uk
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Co představuje Lisabonská smlouva 
pro vodohospodářský sektor?
Úvod

Většinu vodohospodářů ponechává proces ratifikace Lisabonské 
smlouvy (2007) klidnou. Přesto je již nyní zřejmé, že řada nových 
ustanovení a „oprášených“ formulací přenesených částečně z ne
schválené Ústavní smlouvy bude mít dlouhodobé právní dopady 
na vodohospodářský sektor, zejména však na poskytování služeb 
spojených s dodávkou pitné vody a odkanalizování. 

Historie
Při krátkém pohledu zpět je zřejmé, že nevůle občanů některých 

členských států (Francie, Holandsko) v referendu odsouhlasit přelo
movou Evropskou ústavní smlouvu v roce 2004 neodradila zástupce 
EU od snahy pokračovat v integraci. Při zachování platnosti před
chozí smlouvy z Nice (2000) tak v průběhu předchozích 3 let došlo 
ke zvýšené snaze najít kompromisní řešení, které by vyhovovalo 
pro nastavení činnosti EU po přijetí deseti nových členských států 
v roce 2004. EU má dnes 27 členských zemí, avšak funguje podle 
pravidel stanovených pro 15 členů. Nastolení kompromisní cesty je 
právě formou Lisabonské smlouvy, která je v současnosti postupně 
bez velkých problémů (pokud nepočítáme drobné politické šarvátky 
v některých nových členských zemích) ratifikována.

Lisabonská smlouva
Co je ale předmětem reformy Lisabonské smlouvy? Pro sektor 

vodohospodářských služeb je zásadní zejména změna článku 16 
(bude přečíslován na čl. 14) a přílepek devátého protokolu do 
smlouvy. Smlouva tak určuje nově odpovědnost za řízení a regulaci 
veřejných služeb (v textu ovšem uváděn termín SGEI  services of 
general economic interests) jako sdílenou pravomoc mezi EU a člen
skými státy. Oproti Evropské ústavní smlouvě tak došlo k posunu 
ve prospěch členských států, neboť původní návrh přesouval tuto 
odpovědnost čistě do prvního pilíře EU, tedy centralizované přímé 
odpovědnosti a regulace. Devátý protokol obsahuje hlavní zásady 
činnosti na podporu služeb obecného zájmu. Protokol respektuje 
přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je 
stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Zároveň 
vyzdvihuje jejich význam pro podporu sociální a územní soudrž
nosti a požaduje jak po EU, tak i po jednotlivých členských státech, 
aby v součinnosti zajistily také hospodářské a finanční podmínky, 
které umožní naplnění cílů stanovených EU.

Samotný článek 16, který poprvé stanovila Amsterdamská smlou
va (1997), předal možnost EU regulovat rámcově síťová odvětví 
(elektřina, plyn, telekomunikace, veř. doprava) tzv. rámcovými sek
torovými direktivami. Návrh Evropské ústavní smlouvy dále posi
loval vliv EU na přímé řízení těchto služeb, nicméně kompromisní 

Lisabonská smlouva vrátila řízení služeb na pomezí delegovaného 
a přímého řízení. A zde leží zásadní problém. EU v působnosti 
Lisabonské smlouvy již může vydávat přímo účinné prostředky 
sekundárního práva (nařízení), která mají v národních právních 
systémech tzv. přímý účinek, tedy nevyžadují proces transpozice 
a implementace. Stačí nalézt v primárním právu EU cíle, které jsou 
relevantní pro aplikaci určitého opatření a nic nebrání vydávání 
nařízení. Přesto současné znění Lisabonské smlouvy umožňuje 
výjimku – smlouva totiž nově rozlišuje mezi veřejnými službami 
v ekonomickém zájmu a prostými (neekonomickými) veřejnými 
službami. V obecné rovině je sice zřejmé, že obecná soutěžní pra
vidla (zamezení veřejné podpoře, pravidla pro zadávání zakázek, 
antimonopolní ochrana) by měla být implicitně uplatňována v 
obou kategoriích, zanesená dvojkolejnost ale umožňuje různé 
chování pro různě definované typy služeb. Zatímco pro kategorii 
veřejných služeb v ekonomickém zájmu budou pravomoci i kompe
tence sdíleny členskými státy a EU, pro kategorii veřejných služeb, 
které nejsou v ekonomickém zájmu, zůstávají veškeré kompetence 
na členských státech. Je tedy pravděpodobné a první impulsy od 
severských států to naznačují, že budou dále řadit vodohospodář
ské služby pouze do kategorie neekonomických veřejných služeb 
a tím si ponechají kompletní odpovědnost za řízení a regulaci. Zde 
je možno namítnout, že ve vodohospodářském sektoru je možné 
spatřovat možnost vzniku soutěže a tedy není vhodné zařazovat 
tyto služby do kategorie neekonomických. Evropská komise (EK) 
nadto vydala komunikační sdělení ke službám v obecném zájmu 
(veřejným službám) vč. služeb sociálních COM 2007(727). V tomto 
komunikačním sdělení EK jasně zařadila zajišťování základních 
vodohospodářských služeb (dodávky pitné vody a zajištění odka
nalizování a čištění odpadních vod) do kategorie veřejných služeb 
v ekonomickém zájmu. Příliš výjimek tedy nezbývá a je celkem 
jasné, že další regulace je na obzoru.

Závěry
Je zřejmé, že nyní je příliš brzo na hodnocení možných dopadů 

přijetí Lisabonské smlouvy. V každém případě ale přinese posílení 
role EU v regulaci oboru a umožní další kompetenční přesun smě
rem do Bruselu. Otázkou zůstává, jak dlouho a v jakém rozsahu 
bude EU po ratifikaci Lisabonské smlouvy všemi 27 členskými státy 
ponechávat kompetence v oblasti vnitrostátního řízení oboru na 
jednotlivých členských státech. Osobně věřím, že EU bude zasaho
vat v první řadě přímo pouze do oblastí, kde si EU vytyčila zásadní 
cíle (např. environmentální cíle). Další snahy ustupovat EU (resp. 
Evropské komisi) např. v oblasti provozu vodohospodářského majet
ku, tak jak byly realizovány např. ze strany ministerstva životního 
prostředí při schvalování OPŽP, mohou však přesvědčovat o tom, 
že je nutné dále obor centrálně a to i na evropské úrovni regulovat. 
Proto je zásadní, aby naši zástupci jak v Evropském parlamentu, tak 
i v dalších stálých orgánech EU byli kvalitně informováni o tom, 
že náš obor již nyní splňuje “best practice” a nepotřebujeme další 
centrální regulaci.

Ing. Ondřej Beneš, PhD.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

e-mail: Ondrej.Benes@scvk.cz
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Dosažitelné a garantované meze 
čistírenských technologií

Jiří Wanner, Břetislav Krňávek 

Klíčová slova 
čištění odpadních vod – aktivační proces – koncentrační limit – odtok-
ový standard – legislativa – nejlepší dostupná technologie – BAT 

Souhrn 
Článek se zabývá dosažitelnými odtokovými koncentra-

cemi z čistírenských technologií ve vazbě na požadavky 
stávající legislativy. Jsou charakterizovány vlastnosti odto-
kových standardů a definován podíl, kterým k odtokovým 
koncentracím jednotlivých ukazatelů přispívají nerozpuštěné 
látky v odtoku z dosazovací nádrže. Následně jsou diskuto-
vány technologie charakteristické pro jednotlivé velikostní 
kategorie ČOV u nás a porovnávány s nejlepšími dostupnými 
technologiemi BAT. 



1. Úvod
Tento příspěvek by měl sloužit jako pomůcka účastníkům 

vodoprávních řízení při rozhodování o povolení k vypouštění 
vyčištěných odpadních vod, především splaškových a městských. 
Novela nař. vl. č. 61/2003 Sb. přijatá v roce 2007 po číslem 229 
sice odstranila největší nesmyslnost při aplikaci kombinovaného 
emisně-imisního principu, stále je však mezi pracovníky vodo-
právních úřadů, ale zejména v řadách správců povodí, dostatek 
lidí, kteří nemají realistické představy o tom, jaké kvality odtoku 
z čistírny lze spolehlivě dosahovat. Je to dáno jednak nedosta-
tečnou znalostí podstaty čistírenských technologií, jednak často 
přílišnou důvěrou ve sliby různých firem, které ve snaze prosadit 
své systémy jsou schopny tvrdit, že jejich technologie mohou 
dosahovat bez problémů odtokových koncentrací požadovaných 
úřady. Tento problém neodstranilo ani zavedení tzv. nejlepších 
dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních 
vod. Autoři příslušné části Metodického pokynu k nařízení vlády 
proto „vážili na lékárenských vahách“ koncentrační a účinnostní 
limity v tabulce 1.: Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností 
pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné 
technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod. 
(Abychom usnadnili čtenářům orientaci v textu, upozorňujeme, že 
se článek odvolává na tři tabulky 1 v Přílohách I, II. a III nařízení 
vlády. Součástí článku je však jen tabulka 1 Přílohy II). Snaha 
byla, aby tyto koncentrační limity byly nejen za běžného provozu 
dosažitelné, ale aby byly plně garantovatelné v plném rozsahu 
podmínek, za kterých může být čistírna vůbec provozována [1]. 
Proto i tyto koncentrační limity nejlepších dostupných technologií 
mají v tabulce 1. Metodického pokynu nikoli absolutní, ale sta-
tistickou povahu (hodnoty p a m, resp. prům. a m). 

Na dosažitelnost odtokových koncentrací čistírenských tech-
nologií mají vliv i další faktory, než jsou možnosti vlastního 
čistírenského procesu, zejména: 
• Podmínky, ve kterých se čistírenská technologie realizuje, tj. 

konkrétní složení odpadní vody, provozní teplota (v našich pod-
mínkách dáno ročním obdobím), vliv průmyslových odpadních 
vod, vliv balastních vod (tj. vliv především stavu stokové sítě), aj.

• Konkrétní modifikace, do které je čistírenská technologie zasa-
zena. Jedná se zejména o řešení hrubého předčištění (např. vliv 
provzdušňovaných lapáků písku na obsah snadno rozložitelných 
substrátů potřebných pro denitrifikaci) a existenci nebo neexis-
tenci primární sedimentace (odliv organických substrátů, vznik 

kalových vod z anaerobního zpracování primárních kalů). 
• Kalová koncovka použitá v dané konkrétní čistírně odpadních 

vod. 
Vliv výše uvedených faktorů je reflektován i v Metodickém 

pokynu, kde je v Příloze II uvedeno osm doporučení pro efektivní 
navrhování a provozování čistíren odpadních vod v kategorii nad 
100 000 EO, mnohá z těchto doporučení lze využít i v nižších 
velikostních kategoriích. 

2. Sledované ukazatele kvality odtoku podle legislativy
Ukazatelé znečištění odpadních vod, které jsou shrnuty v tabul-

ce 1.a Přílohy č. 1 nař. vl. č. 229/2007 Sb.: Emisní standardy: 
přípustné hodnoty (p) 3), maximální hodnoty (m) 4) a hodnoty prů-
měru 5) koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních 
vod v mg/l představují takovou sadu odtokových koncentrací, 
které je možno bez problémů garantovat za všech předvídatelných 
provozních podmínek. Pokud je překročena hodnota ukazatele 
„m“, jedná se dokonce o havarijní stav čisticího zařízení.

Sada ukazatelů p, m resp. průměr podle nař. vl. č. 229/2007 
Sb. tak představuje bezpečnou horní hranici, ze které můžeme 
vycházet při stanovování skutečných odtokových koncentraci při 
povolování vypouštění odpadních vod. 

Druhá sada, limitující dolní okraje možných požadavků klade-
ných na kvalitu vyčištěných vod, je v naší legislativě postavená 
na kombinaci emisních standardů (tabulka 1.a Přílohy č. 1 nař. 
vl. č. 229/2007 Sb.) a standardů imisních, které jsou pro různé 
požadavky na užívání vody v recipientu dány v tabulce 1. (Příloha 
III. výše citovaného nařízení vlády): Imisní standardy: ukazatele 
a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Ovšem dopra-
covat se koncentračního limitu pro jednotlivé sledované ukazatele 
kombinovaným způsobem není vůbec jednoduché, jen metodika 
výpočtu zaplňuje na 13 stránek Metodického pokynu k nařízení 
vlády. Navíc i nadále hrozilo nebezpečí, že koncentrační emisní 
limity, zjištěné kombinovaným způsobem pro daný recipient, 
budou ležet pod hranicí dosažitelných hodnot. Aby se eliminoval 
tento nepřirozený stav, který nebyl v nař. vl. č. 61/2003 Sb. nijak 
ošetřen (což bylo odbornou veřejností i oprávněně kritizováno), 
byl využit právní institut tzv. nejlepší dostupné technologie v 
oblasti zneškodňování městských odpadních vod. Bohužel se při 
tvorbě novely původního nař. vl. č. 61 nepodařilo prosadit, aby 
se tabulka dosažitelných koncentrací nejlepšími dosažitelnými 
technologiemi pro jednotlivé velikostní kategorie ČOV objevila 
přímo v přílohách nařízení vlády a nikoli až v Metodickém pokynu 
vydaném k nařízení vlády.

Nicméně, jak bude ukázáno v dalším textu, nemá dnes význam 
požadovat při povolování vypouštění odpadních vod koncentrač-
ní limity výrazně nižší, než je dosažitelné při použití nejlepších 
dostupných technologií. Jedním z rozhodujících argumentů pro 
tento postup je, že nejlepší dostupné technologie představené 
v tabulce 1. Přílohy II Metodického pokynu již ve své definici reflek-
tují, že čisticí limity jsou dosahovány za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek a zároveň je daná technologie nejúčinnější 
pro ochranu vod (paragraf 2, bod i) nař. vl. č. 229/2007 Sb. 

3. Vliv separovatelnosti aktivovaných kalů na kvalitu 
odtoku 

Základním procesem používaným dnes v čistírnách odpadních 
vod od nejmenší do největší velikostní kategorie je aktivační pro-
ces. Aktivační proces je založen na kontaktu čištěné odpadní vody 
se směsnou kulturou aktivovaného kalu. Aktivovaný kal spolu 
s nově vzniklou biomasou musí být posléze od vyčištěné odpadní 
vody odseparován, a to ze dvou základních důvodů: 
• aktivační proces je kontinuální kultivací s recyklem biomasy, 

takže aktivovaný kal je nutno separovat a vracet do systému 
jako inokulum; 
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• biomasa rozptýlená ve vyčištěné odpadní vodě výrazně zhoršuje 
kvalitu odtoku z čistírny. 
Základním parametrem aktivačního procesu je tzv. stáří kalu 

neboli doba zdržení biomasy ΘX: 

kde je 
V objem aktivační nádrže s koncentrací biomasy X (jako suši-

na), 
Q průtok odpadní vody, 
Xw koncentrace přebytečného odtahovaného aktivovaného 

kalu, 
(XW  = XR - koncentrace vratného aktivovaného kalu) 
QW průtok přebytečného odtahovaného aktivovaného kalu
X2 koncentrace biomasy na odtoku z dosazovací nádrže. 

Z mnoha technologických důvodů je výhodné, zejména v sys-
témech biologického odstraňování nutrientů, udržovat vysoké 
hodnoty stáří kalu. Z výše uvedeného vztahu je patrno, že k zvý-
šení stáří kalu je nutno udržovat vysoké koncentrace biomasy 
X v aktivační nádrži, ale i nízké koncentrace biomasy na odtoku 
X2. Koncentrace biomasy v aktivační nádrži je dána koncentrací 
zahuštěného odseparovaného aktivovaného kalu XR: 

kde  
R je recirkulační poměr vratného kalu. 

Biomasa unikající z dosazovací nádrže, jejíž koncentrace 
vyjádřena jako sušina nerozpuštěných látek je X2, nezpůsobuje 
jen zhoršení kvality odtoku v ukazateli „nerozpuštěné látky“, ale 
prakticky ve všech hlavních ukazatelích sledovaných dle naší 
právní úpravy (stávající nař. vl. č. 229/2007 Sb.) [2]. 
BSK5 

Při stanovení hodnoty BSK5 v roztřepaném nefiltrovaném 
vzorku odtoku z aktivační čistírny se výrazným způsobem projeví 
respirační aktivity mikroorganismů, které vlastně tvoří nerozpuš-
těné látky v tomto odtoku o koncentraci X2. Celková hodnota BSK5 
odtoku je dána součtem rozpuštěné BSK5 (odpovídá skutečnému 
zbytkovému organickému znečištění) a kyslíkem spotřebovaným 
respirační aktivitou biomasy uniklé z dosazovací nádrže:
(BSK5)CELK. = (BSK5)ROZP. + k.X2

Přepočtový koeficient závisí na aktivitě biomasy tvořící nerozpuš-
těné látky v odtoku a jeho číselná hodnota bude ovlivněna stářím 
kalu a podílem organické sušiny XORG. na celkové sušině X2:

 Za normálních okolností provozu aktivačního systému tvoří 
nerozpuštěné látky vždy větší podíl (BSK5 )CELK. 

Z definice BSK5 vyplývá nutnost provádět u vzorků odtoků 
z aktivačních čistíren, kde by mohla probíhat nitrifikace, inhibici 
nitrifikace při stanovení tohoto ukazatele. 
CHSK

Unikající biomasa se podílí i na výsledné hodnotě CHSK odtoku 
z aktivační čistírny, a to v závislosti na poměru XORG./X2. Jeden 
mg XORG. vykazuje při stanovení dichromanovou metodou hodnotu 
CHSK ca 1,4 mg. 
NORG., NCELK, PCELK. 

Hodnota organického dusíku není u nás limitována jako 
emisní standard. Ovšem biomasa neusazeného aktivovaného 
kalu obsahuje zpravidla 6 – 8 % organického dusíku vztaženo 
na sušinu. Tím se může NORG významně podílet na hodnotě 
výsledné koncentrace NCELK, která legislativou již limitována je. 
Vyšší příspěvek NORG tak zmenšuje manipulační prostor, který 
je k dispozici pro amoniakální, dusitanový a dusičnanový dusík. 
Pokud se jedná o obsah fosforu v sušině aktivovaného kalu, pak 
tento činí u konvenčních aktivačních systémů ca 2 %, avšak 
u systémů zvýšeného biologického odstraňování fosforu může 
překročit 5 – 6 %. 

Z výše uvedeného rozboru je patrno, že existuje vzájemná 
závislost mezi koncentracemi NL a dalšími ukazateli a mezi 
ukazateli navzájem, takže při povolování vypouštění odpadních 
vod je nutno mít tuto souvztažnost na paměti.

4. Limitní hodnoty dosažitelné v jednotlivých velikostních 
kategoriích aktivačních ČOV za podmínek optimálního 
návrhu i provozování ČOV 

ČOV kategorie do 500 EO
Tato nejnižší kategorie je z hlediska řešení přiměřeného stupně 

čištění nejsložitější. U této kategorie se vyskytují všechny možné 
čistírenské problémy. Přítoky na čistírny vykazují extrémní pro-
měnlivost jak v průtoku odpadních vod, tak v látkovém složení 

Kategorie 
ČOV [EO]

Nejlepší dostupná 
technologie
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prům 
mg/l

m
mg/l

prům 
mg/l

m
mg/l

prům 
mg/l

m
mg/l

< 500

Nízko až středně 
zatěžovaná aktiva-
ce nebo biofilmové 

reaktory

110 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - - - -

500 - 2000
Nízko zatěžovaná 

aktivace se stabilní  
nitrifikací

75 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 - - - - - -

2001 - 
10 000

Nízko zatěžova-
ná aktivace se 

stabilní  nitrifikací 
a se simultánním 
srážením fosforu 
+ mikrosíta či jiná 

filtrace

70 120 80 18 25 90 20 30 8 15 80 - - - 2 5 75

10 001 
- 100 000

Nízko zatěžovaná 
aktivace s odstra-
ňováním nutrientů 
+ terciární stupeň 

včetně srážení 
fosforu eventuelně 

dávkování externího 
substrátu

60 100 80 14 20 90 18 25 - - - 12 25 75 1,5 3 80

> 100 000

Nízko zatěžovaná 
aktivace s odstra-
ňováním nutrientů 
+ terciární stupeň 

včetně srážení 
fosforu, dávkování  
externího substrátu

55 90 85 10 15 95 14 20 - - - 10 16 75 0,7 2 85

Tabulka 1. Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné 
technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod 
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těchto vod. Toto kolísání je závislé nejen na velikosti zdroje, ale 
i na věkovém složení napojených obyvatel, charakteru zástavby, 
počtu pracovních příležitostí v lokalitě a také napojení „malých 
výroben“, rekreačních a pohostinských zařízení. Výrazným 
způsobem se podílí kolísání teplot, používání dezinfekčních 
prostředků, detergentů aj. V mnoha případech se technologie 
čistírny musí vyrovnat s částečně zrekonstruovanou kanalizací 
a tím vysokým podílem balastních, případně i dešťových vod. 
U rekreačních oblastí je potřeba počítat až s několikanásobnými 
sezónními výkyvy.

U této kategorie čistíren je také nezbytné počítat s neodbor-
nou obsluhou, maximálně s občasným odborným dohledem. 
Obsluha je nucena provádět pouze běžné úkony a nemůže 
přímo reagovat na postupné změny technologie. U této katego-
rie čistíren obvykle neexistuje měření technologických veličin 
v reálném čase [4].

Specifické náklady na vyčištění odpadních vod jsou podstatně 
vyšší než u velkých sídel a bylo by diskriminující chtít tuto polož-
ku ještě zvýšit neúměrnými investičními a provozními náklady.  

Vhodné základní technologie pro tuto kategorii jsou:
• technologie s nárůstovými kulturami – biofiltry, rotační bio-

kontaktory;
• technologie aktivační – nízkozatížené aktivace s aerobní sta-

bilizací kalu;
• kombinace obou předchozích typů;

Pro tuto velikost je považováno za odpovídající technologii čiš-
tění odpadních vod taková technologie, která umožní bezpečné 
čištění CHSK, BSK5, NL).

Specifickou oblastí jsou malé čistírny – domovní ČOV do 
50 EO [5]

Pro tuto „podkategorii“ platí problematika kolísání vstupů 
ještě výrazněji a již vůbec nelze počítat s pravidelnou odbornou 
obsluhou.

Čím je menší zdroj znečištění, tím je nutnější zvyšovat bezpeč-
nost a spolehlivost zařízení. Majitel očekává, že obslužná nároč-
nost nemůže být vyšší než u běžných zařízení v domácnostech, 
jako je pračka nebo sekačka. Nelze očekávat, že čištění odpadních 
vod bude pro tyto provozovatele koníčkem.

Vhodné technologie jsou:
• systémy s primárním předčištěním (septik) a dočištěním (zemní 

filtr);
• technologie s biofiltry a biofilmovými kontaktory.

Velmi často se objevují i technologie využívající aktivačních 
systémů – tyto technologie sice mohou poskytovat „lepší“ odtoky, 
ale jsou podstatně více náročné na obsluhu.

V poslední době se objevují i technologie využívající k separaci 
biomasy mikrofiltrací, tyto technologie jsou ale velmi náročné na 
odbornost obsluhy a automatiku.

Tato podkategorie má ještě jedno specifikum a to, že se na 
tyto výrobky vztahuje zákon 22/1997 Sb. o shodě. Tento zákon 
nařizuje, že tyto čistírny musí projít ročními certifikačními zkouš-
kami podle normy ČSN EN 12566-3. Ale přestože tyto čistírny při 
zkouškách vykazují vysoké čistící účinky, v praxi tyto výsledky 
vzhledem k výše popsaným skutečnostem nelze přímo použít. 
Při zkouškách jsou zatěžovací parametry předem definovány 
a kontrola je prováděna pravidelně odbornou obsluhou.

Odtokové parametry jsou stejné jako pro celou kategorii do 
500 EO.

Požadavky na odstraňování nutrientů by měly být vzneseny 
pouze ve výjimečných a jednoznačně zdůvodněných případech. 
Náklady jsou pak neúměrné zdroji znečištění a v přepočtu na 
1 m3 vod pak dosahují stovek korun.
ČOV kategorie 500 – 2 000 EO

Do této kategorie patří malá sídla, pro která platí obdobné 
podmínky jako u předchozí kategorie, ale hydraulické i látkové 
kolísání je již nižší. Ani malé výrobny, restaurační provozy, 
kuchyně aj. nemají již tak drastický vliv na nárazovou změnu 
vstupních parametrů. Bohužel pro tuto velikost platí také, že 
většina sídel má pouze částečně zrekonstruované kanalizace 
a trpí vysokým podílem balastních vod. Striktně oddílné kana-
lizace se vyskytují pouze u kanalizačních systémů budovaných 
v posledních letech.

U těchto ČOV se již počítá s odbornější pravidelnou obsluhou, 
která dokáže rychleji reagovat na změny v technologii, přestože 
obvykle nemá k dispozici měření provozních veličin.

Vhodné základní technologie pro tuto kategorii jsou technolo-
gie aktivační – nízkozatížené aktivace s aerobní stabilizací kalu. 
Druhy technologií s nárůstovými kulturami jsou v naší zemi spíše 
ojedinělé, obvykle se jedná o starší ČOV [3].

Pro tuto velikost je považována za odpovídající technologii čiš-
tění odpadních vod taková technologie, která umožní bezpečné 

čištění organických látek (CHSKCr, BSK5, NL) a nitrifikaci. U níz-
kozatížených technologií není obvykle problém dosažení nitrifika-
ce na úrovni požadovaných průměrných 20 mg/l a maximálních 
40 mg/l (při T > 12 °C). Tyto hodnoty jsou reálné i u čistíren 
s vysokým podílem balastních vod (vzhledem k dosahovanému 
naředění na přítoku). Při použití hodnot nejlepší dostupné tech-
nologie jsou hodnoty při výskytu většího podílu balastních vod 
na hranici dosažitelnosti. 

Denitrifikace u těchto čistíren obvykle probíhá neřízeně do 
cca 50 %. Požadavky na její řízení jsou vzhledem k velikostní 
kategorii nákladově neúměrné a měly by být vzneseny opět 
pouze ve výjimečných případech. Obdobně jako požadavky na 
odstraňování fosforečnanů. 
ČOV kategorie 2 001 – 10 000 EO 

V této kategorii je vyžadováno odstraňování uhlíkatého znečiš-
tění, sloučenin dusíku, i když pouze v ukazateli N-NH4

+ a nově 
i fosforu (Pcelk). 

Základem čistírenských technologií je nízko zatěžovaná aktiva-
ce se stabilní nitrifikací a simultánním srážením fosforu solemi 
Fe nebo Al3+ doplněná terciárním dočištěním stávajících odtoků. 
V této velikostní kategorii se v ČR uplatňují dvě hlavní modifika-
ce, založené na nízkozatěžovaném aktivačním procesu: 
• D-N proces (nitrifikace s pre-denitrifikací), 
• oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací. 

U této velikostní kategorie dochází ke zlomu, kdy se na kva-
litě odtoku již tolik neprojevují vnitřní vlastnosti a parametry 
čistírenské technologie, a to včetně kvality obsluhy, ale zejména 
parametry odpadní vody. Začíná se projevovat výrazný vliv sepa-
race biomasy od vyčištěné odpadní vody. Na hodnotách zbytko-
vých koncentrací CHSKCr se výrazněji projevuje nerozložitelný 
rozpuštěný podíl CHSKCr, zatímco u hodnot BSK5 již převažuje 
příspěvek nerozpuštěných látek (viz oddíl 3). Tabulka 1. v Příloze 
II Metodického pokynu k nařízení vlády tuto skutečnost reflektuje 
tím, že dosažitelné meze u CHSKCr a BSK5 nejsou výrazně nižší 
než v kategorii do 2 000 EO. 
ČOV kategorie10 001 – 100 000 EO a nad 100 000 EO 

Za typickou technologii se v této kategorii považuje nízko 
zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů doplněná případ-
ně o terciární stupeň čištění včetně srážení fosforu, eventuelně 
o dávkování externího substrátu pro denitrifikaci.

Tato velikostní kategorie je doménou původní československé 
technologie, tzv. R-D-N procesu (kde je R - regenerační zóna; 
D - denitrifikační zóna; N - nitrifikační zóna), nad 100 000 byl 
dříve R-D-N proces kombinován s anaerobní zónou pro biologické 
odstraňování fosforu. V současné době se pod vlivem různých 
okolností od biologického odstraňování fosforu upouští a začíná 
dominovat simultánní či terciární srážení fosforečnanů.

S ohledem na vysoké hodnoty používaného stáří aktivovaného 
kalu klesá podíl původně přítomných organických látek na zbyt-
kovou hodnotu CHSKCr, naopak se začínají projevovat produkty 
buněčného metabolismu. Tyto látky vysokomolekulární povahy 
lze odstranit koagulací s hlinitými či železitými solemi, které se 
používají pro srážení fosforu. Proto lze koncentrační limity CHSKCr 
v tabulce 1. považovat za bezpečně dosažitelné.

U ukazatele BSK5 se v těchto velikostních kategoriích setká-
váme často s odtokovými koncentracemi i pod 10 mg/l, což je 
dáno zejména dobrou funkcí dosazovacích nádrží, tj. příspěvek 
hodnot NL do hodnot BSK5 je minimální. Ovšem právě koncen-
trace NL v odtoku je u dosazovacích nádrží obtížně řiditelná. 
Pokud tedy nebude součástí technologie nějaký další proces, 
který by garantoval koncentrace NL (terciární filtrace, membrá-

AČE ČR si Vás dovoluje pozvat  
do stánku č. 33 v pavilonu D během 

Ekologických veletrhů Brno, 
20. – 22. 5. 2005. 

Na stánku bude i expozice IWA a EWA, 
ve kterých AČE ČR reprezentuje 

Českou republiku jako národní člen.  
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nová filtrace), je jistější považovat za meze aktivačního procesu 
v těchto velikostních kategoriích hodnoty uvedené v tabulce 1. 
Přílohy II Metodického pokynu.

5. Závěrečná doporučení pro návrh a provoz 
Každá čistírenská technologie má své čisticí meze. Číselná 

hodnota těchto mezí u jednotlivých ukazatelů závisí na velikostní 
kategorii, složení odpadních vod včetně jeho kolísání, vlastní 
čistírenské technologii i technologických parametrech (zejména 
stáří kalu). 

Při hodnocení limitů čistírenských procesů je nutno rozlišovat 
meze garantované (garantovatelné) a dosažitelné. Rozbor mezí 
u jednotlivých technologií typických pro velikostní kategorie 
definované v naší legislativě ukázal, že při povolování vypouštění 
odpadních vod nelze zacházet za meze, které jsou definovány 
jako limity tzv. nejlepších dostupných technologií zneškodňování 
městských odpadních vod. 

Jedním z hlavních argumentů pro tento přístup je, že nejlepší 
dostupné technologie představené v tabulce 1. Přílohy II Meto-
dického pokynu již ve své definici reflektují, že čisticí limity jsou 
dosahovány za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek 
a zároveň je daná technologie nejúčinnější pro ochranu vod (para-
graf 2, bod i) nař. vl. č. 229/2007 Sb.

Pro snazší srovnávání číselných hodnot je tabulka 1. Přílohy 
II Metodického pokynu přiložena k tomuto textu. 
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The paper deals with the effluent concentration achiev-
able by activated sludge process. The properties of effluent 
standards are characterized and the fraction of individual 
effluent quality parameters, which is caused by the contribu-
tion of effluent suspended solids, is defined. In addition to 
the quality of secondary effluent, the paper also discusses 
wastewater treatment techniques typical of individual size 
categories according to the Czech legislation. The resultsare 
compared with the results which can be used by the applica-
tion of the so-called Best Available Techniques (BAT). 

Zemřel pan Ing. Oldřich Pazdera

Zemřel člověk, který byl jednou z opravdových osobností vodo-
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Porovnání provozu dvou modelů 
s použitým odlišným typem membrány 

v aktivaci

Markéta Dvořáková, Monika Chorvátová, Jan Bindzar,  
Martin Pečenka, Iveta Růžičková, Eva Kalivodová

Klíčová slova
deskový MBR modul – extracelulární polymery – modul z dutých 
vláken – separační vlastnosti

Souhrn
K výzkumu byly využívány dva poloprovozní modely ČOV 

s ponořeným membránovým modulem v aktivaci, do kte-
rých byla čerpána reálná odpadní voda. Aktivovaný kal byl 
separován prostřednictvím dvou nejčastěji využívaných typů 
membrán, a to v podobě desek umístěných do filtračního 
modulu a dutých vláken. Modely byly umístěny na ÚČOV 
Praha a ČOV Roztoky u Prahy. 



Úvod
Membránové procesy hrají již desítky let významnou roli 

při oddělování určitých látek z průmyslových odpadních vod. 
V posledních letech se však začaly rozvíjet i v oblasti čištění 
splaškových odpadních vod (OV). Rostoucí nároky na jejich 
čištění, dané mimo jiné přísnějšími legislativními požadavky 
Evropské unie, a řada již úspěšně realizovaných membránových 
čistíren (Itálie, Německo, Francie, Anglie) dávají předpoklad pro 
jejich další rozvoj i v budoucnosti. S rostoucí důvěrou v tuto 
technologii a zvyšováním nabídky na trhu klesají navíc vstupní 
náklady dané pořizovací cenou membrány, která je oproti kla-
sické technologii vyšší (Judd a Judd, 2006). 

Technické a technologické údaje provozovaných modelů 
ČOV

Tato práce shrnuje výsledky z provozu dvou modelů s pono-
řeným membránovým modulem v aktivaci. K separaci aktivova-
ného kalu (AK) bylo použito dvou nejčastěji využívaných typů 
membrán, a to v podobě desek umístěných do filtračního modulu 
a dutých vláken. V prvním z provozovaných modelů, situovaném 
na ÚČOV Praha (model ČOV-1), probíhala v první sekci denit-
rifikace a následovala nitrifikace. Po zhruba jeden a půl ročním 
provozu prvního modelu byl výzkum rozšířen o další model 
umístěný na ČOV v Roztokách u Prahy, který byl komponován 
ze tří navzájem propojených aeračních sekcí. Kromě aktivace byl 
do systému začleněn i předřazený sedimentační prostor v podobě 
válce s kónickým dnem. Technické parametry jednotlivých mem-
bránových systémů jsou uvedeny níže v tab. 1.

Model ČOV-1 Model ČOV-2
Typ modulu deskový typ dutá vlákna
Rozměry pórů < 0,1 mm < 0,1 mm
Max. průtok 100 l/h 12,5 l/h
Materiál polyethersulfon polyvinylidenfluorid
Povrch membrán 6 m2 0,5 m2

Tab. 1. Technické parametry provozovaných modelů

Vzhledem k rozsahovým možnostem textu jsou zde prezentovány 
zejména výsledky z chemických rozborů a v případě modelu ČOV-1 
i z mikrobiologických analýz. Kromě těchto stanovení však byla 
zaměřena pozornost i na sledování aktivity hlavních fyziologických 
skupin mikroorganismů aktivovaného kalu formou jednorázových 
kinetických batch testů. Měřila se koncentrace přítomných extra-
celulárních polymerů v aktivaci a na odtoku a dále se hodnotily 
separační vlastnosti AK na základě kalového a pěnového indexu 
a pravidelných mikroskopických analýz aktivovaného kalu. 
Kvalita odtoku

Z modelu byly v pravidelných intervalech odebírány vzorky na 
odtoku a přítoku a stanoveny v nich koncentrace sledovaných 
ukazatelů: N-NO3

-, N-NO2
-, Namon, CHSKCr a NL, které jsou pub-

likovány níže v tab. 3.
Vzhledem k vyrovnané koncentraci aktivované kalu při provo-

zu vykazoval model ČOV-2 nižší výkyvy a tím i lepší průměrné 
hodnoty v naměřených parametrech Namon a CHSKCr i přes jejich 
značně kolísající hodnoty na přítoku (CHSKCr: 170 – 1000 mg/l, 
Namon: 24 – 94 mg/l). Vysoká účinnost odstranění amoniakálního 
dusíku (99 %) se provozem při vyšší koncentraci aktivovaného kalu 
nezměnila. V následujících etapách se proto zvažuje přidávat externí 
amoniakální dusík a sledovat vliv na účinnost jeho odstranění. 
Nepatrné zlepšení bylo zaznamenáno v případě odstranění organic-
kého znečištění, kdy bylo ve Fázi 2 dosaženo až 99% účinnosti.

Na počátku jednotlivých etap byl model ČOV-1 zaočkován na 
výchozí koncentraci zhruba 1 – 2 g/l a ponechán pozvolnému 
nárůstu sušiny aniž by docházelo k odkalování. Jak je dobře 
patrné z tab. 2. vzrostla během Fáze 1 za méně jak 170 dní 
koncentrace AK o více jak 9 g/l, zatímco ve Fázi 2 během 91 dní 
o pouhé 3 g/l (i přes vyšší množství čištěné OV), což jen doka-
zuje nemalý vliv stupně předčištění přitékající OV na produkci 
přebytečného aktivovaného kalu. 

Vyšší hodnoty koncentrace dusičnanů u modelu ČOV-1 pou-
kazují na nedokonalý průběh denitrifikace. Je však nutné dodat, 
že jejich koncentrace na odtoku byla v průběhu poslední etapy 
Fáze 1 snížena téměř na polovinu, z průměrné hodnoty (N-NO3

-) 
24,5 mg/l na 11,8 mg/l, eliminováním vnášení kyslíku interním 
recyklem z nitrifikace do denitrifikace.

Účinnost odstranění organického znečištění byla u modelu 
ČOV-1 ve Fázi 2 nižší. Klesla z hodnoty 93 % na 75 %, což jenom 
potvrzuje (vzhledem k srovnatelným hodnotám dosaženým na 
odtoku), že je usazovací nádrží zachycena část organických látek, 
která snižuje jejich podíl na přítoku a následně účinnost jejich 
odstranění. Stabilně vysoké účinnosti 96 % bylo dosahováno 
v případě amoniakálního dusíku v obou fázích provozu.

Rozměry pórů membránového modulu, přes který byla vyčiš-
těná odpadní voda filtrována, předurčovaly 100% záchyt neroz-
puštěných látek. Jejich koncentrace se pohybovala pod mezí 
stanovitelnosti (< 1 mg/l). Jako určité riziko pro udržení vysoké 
kvality vody na odtoku, jak po stránce chemické, tak i po stránce 
mikrobiologické, se ukázalo zarůstání odtokové hadice. Uvolnění 
biofilmu by mohlo vést ke zvýšení hodnot odtokových parametrů 
včetně NL, proto je nutné ji po určité době obměnit.
Mikrobiologické hodnocení odtoku

Rozměry pórů mikro- a ultra-filtračních membránových jedno-
tek umožňují zachycení bakterií a částečně i virů z odpadní vody, 
jak uvádí řada publikací (van der Roest et al., 2002; Wanner, 
2005). K ověření tohoto faktu byly pravidelně prováděny mikro-
biologické rozbory na přítoku a odtoku z provozovaného modelu 
ČOV-1. Výsledky z rozborů jsou uvedeny níže v tab. 4. Postupně 
bylo pozorováno mírné zhoršení indikátorů fekálního znečištění 
s výjimkou Escherichia coli, i přesto však neklesla účinnost pod 
99,9 %. K dosažení standardně nízkých anebo nulových hodnot 
by bylo nutné neustále dezinfikovat prostory odtokové hadice 
i čerpadla permeátu, tedy místa, kde časem dochází ke vzniku 
nárostů zhoršujících kvalitu odtoku. 

Závěr
Z provozu výše popsaných modelů lze vyvodit následující 

závěry:
•	 Nerozpuštěné látky byly membránou zachyceny ze 100 %, 

vysokého stupně účinnosti bylo dosaženo i případě odstranění 
Namon a CHSKCr.

•	 Rychlost růstu mikroorganismů aktivovaného kalu je ovlivněna 
stupněm předčištění odpadní vody přitékající do systému. Při 
čerpání odpadní vody po celkovém mechanickém předčištění 
rostla jejich koncentrace v modelu pomaleji. Tím byl umožněn 
delší provoz bez potřeby odkalení. 

•	 Na základě výsledků z mikrobiologických analýz je možné 
konstatovat, že je dosahováno vysoké účinnosti membrány 
při odstraňování bakterií z čištěné odpadní vody (více jak 

Výsledky a diskuze
Během dvou a půl ročního provozu modelu ČOV-1 bylo reali-

zováno několik etap, které doprovázely určité technické změny 
reagující na konstrukční nedostatky zjištěné v průběhu experi-
mentů (Dvořáková et al., 2006). Fázi 1 lze rozdělit do 4 etap, kdy 
byla do systému přiváděna OV po mechanickém předčištění na 
jemných česlích, a na Fázi 2, kdy byla do modelu čerpána OV 
po celkovém mechanickém předčištění. V současné době je do 
modelu opět čerpána OV odtékající z usazovací nádrže. Na rozdíl 
od předešlých etap je systém pravidelně odkalován a je snaha 
udržovat koncentraci na cca 15 g/l. 

V provozovaném modelu ČOV-2 byly experimenty rozděleny do 
dvou etap, které se lišily koncentrací aktivovaného kalu (resp. 
stářím aktivovaného kalu) a hydraulickou dobou zdržení. Ve Fázi 
1 byla koncentrace AK udržována na hodnotě cca 6 g/l, ve Fázi 
2 pak byla tato hodnota zvýšena na cca 10 g/l. Kvalita a stupeň 
předčištění OV přitékající do systému se v jednotlivých fázích 
neměnil (OV po mechanickém předčištění odebíraná z lapáku 
písku + filtrace přes síto s rozměrem otvorů 2 x 2 mm). Techno-
logická data o modelech jsou uvedena níže v tab. 2.
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Parametr
Model ČOV-1 Model ČOV-2

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2
CHSKCr [mg/l] 7 – 71 (41) 32 – 57 (48) 8 – 25 (16,5) 7 – 32 (15,2)
Účinnost odstranění CHSKCr [%] 83 – 95 (93) 57 – 86 (75) 88 – 98 (95) 90 – 99 (96)
BSK5 [mg/l] 1 – 4 (2) – 1 – 2 (1,5) 2
Namon [mg/l] 0,4 – 7,4 (2,3) 0,3 – 3 (1,2) 0,1 – 0,8 (0,4) 0,1 – 2,6 (0,6)
Účinnost odstranění Namon [%] 82 – 99 (96) 91 – 99 (96) 98 – 100 (99) 98 – 100 (99)
N-NO3

- [mg/l] 6,7 – 39,3 (22) 1,8 – 21,7 (11) 9,2 – 40,2 (27) 11,2 – 81,1 (42,4)
N-NO2

- [mg/l] 0* – 2,8 (0,35) 0* – 3,1 (0,4) 0,01 – 0,5 (0,1) 0,003 – 0,4 (0,1)

Parametr
Model ČOV-1 Model ČOV-2

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2
Počet dní provozu [d]  104, 62, 136 a 170 91 56 146
Objem [l] 500 130 
Množství OV [l/d] 430 570 128 190 
Doba zdržení OV [h] 28 21 20 16
Látkové zatížení kalu [kg/(kg·d)] 1,46 – 0,04 0,12 – 0,04 0,07 0,07
Stáří AK [d] Θ* 37 75
Koncentrace AK [g/l] (1 - 2) – (11 - 16) 1,9 – 5 5,9 9,8
Transmembránový tlak [kPa] 5 8,8 – 18,7 7,9 – 16 

Tab. 2. Technologické parametry modelů ČOV

Θ* v průběhu jednotlivých etap nebyl kal ze systému odtahován, proto je stáří kalu přibližně rovno počtu dní provozu

0*… pod mezí stanovitelnosti

Tab. 3. Sledované odtokové parametry

99,9 %). K dosažení stabilně nízkých 
anebo nulových hodnot by bylo nutné 
neustále dezinfikovat prostory odtokové 
hadice i čerpadla permeátu.

•	 V prostoru odtokové hadice dochází po 
čase k nárůstu biofilmu, který zhoršuje 
vysokou kvalitu vody na odtoku jak po 
stránce chemické, tak i mikrobiologické, 
je tedy vhodné ji po určité době obmě-
nit.

Autoři děkují firmě Esox DPC spol. s r.
o., společnosti ENVI-PUR s.r.o. a Siemens 
Water Technologies za realizaci modelu 
ČOV-2 a dále firmě ASIO spol. s r.o. za 
zapůjčení membránového modulu pro ČOV-
1. Výsledky byly získány v rámci řešení 
výzkumného záměru MSM6046137308. 
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Tab. 4. Výsledky z mikrobiologických testů v průběhu jednotlivých etap

Datum

Escherichia coli
Termotolerantní 
koliformní bak-

terie

Intestinální enter-
okoky

Kultivovatelné 
bakterie při 22 °C

přítok odtok přítok odtok přítok odtok přítok odtok
[KTJ/
1 ml]

[KTJ/
10 ml]

[KTJ/
1 ml]

[KTJ/
10 ml]

[KTJ/
1 ml]

[KTJ/
10 ml]

[KTJ/
1 ml]

[KTJ/
1 ml]

13. 6. 06 3·103 0 1,3·105 0 5,0·104 0 NT 5,3·103

21. 8. 06 70·103 0 2,0·105 40 3,5·104 220 NT 8,0·103

25. 10. 06 5·104 4 1,6·105 10 4,5·104 120 NT 2·104

28. 11. 06 2·104 0 1,2·105 2 5·104 170 NT 1,03·104

17. 1. 06 2·104 0 1,25·105 2 7,5·104 600 NT 1,4·104

6. 3. 07 1·104 0 1,7·105 0 1·104 18 NT 2,5·104

2. 4. 07 7·103 0 1,6·105 2 6·104 15 NT 9·103

22. 5. 07 5·103 0 1,05·105 4 3·104 50 NT 3,4·104

Key Words
extracellular polymeric substances – flat sheet membrane – hollow 
fiber membranes – separation properties

Two models with different type of submerged membrane 
and in different conditions were investigated. First of the 
operated pilot scale plant was fit with hollow fiber membra-
nes and was located at wastewater treatment plant at Roz-
toky near Prague. The second one which was situated at 
CWWTP Prague used as a filtration instrument flat sheet 
membranes.



Nové čístírenské techologie

Dne 17.4. proběhlo v Kobylí n. Moravě setkání odborníků 
zabývající se využitím nových čistírenských technologií. 
Diskutován byl především vliv odstraňování organických látek 
z odpadní vody před jejím biologickým čištěním na množství 
dusíku na výstupu. Rozebírány byly také možnosti různých 
metod k intenzifikaci nitrifikace a denitrifikace. 

Zajímavý byl i pohled mikrobiologa (Doc. B. Maršálek) na 
souvislost mezi tvorbou sinic a prioritami v čištění vod: Zatím-
co snaha po odstraňování dusíku bývá často dle mikrobiologa 
přeceňována (i když důležitá je), u fosforu je každý miligram 
důležitý, a proto by bylo třeba hledat další účinné způsoby jeho 
eliminace. 

Více informací: ploteny@asio.cz
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Nové metody a postupy při provozování 
čistíren odpadních vod

13. ročník odborného semináře pořádaného VHOS a.s. 
a AČE ČR, Moravská Třebová, 1. a 2. dubna 2008 

XIII. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování 
čistíren odpadních vod“ byl ve znamení novely Nařízení vlády 

61/2003 Sb. Jako každoročně byla zaznamenána vysoká účast 
jak vystavujících v předsálí, tak i posluchačů z řad odborné 
veřejnosti. Organizace celého semináře včetně slavnostního 
večera v prostorách Městského muzea klapla na jedničku. Již 
tradičně příjemné prostředí těchto prostor navodilo příjemnou 
atmosféru umocněnou cimbálovou muzikou. Rovněž zde byly 
vytvořeny vhodné podmínky pro navázání nových kontaktů 
a zlepšení pracovních vztahů. 

Fotoohlédnutí za 13. ročníkem odborného semináře  
pořádaného VHOS a. s. a AČE ČR 

Moravská Třebová, 1. a 2. dubna 2008

Pohled do sálu tradičně zaplněného do posledního místa Předsednictvo sekce věnované legislativě 

Přednášející patřili především k mladší generaci technologů 

Předsednictvo sekce „Zajímavosti a novinky z provozů ČOV, 
nové technologie“ Oblíbený diskusní večer v Městském muzeu Moravská 

Třebová
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Úroveň semináře a zájem odborné veřejnosti stále stoupá. 
Odborná témata jednotlivých okruhů přednášek byla zvolena 
výborně, neboť i druhý den byl na první blok přednášek zaplněn 
celý sál. Mnohokrát byla vyvolána bohatá diskuse, ve které se 
pokračovalo i v předsálí. 

Oproti minulému ročníku semináře se zlepšila úroveň sociální-
ho zázemí. Na druhou stranu, kdo přijel později, již se do hlavního 
sálu první den nedostal a rovněž ubytovací kapacita v Moravské 
Třebové je stále nedostatečná i přes nově otevřené penziony. 
Naštěstí byla zajištěna veřejná doprava, která alespoň trochu 
vynahradila nutnost ubytování mimo Moravskou Třebovou.

První blok přednášek byl tradičně věnován legislativě ve 
vodním hospodářství. JUDr. Ing. Zdeněk Strnad z MZe zastoupil 
chybějícího RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. a prezentoval připra-
vovanou a velmi diskutovanou novelu vodního zákona. Následo-
vala vlastní přednáška JUDr. Ing. Zdeňka Strnada „Povolování 
a provoz vodních děl – teorie a praxe“, která ukázaal některé 
aspekty povolování a provozování vodních děl. 

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. a Ing. Břetislav Krňávek, PhD. 
podrobně vysvětlili „Dosažitelné meze čistírenských technologií“. 
Byly prezentovány limitní hodnoty dosažitelné v jednotlivých veli-
kostních kategoriích aktivačních ČOV za podmínek optimálního 
návrhu i provozování ČOV. Příspěvek by měl sloužit jako pomůc-
ka projektantům a zejména účastníkům vodoprávních řízení při 
rozhodování o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod, 
především splaškových a městských. Závěrem bylo řečeno, že 
každá technologie má své čistící meze. Číselná hodnota těchto 
mezí a jednotlivých ukazatelů závisí na velikostní kategorii, 
složení odpadních vod včetně jeho kolísání, vlastní čistírenské 
technologii i technologických parametrech. Nutno rozlišovat meze 
garantovatelné a meze dosažitelné.

Neméně zajímavá byla poslední přednáška prvního bloku Ing. 
Ivana Nesměráka „Stanovování emisních limitů kombinovaným 
způsobem“, která popisuje metody a způsob výpočtu pro jeden 
izolovaný vodní útvar, řetězec vodních útvarů a celé povodí. 
V mnohých případech se může stát, že z poměrně nepřesných 
vstupů o kvalitě v toku se dostaneme k přesným limitům. Byla 
diskutována otázka, že tato problematika pravděpodobně zatíží 
projektanty místo původně zamýšlených správců toků. 

Druhý blok přednášek byl věnován BAT a terciárnímu čištění 
odpadních vod. Ing. Martin Pečenka a Prof. Ing. Jiří Wanner 
nás seznámili s „Terciárním čištěním odpadních vod v návaz-
nosti na použití BAT“. Přednáška mnohým vyzněla tak, že je 
nutné navrhovat emisní limity pro nejlepší dostupné techno-
logie, protože vodoprávní úřady mají právo to vyžadovat, což 
se potvrzuje mnohdy v současné praxi, že i na vodných tocích 
jsou požadovány nejlepší dostupné technologie. Potom trošku 
ztrácí význam Tabulka 1a NV 229/2007 Sb. Dále byly ukázány 
v současnosti používané a provozně ověřené procesy terciárního 
čištění a hygienické zabezpečení odtoku. V této souvislosti autoři 
zdůraznili myšlénku, že terciární metody čištění mají v našich 
podmínkách oprávnění zejména tam, kde lze takto dočištěnou 
vodu ekonomicky výhodně uplatnit a ne „nadlepšovat“ kvalitu 
vody v tocích nad běžné standardy. 

Ing. Veronika Jáglová prezentovala „Problematiku novely NV 
61/2003 Sb. a její dopad do praxe“. Podrobně byly vysvětleny 
zásadní změny v paragrafovém znění nařízení, které jsou uvedeny 
rovněž ve sborníku. Nadále bude požadováno stanovisko správce 
toku a povinností vlastníka je pravidelná kontrola technického 
stavu zařízení (ČOV) oprávněnou osobou, výsledek kontroly musí 
být předložen vodoprávnímu úřadu.

Pavel Žížala a Ing. Iveta Žabková přednášeli o „Vyhodnocení 
ČOV s biologickým dočišťovacím rybníkem a s bubnovými filtry“. 
Byly prezentovány zkušenosti z ČOV Mimoň, Doksy-Staré Splavy, 
Nový Bor, Cvikov a Pihel, kde byly v 90. letech minulého století 
realizovány biologické rybníky různých typů. V současné době 
jsou v trvalém provozu bubnové filtry na odtoku z ČOV Jirkov 
a Kadaň. Bylo ukázáno, že při správném návrhu ČOV a zejména 
dosazovacích nádrží již filtry ztrácejí své opodstatnění. 

Ing. Milan Lánský, Ph.D. a Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. ukázaly 
„Zkušenosti provozovatelů městských ČOV a aplikací novely NV 
61/2003 Sb. v praxi“. Pro provozovatele je nejdůležitějším kro-
kem zavedení institutu nejlepší dostupné technologie. Závěrem 
bylo řečeno, že novela NV 61/2003 Sb. přinesla relativně malý 
počet požadavků na zpřísnění stávajících limitů vypouštění. 
V některých případech byly dokonce původní limity na úroveň 
BAT naopak zmírněny. Hlavním problémem pro provozovatele 
městských ČOV již v současné době nejsou požadavky legis-

lativní, ale spíše požadavky vodoprávních úřadů a dotčených 
orgánů státní správy.

Po přestávce následovala přednáška Doc. Ing. Miloslava Drtila, 
Ph.D. „Vyhodnotenie prvého roku prevádzky ČOV s biologickým 
odstraňováním nutrientov Poprad Matejovice“. Pro všechny 
účastníky byla tato přednáška příjemným zpestřením, neboť 
ČOV Poprad čistí odpadní vody z poměrně rozsáhlého území části 
Vysokých Tater – Poprad, Svit, Tatranská štrba, štrba, Lučivná, 
Svit, Spišská Teplica, Poprad, Smokovec, Nová Lesná, Mlynica 
a Veľká Lomnica.

Ing. Miroslav Kos, CSc. nás seznámil s „Příklady technolo-
gií velkých ČOV spolufinancovaných z fondů EU v zahraničí“ 
a poslední přednáška prvního dne „Zkušební provoz čistíren 
odpadních vod v praxi“ od Ing. Marie Chmelařové ukázala, že 
každá ČOV je svým charakterem specifické dílo a že ne vždy 
musí být rozhodnutí investora správné.

Třetí blok přednášek se věnoval zajímavostem a novinkám 
z provozů ČOV a novým technologiím. Ing. Marek Holba, Ph.D. 
zahájil přednáškový den tématem „Vliv odstranění NL na násled-
né biologické procesy na komunálních ČOV“. Všechny účastníky 
zaujal SFT filtr pro mechanickou separaci nerozpuštěných látek, 
který svou účinností nahrazuje primární sedimentaci.

Ing. Pavel Matuška prezentoval „Možnosti řízení odstraňování 
dusíku v oběhové aktivaci“ na ČOV ve vlastnictví Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. a provozované Severočeskými vodo-
vody a kanalizacemi, a.s. Závěrem bylo řečeno, že variabilita 
způsobu řízení aktivací provzdušňovaných mamutími rotory 
je poměrně velká, nicméně vlastní řízení odstraňování dusíku 
s vysokou efektivností je podstatně jednodušší a schůdnější při 
vybavení ČOV pneumatickým aeračním systémem a kvalitním 
systémem měření a regulace.

RNDr. Jiří Batěk, CSc. všechny ohromil svým příspěvkem 
„Vyhodnocení provozu ČOV s kaskádovou aktivací“. Toto téma 
bylo již velmi diskutované na loňském XII. ročníku semináře. 
Kaskádová aktivace byla právem zařazena mezi nejlepší dostup-
né technologie, protože při správném návrhu dosahuje opravdu 
skvělé výsledky odtokových parametrů. Významné je, že nevy-
žaduje interní recirkulaci a … více se dozvíte ve sborníku. 

RNDr. Jaroslav Sojka nás seznámil se „Stanovením OC v akti-
vovaném kalu“ konkrétně na ČOV Modřice. Bylo řečeno, že 
použitá metoda není v souladu s normami EU.

Dopolední blok přednášek uzavřel Dr. Ing. Pavel Chudoba 
velmi aktuálním tématem „Obnovitelné zdroje energie na ČOV“. 
Závěrem bylo řečeno, že ne všechny legislativní trendy jdou ces-
tou ekonomičtějšího a ekologičtějšího využití odpadu za účelem 
výroby energií.

Odpolední blok přednášek zahájili Ing. Jiří Kašparec a Ing. 
Oldřich Hladký tématem „Nové aspekty v automatizaci řízení ČOV 
a stokových sítí“. Následovala přednáška „Poloprovozní ověření 
aerobní stabilizace kalů s využitím vzdušného kyslíku“ od spolu-
autorů Ing. Pavel Novotný, Ing. Miroslav Bajorek, CSc. a další. 

Všichni s napětím očekávali přednášku Ing. Pavla Loužeckého 
s nelehkým, ale zajímavým tématem „Hluk a zápach na čistírnách 
odpadních vod“. Vysvětlil základní principy dezodorizace plynu 
včetně konkrétních příkladů na ČOV Roudnice nad Labem a ČOV 
Děčín – Boletce. Dále seznámil přítomné s platnou legislativou 
a s metodami měření hluku.

Ing. Jan Bednář a Mgr. Petr Procházka prezentovali „Zkušenos-
ti po pětiletém provozu mikrosítových bubnových filtrů na ČOV 
Uherské Hradiště“. Bylo řečeno, že mikrofiltrace jako terciární 
stupeň čištění se uplatňuje jako pojistka v obdobích, které jsou 
náročnější z hlediska funkce dosazovacích nádrží.

Poslední blok přednášek ukončila přednáška „Intenzifikace 
klasických biologických čistíren odpadních vod Biotechnologií 
lentikats“ od spoluautorů Ing. Lucie Čechovská, Ing. Radek 
Stloukal, Ph.D., Ing. Lenka Janečková a Ing. Josef Trčka. Jedná 
se revoluční řešení pro intenzifikaci stávajících ČOV na efektivním 
odstranění vysoké koncentrace dusíkatého znečištění v kalových 
vodách pomocí imobilizovaných mikroorganizmů používaných 
v procesech nitrifikace a denitrifikace.

Závěrem patří poděkování organizátorům celého semináře, že 
vše proběhlo dle připraveného harmonogramu a ke spokojenosti 
odborné veřejnosti. Rozcházeli jsme se s tím, že se za rok zase 
uvidíme minimálně ve stejném složení.

Vladimír Langer
Iveta Žabková

Jiří Wanner

Sborník je sice rozebrán, ale pro zájemce jsme jej připravili na CD. Cena 250,-Kč. Info a objednávky: v.langer@vhos.cz
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Vliv dezintegrace vláknitých 
struktur na sedimentační vlastnosti 

aktivovaného kalu

Jana Wernerová, Jana Ďurišová, Lenka Hokrová, Iveta Růžičková, 
Martin Pečenka

Klíčová slova
dezintegrace – kalový index – ultrazvuk – vláknité mikroorga-
nismy – zbytnělý aktivovaný kal

Souhrn
Následující článek je zaměřen na dezintegraci vláknitých 

struktur v aktivovaném kalu za účelem zlepšení sedimen-
tačních vlastností. Pro laboratorní testy byl použit zbytnělý 
aktivovaný kal s vysokou četností vláknitých mikroorga-
nismů a dominantním vláknem Microthrix parvicella. Vzorky 
aktivovaného kalu byly dezintegrovány na laboratorním 
ultrazvukovém dezintegrátoru s frekvencí 20 kHz. Účinnost 
dezintegrace byla hodnocena na základě mikroskopické ana-
lýzy a sedimentačních vlastností (kalový index).



Úvod
Mnoho čistíren odpadních vod (ČOV) se potýká s problémy 

špatné separace aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody, 
která je nejčastěji způsobena nadměrným výskytem vláknitých 
mikroorganismů v aktivovaném kalu. Separační problémy, způ-
sobené nadměrným výskytem vláknitých mikroorganismů, lze 
rozdělit na dva základní druhy – tvorba zbytnělého kalu a biolo-
gická tvorba pěn. Biologická pěna vzplývá na hladině aktivační 
či dosazovací nádrže a může výrazně zhoršovat kvalitu finálního 
odtoku. Tvorba zbytnělého kalu má za následek zhoršení usazo-
vacích vlastností kalu v dosazovací nádrži, snížení zónové sedi-
mentační rychlosti a zvýšení objemu kalu po sedimentaci. Navíc 
kal v dosazovací nádrži je řídký, takže nelze udržet požadovanou 
koncentraci biomasy v aktivační nádrži a dochází tak k hydrau-
lickému přetěžování aktivačního systému [1].

V posledních letech se ukazuje jako jedno z možných řešení 
těchto problémů využití metod založených na principu mechanic-
ké dezintegrace kalu. Dezintegrace kalu se běžně provádí za 
účelem vylepšení anaerobní stabilizace a procesu vyhnívání, kdy 
dochází k rozbití buněk mikroorganismů a vylití buněčného obsa-
hu pro podporu mikrobiálních enzymatických reakcí. V našem 
případě se jedná o dezintegraci vláknitých mikroorganismů 
v aktivovaném kalu za účelem zlepšení sedimentačních vlastností 
kalu. Literatura [2] uvádí, že působením mechanických střiho-
vých sil dochází k rozrušení vláknité sítě zbytnělého aktivovaného 
kalu a tím vytvoření menších a kompaktnějších vloček, které 
zlepšují sedimentační vlastnosti kalu. Zároveň autor poukazuje 
na možnost využití mechanické dezintegrace k redukci pěnění 
jak v aktivačních, tak ve vyhnívacích nádržích.

Experimentální část
Pro práci byly použity vzorky aktivovaného kalu ze třech růz-

ných mechanicko–biologických ČOV (1100, 1800 a 3383 EO). 
Ve všech případech byla četnost výskytu vláknitých mikroorga-
nismů kvantifikována stupněm 5, tj. jako hojná (> 20 vláken na 
vločku), a jako dominantní bylo identifikováno vlákno Microthrix 
parvicella. Vzorky aktivovaného kalu byly jednorázově dezintegro-
vány na laboratorním ultrazvukovém dezintegrátoru EKOSON, 
který pracuje při frekvenci ultrazvuku 20 kHz a elektrickém 
příkonu 180 W. Proměnlivým parametrem byla doba dezinte-
grace (0, 10 s až 10 min), čímž se měnila i specifická energie 
(0 až 55 000 kJ/kg), která je definována jako vložená energie 
vztažená na množství dezintegrovaných pevných látek. Vzorky 
kalu po dezintegraci byly podrobeny sedimentační analýze, kdy 
byl měřen kalový index (KI) a proveden mikroskopický rozbor. 
Po stanovení kalového indexu byl odebrán supernatant, v němž 
byla stanovena chemická spotřeba kyslíku (CHSK) a koncentrace 
nerozpuštěných látek (NL).

Výsledky a diskuze

Kalový index
Obr. 1. zachycuje hodnoty KI v závislosti na specifické energii 

(SE) pro sérii 5 měření, na obr. 2. je znázorněna procentuální 
hodnota kalového indexu ve vzorcích po dezintegraci z výchozí 
hodnoty KI v referenčních vzorcích pro stejná měření. Z obráz-
ků je patrné, že s rostoucí dobou dezintegrace, a tím i zvyšující 

se specifickou energií, se výrazně snižuje hodnota kalového 
indexu. Výchozí (referenční) vzorky je ve většině případů možné 
zařadit do kategorie zbytnělých kalů. Po dezintegraci došlo ke 
snížení hodnoty kalového indexu až o 80 % a po určité době 
dezintegrace kal dobře sedimentoval. V rozmezí hodnot SE 7 000 
– 17 000 kJ/kg byl v našich měřeních vždy pozorován výrazný 
pokles KI, který je však ovlivňován konkrétním charakterem kalu 
(zejména sušinou).
Kvalita supernatantu

Se zvyšující se dobou dezintegrace se snižuje kalový index, 
avšak zároveň se zhoršuje kvalita supernatantu – zvyšuje se 
vizuální zákal, roste koncentrace nerozpuštěných látek a che-
mická spotřeba kyslíku. Toto zhoršení kvality je způsobeno 
malými fragmenty, které se uvolňují při dezintegraci a špatně 
sedimentují. Za účelem reflokulace uvolněných fragmentů byl 
proveden jednodenní test, kdy k dezintegrovanému i referenč-
nímu kalu byl přidán železitý koagulant v množství 3,5 mg/l 
(jako Fe) a vzorky byly provzdušňovány v 2 l odměrném válci 
do druhého dne. Výsledky jsou uvedeny v tab. 1. Z vizuálního 
hlediska bylo po jednodenním provzdušňování s přídavkem koa-
gulantu pozorováno výrazné snížení zákalu supernatantu, dále 
je z tab. 1. patrný významný pokles hodnot CHSK i koncentrace 
NL, například u vzorku kalu z ČOV A dezintegrovaném 2,5 min 
klesla CHSK z hodnoty 752 mg/l na 257 mg/l. Ze získaných 
údajů tedy vyplývá, že se podařilo docílit částečné reflokulace 
malých neusaditelných fragmentů. Podobných výsledků bylo 
dosaženo i v případě, kdy byly vzorky dezintegrovaného kalu pou-
ze provzdušňovány do následujícího dne bez přídavku koagulantu 
– hodnota CHSK klesla až o 85 %, koncentrace NL o 50 %. Tyto 
skutečnosti mají význam pro využití dezintegrace v praxi, kdy by 
se jednalo o dezintegraci části vratného kalu, který je veden zpět 
do aktivační nádrže, kde by došlo k reflokulaci malých fragmentů 
uvolněných po dezintegraci.

Tab. 1. dále ukazuje, že po přídavku koagulantu a jednoden-
ním provzdušňování dochází u vzorků po dezintegraci k dalšímu 
poklesu kalového indexu. To je patrné zejména u vzorků dezin-
tegrovaných 1,5 minuty, kdy při měření KI ihned po dezintegraci 
nebyl pokles KI v porovnání s referenčním vzorkem tak význam-

Obr. 1. Pokles KI v závislosti na specifické energii; < 100 ml/g 
dobře sedimentující kal, 100 – 200 ml/g „lehký“ kal, > 200 ml/g 
zbytnělý kal

Obr. 2. Procentuální hodnota KI z výchozí hodnoty KI refe-
renčního vzorku v závislosti na specifické energii
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ný, k výrazné změně došlo až následující den.
V naší laboratoři [3] byl provozován kontinuální laboratorní 

model ve dvou identických linkách, z nichž jedna sloužila jako 
pokusná a druhá jako referenční. V pokusném modelu byla část 
vratného kalu denně dezintegrována ultrazvukem. V případě 
pokusného modelu se mírně snížil kalový index v porovnání 
s referenčním a zároveň nebyly ovlivněny odtokové parametry 
z hlediska CHSK a koncentrace NL. I v tomto případě bylo tedy 
prokázáno, že již po krátké době dochází opět k reflokulaci malých 
fragmentů uvolněných po dezintegraci.
Mikroskopický rozbor

Mikroskopický rozbor všech výchozích vzorků prokázal vysokou 
četnost výskytu vláknitých mikroorganismů, která byla kvantifi-
kována stupněm 5, tj. jako hojná (> 20 vláken na vločku) a jako 
dominantní bylo identifikováno vlákno Microthrix parvicella. Toto 
vlákno bylo lokalizováno jak uvnitř vloček a na jejich povrchu, 
tak i volně mezi nimi a způsobovalo jejich otevřenou strukturu 
a vzájemné přemosťování.

Mikroskopický rozbor vzorků po dezintegraci prokázal, že 
dezintegrací se podařilo docílit rozlámání vláknitých mikroorga-
nismů. Nejprve došlo k porušení vláknité sítě a nalámání vláken 
mimo vločky, způsobujících přemosťování, dále se zvyšující se 
dobou dezintegrace byla rozlámána vlákna i ve vločkách na malé 
až střední úlomky. První výraznější rozlámání vláken v porovnání 
s referenčním vzorkem bylo ve většině případů pozorováno při 
době dezintegrace 30 s bez ohledu na sušinu. Při sušině 3,5 g/l 
odpovídá tato doba dezintegrace specifické energii 2600 kJ/kg, 
a jak lze vyčíst z obr. 1. a 2., při této hodnotě SE ještě zdaleka 
nedochází ke snížení hodnot KI. Snížení hodnot KI korespondo-
valo s vyšším stupněm nalámání vláknitých struktur, kdy byla 
rozlámána jak vlákna mimo vločky, tak i z velké části vlákna ve 
vločkách. 

Se zvyšující se dobou dezintegrace také rostla přítomnost 
disperzního růstu volných bakterií a malých fragmentů vloček 
s průměrem < 50 µm, které špatně sedimentují a mohou znehod-
nocovat kvalitu odtoku. K částečné reflokulaci těchto fragmentů 
a volných bakterií došlo po přídavku koagulantu a jednodenním 
provzdušňování. Při provozu kontinuálního laboratorního testu 
[3] nebyl v pokusném modelu, u kterého byla denně část vratného 
kalu dezintegrována, pozorován vyšší obsah malých fragmentů 
vloček s průměrem < 50 µm, ani disperzního růstu v porovnání 
s referenčním modelem.

 

Závěr
Výsledky laboratorních testů dezintegrace aktivovaného kalu 

s vysokou četností vláknité populace a dominantním vláknem 
Microthrix parvicella lze shrnout do následujících bodů:
• se zvyšující se dobou dezintegrace klesá hodnota KI (až o 80 %) 

a kal lépe sedimentuje;
• se zvyšující se dobou dezintegrace se zhoršuje kvalita super-

natantu z důvodu uvolnění malých neusaditelných fragmentů 
při dezintegraci, avšak po velmi krátké době dochází opět 
k reflokulaci těchto malých fragmentů zpět do vloček;

• mikroskopická analýza vzorků po dezintegraci prokázala rozlá-
mání vláknitých mikroorganismů, a to již při době dezintegrace 
30 s.
Na základě výše popsaných výsledků se jeví využití dezintegrace 

zbytnělého aktivovaného kalu jako vhodná metoda pro zlepšení 
sedimentačních vlastností kalu. Účinnost dezintegrace však 
závisí na mnoha parametrech, zejména na charakteru konkrét-
ního aktivovaného kalu. Pro úspěšné zavedení dezintegrace do 
praxe je potřeba provést rozsáhlejší laboratorní testy a zejména 
testy provozní.

Práce byla řešena na základě projektu 
MPO FT-TA2/066 „Výzkum a vývoj sys-
tému dezintegrace vláknitých struktur 
v aktivovaném kalu“, vnitřního grantu 
VŠCHT Praha (217080018) a výzkumného 
záměru MSM6046137308 financovaného 
MŠMT ČR.
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The influence of bulking sludge disintegration on activated 
sludge settling properties (Wernerová, J.; Ďurišová, J.; 
Hokrová, L.; Růžičková, I.; Pečenka, M.)
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This paper deals with ultrasonic disintegration of bulking 
sludge in order to improve the settling properties of acti-
vated sludge. Sludge disintegration can be one of feasible 
methods leading to control excessive growth of filamentous 
microorganisms at wastewater treatment plants (WWTPs) 
and enhance the effect of activated sludge separation from 
treated wastewater in secondary settling tanks. Several lab-
scale tests with samples of activated sludge obtained from 
three various municipal WWTPs were carried out. The sam-
ples of activated sludge with a high content of filamentous 
bacteria with Microthrix parvicella as the dominating type, 
were sonicated on laboratory ultrasonic disintegrator at the 
frequency of 20 kHz and power level 180 W. The effect of 
sonication was evaluated by microscopic analysis and by 
settling experiments. Settling experiments proved that soni-
cation markedly reduced the sludge volume index and the 
reduction increased with increased duration of treatment.

Doba 
dezintegrace 
(min)

Ihned po dezintegraci Po přídavku koagulantu  
a jednodenním provzdušňování

KI  
(ml/g)

supernatant KI  
(ml/g)

supernatant
CHSK (mg/l) NL (mg/l) CHSK (mg/l) NL (mg/l)

ČOV A, X = 3,61 g/l
0 (REF) > 277 – – 257 176 –
1,5 227 513 1250 83 257 1100
2,5 111 752 1400 94 281 1000
ČOV B, X = 4,15 g/l
0 (REF) 231 109 850 * – –
1,5 218 461 1100 42 126 850
2,5 140 676 1250 41 154 900

Tab. 1. Jednodenní test s přídavkem koagulantu

Vysvětlivky: – hodnota nenaměřena; * kal denitrifikoval

Těmito dvěma články jsme ukončili publikování oceněných poste-
rových sdělení ze soutěže o cenu předsedy AČE ČR na 7. bienální 
konferenci OdpAdní vOdy 2007, Brno, září 2007. Příspěvek 
Markéty Dvořákové a spol. se umístil na 1. místě v kategorie Apli-
kovaná věda, technologie a inženýrství. Příspěvek Jany Wernerové 
a spol. byl oceněn prvním místem v kategorii Výzkum a vývoj. Pří-
spěvky oceněné v obou kategoriích na 2. a 3. místech byly otištěny 
v Čistírenských listech v březnu resp. v lednu 2008. 

Na výstavě Vodovody a kanalizace navštivte:

21. 5. 10.00 – 14.40 hod., pavilon E, sál Press 
Centre. Nová legislativa v oboru vodního 

hospodářství. Vstup: volný

22. 5. 9.30 – 12.00 hod., Kongresové centrum,  
sál D. Nové technologie v oblasti čištění 

odpadních vod – zkušenosti firem, příklady 
ze zahraničí. Vstup: volný
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Naše dnes již tradiční semináře v Moravské Třebové jsou od 
roku 1999 věnovány památce Ing. Jakuba S. Čecha, CSc. Čas 
je neúprosný a letos je to již deset let, kdy Ing. Čech není mezi 
námi. Mezitím se na našem semináři objevuje nová generace 
návštěvníků i přednášejících, kteří se ve své začínající profesní 
kariéře již s Ing. Čechem nemohli setkat. Proto 
jsme se rozhodli pro krátké připomenutí života a 
díla tohoto vynikajícího odborníka, kterého si my 
starší pamatujeme i nadále jako vzácného člověka 
a dobrého kamaráda. 

Po absolvování Střední průmyslové školy 
chemické v Praze (Křemencova) nastoupil v r. 
1972 studium na VŠCHT Praha, na Fakultě 
technologie paliv a vody, a to do ročníku, který 
se významně zapsal do českého vodárenství, 
plynárenství a zpracování ropy. Studium skončil 
kvůli zdravotním problémům až v r. 1978 a poté 
nastoupil krátkou dráhu středoškolského peda-
goga. Jakmile bylo vypsáno volné místo, vrátil se 
na VŠCHT jako řádný aspirant a věnoval se práci 
na své kandidátské disertaci. Působil v laboratoři 
Ing. Chudoby a věnoval se problematice kinetiky 
využívání substrátů, ovlivňování poměrů mezi 
podílem substrátu na syntézu biomasy a oxidaci. 
V posledních letech pobytu na škole se zabýval 
i otázkou rozložitelnosti různých organických 
látek průmyslového původu a stability nitrifikace v aktivačním 
procesu. 

Po skončení interní aspirantury a dočasných pobytů na katedře 
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha přešel ve 2. polovině 
80. let 20. století do Hydrobiologického ústavu tehdejší Česko-
slovenské akademie věd (ČSAV) v Českých Budějovicích. Zde se 
zpočátku pokračoval ve studiu rozložitelnosti obtížně rozložitel-
ných organických látek. Vzhledem k tomu, že ústav se zabýval 
problematikou eutrofizace Římovské vodárenské nádrže, podařilo 
se Ing. Čechovi prosadit možnost studovat proces zvýšeného 
biologického odstraňování fosforu v laboratořích ústavu. Nebylo 
to vůbec jednoduché prosadit v hájemství čisté a vysoké vědy 
v akademii něco tak přízemního, jako je čištění odpadních vod 
v aktivačním procesu. Přesto se podařilo Ing. Čechovi zaznamenat 
a popsat jev, který do té doby unikal vysvětlení. Při pokusech 
s aktivovaným kalem z nedaleké ČOV Kaplice, kde byl u nás 
tehdy aktivační proces se zvýšeným biologickým odstraňováním 
fosforu realizován v provozním měřítku poprvé, pozoroval samo-
volné zhroucení procesu při výskytu zvláštního druhu baktérií, 
tvořících velké tetroidní kolonie. Protože jejich zvýšený výskyt 
pozoroval Ing. Čech vždy, když v syntetické odpadní vodě, kterou 
k pokusům používal, dominovala glukóza, nazval tyto baktérie 
„G-baktérie“. Pokusy byly brzy opakovány i s aktivovaným kalem 
z jiných ČOV a i s reálnými odpadními vodami. Bylo zjištěno, že 

tyto“G-baktérie“ jsou v aktivovaných kalech běžné, ale dosud 
unikaly pozornosti proto, že nestačilo pozorování v nativním 
preparátu, ale bylo nutno vyhodnocovat barvené preparáty (Gra-
movo a Neisserovo barvení). 

Série publikací o „G-baktériích“ a jejich kompetici s baktériemi 
akumulujícími fosfor ve zvýšené míře:
Glucose-induced break down of enhanced biological phos-

phate removal: Cech J. S., Hartman p (1990) 
environmental technology, vol. 11, Issue 7, 
pages 651-656. 
Competition between poly-p and non-poly-p 
bacteria in an enhanced phosphate removal 
system: Cech J. S., Hartman p., Wanner J. 
(1993) Water environment research, vol. 65, 
Issue 5, pages 690-692. 
Competition between polyphosphate and poly-
saccharide accumulating bacteria in enhan-
ced biological phosphate removal systems: 
Cech J. S., Hartman p. (1993) Water research, 
vol. 27, Issue 7, pages 1219-1225. 

vyvolaly v zahraničí značný zájem a celkový 
počet citací podle Web of Science v indexovaných 
publikacích dosáhl téměř 250, takže se Ing. 
Čech zařadil mezi nejvíce citované české autory 
v oblasti vodního hospodářství. Zájem vyvolaný 
články Ing. Čecha pokračoval i později a v době, 
kdy byly k dispozici již metody identifikace 
pomocí DNA, bylo zjištěno, že „G-baktérie“ tvoří 

samostatný rod Amaricoccus, přičemž isolát z aktivovaného kalu 
z ČOV Kaplice byl zařazen jako druh Amaricoccus kaplicensis:  

A fluorescently – labelled r-rna targeted oligonucleotide 
probe for the in situ detection of g-bacteria of the genus 
amaricoccus in activated sludge: Maszenan A.-M. Seviour 
R. J., patel B. K. C., Wanner J. (2000) journal of applied 
microbiology, vol. 88, pages 826-835. 

V 90. letech 20. století začaly být podmínky pro tento typ 
výzkumu v nové AV ČR komplikované, takže Ing, Čech přešel 
do české pobočky firmy HYDROTECH. Zde mohl uplatnit svo-
ji technologickou invenci a bylo potěšením s ním diskutovat 
o nových čistírenských technologiích, problémech v dimenzování 
i provozování apod. Zapojil se aktivně do činnosti Českého komi-
tétu IAWQ i nově vzniklé AČE ČR. Výrazný byl jeho příspěvek 
k tvorbě nové koncepce nařízení vlády, tak jak jí AČE ČR použila 
při přípravě nař. vl. č. 82/1999 Sb. Ing. Čech se zúčastňoval 
aktivně i prvních ročníků tohoto semináře. Bohužel, semináře 
v roce 1998 se již nedočkal. 

Ing. Vladimír Langer
VHOS a.s. Moravská Třebová

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 
AČE CR, Brno 

Nové perspektivy v řízení odpadních vod
Z přednášek semináře Regulace procesů městských čistíren 

odpadních vod jasně vyplynulo, že budoucnost řízení čistíren-
ských procesů v následujících několika letech je především ve 
větším využití expertních matematických systémů, popřípadě 
systémů s umělou inteligencí.

Skupina pro biologické čistění odpadních vod na Ústavu tech-
nologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze vedená prof. Ing. Jiřím Wannerem, DrSc. chce na tuto 
výzvu reagovat. Toto téma se nyní stává jednou z výzkumných 
priorit a je na něj vypsána disertační práce.

Protože jsme si vědomi, že řešení tohoto tématu není možné pouze 

na akademické půdě, hledáme partnery z celé oblasti vodního hos-
podářství. Budeme rádi, když se nám ozvou zástupci provozovatelů 
nebo vlastníků ČOV, výrobci a dodavatelé řídicí a měřicí techniky, 
výzkumné instituce i vysoké školy. Řešení tohoto projektu je teprve 
v začátcích, proto uvítáme podněty výzkumu, nabídky ke spoluprá-
ci, případně možnosti uplatnění našich výsledků.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, můžete nás kontaktovat na 
emailu martin.srb@vscht.cz nebo telefonu 220 445 127.

Doufáme, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří posunout 
limity účinnosti čistírenských procesů.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.,  
Ing. Martin Srb, Ing. Miloš Kočárník, Dana Stará

Ing. Jakub S. Čech, CSc. 
25. 5. 1953 až 25. 2. 1998



159vh 5/2008



160 vh 5/2008

Vývoj nových PE materiálů zajistil zvýšení kvality potrubí použí
vaných pro stavbu vodovodů a tlakových kanalizací a současně 

snížil celkové náklady spojené s výstavbou. Nové materiály, ze 
kterých se dnes tlakové potrubí vyrábí, jsou kvalitnější a umožňují 
pokládku potrubí bez použití pískového lože. 

Díky tomu, že není potřeba pískové lože, může se dokonce při
stoupit k použití užší rýhy, což výrazně sníží objemy zemních prací. 
Při klasické výstavbě inženýrských sítí se předpokládá vyhloubení 
rýhy, zpevnění dna rýhy, umístění pískového podsypu potrubí, 
uložení potrubí, provedení pískového obsypu a zásypu včetně pře
depsaného hutnění a dokončení prací. Tyto zmíněné zemní práce 
a odvoz původní zeminy tvoří v nákladech více než polovinu ceny 
za 1 metr pokládky potrubí. Cena samotného potrubí není v celko
vých nákladech na 1 metr významná, a proto použitím dražšího, ale 
kvalitnějšího potrubí, ušetříme náklady na zemní práce a celková 
úspora je velmi významná.

Jako příklad uvádíme nové potrubí Wavin TS, které je špičkou 
mezi novými PE potrubími. Je to především díky konstrukci potru
bí, která je třívrstvá. Materiál pro vnější a vnitřní vrstvu, která 
tvoří 25 % tloušťky stěny, je špičkový RC materiál označovaný jako 
XSC50. Toto potrubí vydrží mechanické namáhání při pokládce do 
všech typů zemin. Pro potrubí Wavin TS není nutné třídit materiál 
dle zrnitosti (není nutná pokládka do pískového lože), což ho staví 
nad ostatní srovnatelná potrubí. Díky vlastnostem tohoto špičko
vého materiálu se potrubí Wavin TS svařuje všemi používanými 
metodami. Ke každé paletě trubek nebo ke každému návinu potrubí 
Wavin TS je dodávaný speciální certifikát prokazující zmíněné 
vlastnosti potrubí.

Potrubí Wavin TS už bylo úspěšně aplikováno v řadě nejrůzněj
ších projektů, kde se vyskytovaly obtížné podmínky nebo kde chtěl 
investor použít to nejlepší, co trh nabízí, a přitom ušetřit. 

Použití potrubí 
Wavin TS pro 
výstavbu vodovodu

Akce proběhla na Se
verní Moravě (obr. 1, 2, 3), 
kde bylo potrubí použito 
pro výstavbu vodovod
ního přivaděče „Jílovec 
 Bravinné – Lukavec“. 
Investorem byly dotčené 
městské úřady Fulnek 
a Bílovec. 

Díky tomu, že trasa 
potrubí prochází lokalita
mi s kamenitými oblast
mi a že třída těžitelnosti 
zeminy v některých oblas

tech byla vyšší než třída IV., bylo po dohodě s projekční kanceláří 
z hlediska bezpečnosti navrženo potrubí Wavin TS. Provozovatel 
přivaděče, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kana
lizace a.s., ocenil především stejné provozní podmínky jako pro 
klasické PE potrubí. Navíc 
použitím potrubí Wavin 
TS získává provozovatel 
vyšší životnost potrubí 
(100 let). 

Pokládku přivaděče 
provedla stavební firma 
Jan Marek, která na zákla
dě zkušeností s poklád
kou vodovodů ocenila 
snadnou montáž a práci 
s potrubím při svařování 
a pokládce do původní 
zeminy. Akce byla zaháje

na v září 2007 a v součas
né době jsou již některé 
části vodovodu zprovoz
něny. S úplným zprovoz
něním se počítá v dubnu 
až květnu 2008. 

Použití potrubí 
Wavin TS pro 
výstavbu tlakové 
kanalizace

V dnešní době, kdy pro 
stavbu kanalizací ubývá 
lokalit s hustou zástavbou 
a ideálními podmínkami 
pro gravitační kanalizace, se stále více navrhují alternativní způsoby 
odkanalizování, jakými jsou tlaková a podtlaková kanalizace.

U těchto tlakových sys
témů se podobně jako 
u vodovodů nejčastě
ji používá materiál PE 
potrubí a i zde je možnost 
využití nových materiá
lů a úspory na zemních 
pracích.

Akce proběhla na Kut
nohorsku (obr. 4, 5, 6), 
kde proběhla výstavba 
vodovodu a tlakové kana
lizace pro obce Umonín 
a Křesetice. Investorem 
byly dotčené obce. 

I zde procházela trasa 
potrubí různými lokali
tami, včetně těch s kame
nitými půdami. Potrubí 

Wavin TS zde bylo navrženo jak na vodovod, tak i pro řešení tlakové 
kanalizace.

Pokládku přivaděče pro
vedla stavební firma Stavi
telství Řehoř, která využila 
možností potrubí pro rych
lou pokládku a především 
kombinaci otevřeného výko
pu a řízených vrtů. Reali
zace akce proběhla v roce 
2007 a v současné době je již 
potrubí v provozu. 

Investor, provozovatel či 
projektant připravující alter
nativní řešení odkanalizování 
dnes mají skvělou možnost, 
jak ušetřit použitím speciál
ní technologie a navržením 
moderního materiálu, který zajistí bezpečnou pokládku, životnost 
100 let a navíc ušetří náklady na zemní práce.

V současné době je v přípravě 
několik dalších projektů, na kte
rých společnost Wavin aktivně 
spolupracuje a po nich přijdou další 
a další…, třeba právě u Vás.

Ing. Daniel Šnajdr
Wavin Ekoplastik s.r.o.

www.wavin.cz

Využití nových potrubních 
systémů pro řešení vodovodů 

a kanalizací v obcích

Obr. 1. Díky použití vykopané zeminy 
pro obsyp a zásyp probíhala pokládka 
velmi rychle i v oblastech se špatným 
přístupem pro techniku.

Obr. 2. Svařování potrubí pomocí 
elektrotvarovek Wavin zajistilo rychlé 
a zároveň bezpečné spojení jedno-
tlivých trubek.

Obr. 3. Potrubí Wavin TS bylo uloženo 
do užší rýhy, což výrazně snížilo 
objemy zemních prací.

Obr. 4. Použití potrubí Wavin TS umož-
nilo nasazení technologie řízeného 
vrtání, které dokáže bezvýkopově pře-
konat nejrůznější překážky v trase 
potrubí.

Obr. 5. Pokládkou bez pískového 
lože došlo i zde k úspoře na zem-
ních pracích.

Obr. 6. V některých lokali-
tách procházelo potrubí 
kamenitou zeminou, kde bylo 
zapotřebí použít opravdu 
špičkové potrubí.
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Obr. 1. Spádové území ČOV Varnsdorf

Obr. 2. Stávající aktivací s povrchovými aerátory Obr. 3. Stávající usazovací nádrže

Obr. 4. Lapáky písku Obr. 5. Šneková čerpací stanice

Zahájení rekonstrukce 
ČOV Varnsdorf
Iveta Žabková, Ondřej Beneš, Milan Hruša, David Votava

Klíčová slova
čistírny odpadních vod – projekční činnost – optimalizace návrhů 
– nové technologie - rekonstrukce

Souhrn
V roce 2007 přistoupila nevětší vlastnická vodohospodářská 

společnost v České republice – Severočeská vodárenská společ-
nost a.s. - k rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) Varnsdorf 
(55 tis. EO). Projekční a související práce zajišťuje útvar projekce 
a útvar inženýrských činností Severočeských vodovodů a kana-
lizací, a.s. Zvolená varianta rekonstrukce optimálně kombinuje 
maximální využití stávajících objektů při zajištění splnění 
požadovaného efektu čištění odpadních vod. Zásadní jak pro 
přípravu, tak i úspěšné zakončení projektu je úzká spolupráce 
všech zúčastněných stran – investora, projektanta, inženýrského 
dozoru i provozovatele.

Úvod
Na konci roku 2007 zahájila Severočeská vodárenská společnost 

a.s. rekonstrukci čistírny odpadních vod Varnsdorf. Projektová 
příprava rekonstrukce ČOV Varnsdorf trvala poměrně dlouho, což 
bylo způsobeno především změnou koncepce řešení, změnou legis
lativy, ale i nutností zajištění investičních prostředků. Kompletní 
projektovou a inženýrskou činnost zajišťují Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. (SčVK).

Příprava této stavby byla zahájena v prosinci 2001 vodohospodář
skou studií, která řešila společné čištění průmyslových odpadních 
vod z Velvety a.s. a komunálních odpadních vod z Varnsdorfu, Seif
hennersdorfu (SRN) a Rumburku. V březnu 2002 byla zpracována 
dokumentace pro územní řízení a v květnu 2002 dokumentace 
pro stavební řízení. Ještě v témže roce proběhla soutěž na výběr 
zhotovitele, která byla nakonec zrušena.

V průběhu projektové přípravy se vedení společnosti Velveta 
a.s. rozhodlo realizovat vlastní čištění průmyslových odpadních 
vod. Proto se v roce 2005 přepracovala dokumentace pro stavební 
řízení na rekonstrukci ČOV Varnsdorf, kde klesla kapacita ČOV 
z původních 98 992 EO na 55 450 EO a průměrný bezdeštný průtok 
z 15 839 m3/d na 9 401 m3/d. 
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Průměrný denní přítok Q24 9401,0 m3/d
Maximální denní přítok Qd=Qv 470,5 m3/h
Maximální přítok na ČOV za deště Qdešť 1080,0 m3/h
Maximální hodinový přítok Qh 653,0 m3/h
Maximální přítok na biologii za deště Qbio 1080,0 m3/h
Minimální přítok Qmin 262,2 m3/h
Počet připojených obyvatel EO 38 176
Počet ekvivalentních obyvatel (dle BSK5, 60 g/(ob.d)) EO 55 450

Tab. 1. Vstupní hodnoty pro dimenzování ČOV

Ukazatel p m bilance
mg/l mg/l t/rok

BSK5 15 30 37,7

CHSKCr 55 90 173,6

NL 15 30 37,7

Ncelk. 15/* 20 56,6

Pcelk. 1,5/* 4,0 5,7

Tab. 2. Požadovaná kvalita vyčištěných od-
padních vod po rekonstrukci 

p – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory 
směsných vzorků vypouštěných OV
m – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro 
rozbory prostých vzorků vypouštěných OV
p/* - uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry 
koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců 
a nesmí být překročeny. 

Město Varnsdorf leží v sevřené oblasti východní části Šluknovské
ho výběžku (obr. 1.), ze tří stran ohraničené státní hranicí se SRN. 
Středem města protéká řeka Mandava, která pokračuje dále do SRN. 
Město Varnsdorf patří mezi významné části Euroregionu Nisa. 

Popis současného stavu ČOV (Obr. 2. – 5.)
ČOV Varnsdorf je mechanickobiologická ČOV s primární sedi

mentací, jednozónovou klasickou aktivací s povrchovými aerátory 
(tzv. BSK turbíny), s třemi kruhovými dosazovacími nádržemi, 
mezofilním anaerobním vyhníváním a strojním odvodněním kalu. 
Do zkušebního provozu byla uvedena v roce 1990 a do trvalého 
provozu v roce 1996. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody (splaš
kové, průmyslové a dešťové) jednak z území ČR (Varnsdorf a část 
Rumburka), ale i z území SRN. Průmyslové odpadní vody z Velvety 
byly neutralizovány dávkováním zelené skalice, vyrovnávány na 
stávajícím odkališti a přečerpávány do nátoku před usazovací 
nádrže. Stávající hrubé předčištění není dostatečně kapacitní na 
přivedení odpadních vod z Velvety na přítok, tudíž byly zaústěny 
před usazovací nádrže. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny 
do hraničního toku Mandavy. 

Na ČOV byla realizována v roce 1997 dešťová zdrž, fekální stanice 
a strojní zahuštění přebytečného kalu odstředivkou, v roce 1999 
strojní odvodnění vyhnilého kalu odstředivkou, nové strojně stírané 
jemné česle Fontána s promýváním a lisováním shrabků přímo do 
kontejneru a provizorní dávkování síranu železitého do aktivačních 
nádrží. Do odtoku z dosazovacích nádrží je dávkován odpěňovač. 
Odvodněný kal je dopravován na valník a odvážen na mezideponii 
ve vzdálenosti cca 1 km od ČOV.

V současné době jsou na ČOV Varnsdorf 2 ks zakrytých vyhní
vacích nádrží s kónickým dnem a mezofilním teplým vyhníváním, 
každá o objemu 800 m3. Jedna nádrž je vybavena a provozována 
jako VN I°, druhá nádrž jako VN II°.

Pro akumulaci bioplynu byl instalován stávající mokrý plynojem 
o objemu 300 m3 s přiřazenou stávající strojovnou plynojemu. 

Zhodnocení současného stavu
Stávající zařízení ČOV jsou zastaralá a biologický stupeň čištění 

neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto 
je navrhována rekonstrukce ČOV. BSK turbíny způsobují nadměrný 
hluk, vylučování aerosolů a vysokou energetickou zátěž.

Návrhové parametry rekonstrukce ČOV
Návrhové parametry jsou uveden v tab. 1. V červnu 2006 vydal 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a země
dělství změnu stavebního povolení a změnu povolení s nakládání 
s vodami po rekonstrukci ČOV, které budou platit od zahájení 
zkušebního provozu ČOV: Max. množství OV: 300 l/s, 19 300 m3/d, 
5 800 000 m3/rok Maximální hodnoty znečištění jsou v tab 2.

Návrh rekonstrukce (obr. 6. – 8.)
Předpokladem rekonstrukce ČOV Varnsdorf je, že průmyslové 

vody z Velvety a.s. budou z přítoku kompletně odpojeny včetně 
stávajícího nátoku odpadních vod z odkaliště.

ČOV Varnsdorf je velikostně limitována prostorovými možnost
mi, technologickými podmínkami a možnostmi využití stávajících 
objektů. Výhledová velikost ČOV po rekonstrukci je 55 450 EO. 
Odtokové parametry z ČOV splňují NV č. 61/2003 Sb. ve znění 
NV č. 229/2007 Sb. a zároveň požadavky směrnice 271/91 ES  pro 
vypouštění vyčištěných odpadních vod do citlivých území.

Intenzifikací užitím moderní technologie čištění a dostavbami 
v čistírně a tomu odpovídajícím strojním prvkům dojde ke stabili
zaci a zlepšení výsledků čištění. Dále dojde ke zlepšení technických 
podmínek provozování a ke snížení zátěže recipientu zbytkovým 
znečištěním. 

Navržena je ČOV mechanickobiologická s předřazenou denitrifi
kací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací. Zvýšení 
hladiny ve stávajících aktivačních nádržích umožňuje mezi čerpací 
stanice umístěná za usazovacími nádržemi.

Stávající odlehčovací komora na přítoku do ČOV v současné 
době neodlehčuje. Je navržena jako vypínací komora s havarijním 
přepadem přes hrubé ručně stírané česle do recipientu. Dešťové 
vody budou přivedeny stávajícím způsobem do dešťové zdrže 
objemu 636 m3. Na přítoku do dešťové zdrže budou osazeny strojně 
stírané hrubé česle s průlinou 40 mm, aby nedocházelo k zanášení 
dna dešťové zdrže. Odlehčení z dešťové zdrže je měřeno stávajícím 
Parshallovým žlabem a dále na hrubé předčištění je při dešti pře
čerpáváno cca 30 l/s.

Ruční hrubé česle na přítoku do ČOV budou nahrazeny strojně 
stíranými hrubými česlemi s dopravou shrabků do kontejneru 
a stávající lapák štěrku včetně vyklízení zůstane zachován.

U podélného provzdušňovaného lapáku písku bude provedeno 
nové technologické vystrojení dvojice podélných lapáků písků 
šířky 2x 2,4 m, tj. osazen nový společný most s 2 ks dmychadel na 
mostě v protihlukových krytech a 2 ks mamutek, nový odtokový 
žlab směsi vody a písku a nové přelivné hrany na odtoku z lapáků 
písku. Dále bude osazen nový provzdušňovaný systém se zdrojem 
vzduchu ze společné dmychárny pro aktivace a lapáky písku. Lapák 
písku bude doplněn o separátor písku ve venkovním provedení.

Po rekonstrukci budou využívány pouze 2 usazovací nádrže, 
aby nedocházelo k nadměrnému snižování organického podílu 
při nátoku do aktivace a zároveň je možné obtokovat usazovací 
nádrže. Vzhledem k problematickému provozu usazovacích nádrží 
v zimním období – namrzání kolejnic, navrhujeme osazení 2 ks řetě
zových lopatkových shrabováků šířky 6,0 m. Na plovoucí nečistoty 
budou osazeny 2 ks el. naklápěných žlabů šířky 6 m se zaústěním 
do jímky plovoucích nečistot umístěné mezi dvojící usazovacích 
nádrží s následným přečerpáváním do VN. 

Stávající fekální stanice není využívána z důvodů nedostatečné 
kapacity. Na ČOV jsou dováženy fekální kaly z celého Šluknovského 
výběžku, neboť ČOV Varnsdorf je jediná ČOV, která je schopná tyto 
kaly dále zpracovávat. Stávající stanice tedy bude demontována 
a nahrazena stáčecím místem gravitačně zaústěným do přítoku ČOV. 
Opět s využitím praktických zkušeností z jiných lokalit, provozova
ných SčVK bude instalován systém identifikace magnetickými kar
tami. U objektu stávající fekální stanice bude využita jedna stávající 
jímka objemu cca 85 m3 na směsné kaly – tj. primární, zahuštěný 
přebytečný a dovážené kaly na čerpání pomocí 2 ks vřetenových 
čerpadel do VN. Další stávající jímka bude rozdělena na 2 ks jímek 
každá o objemu 20 m3. Jedna bude sloužit na dovážené organické 
substráty s možností přímého čerpání do VN a druhá na dovážené 
stabilizované kaly z malých ČOV s přečerpáním přes stěnu do 
společné jímky surového kalu a dále do VN nebo na zahušťovací 
odstředivky stávajícími potrubními trasami. K jímkám bude přista
věn suchý armaturní prostor pro osazení 2 ks vřetenových čerpadel 
a macerátoru.

Pro další provoz bude využita stávající odstředivka zahuštění 
přebytečného kalu a bude doplněna o flokulační stanici. 

Navržena je čerpací stanice mezi usazovacími nádržemi a aktivací 
za účelem přečerpání mechanicky předčištěných odpadních vod na 
výšku 1 m. Čerpací stanice bude zároveň sloužit jako možný obtok 
biologické části ČOV. 

Je navržena do
stavba aktivační ná
drže tvořené ano
xickým selektorem 
se třemi komorami, 
předřazenou denit
rifikací 1 a rozdělo
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Obr. 7. Výřez části podélného profilu ČOV

Obr. 8 Nová vyhnívací nádrž s dvoumembránovým plynojemem

Obr. 6. Pohled na provozní budovu

vacím objektem na stávající aktivační nádrže. Část nové aktivační 
nádrže tvoří dvojlinka regenerace kalu s předřazeným rozdělovacím 
objektem. U stávajících aktivačních nádrží bude provedeno nabe
tonování stěn o 1,0 m a vytvoření dělících žb. příček, které zajistí 
rozdělení na dentrifikaci 2, flexibilní zónu (denitrifikace 3/nitrifi
kace 1) a nitrifikaci 2.

Kalová voda z odvodnění kalu bude přečerpávána na začátek rege
nerace. Z důvodů zvýšení hladiny v aktivaci bude provedena výměna 
čerpadel vratného kalu. Navrženy jsou vždy 2 ks čerpadel pro jednu 
dosazovací nádrž se společným měřením a střídáním provozu.

U stávajících 3 ks dosazovacích nádrží je navrženo zvednutí 
hladiny o 0,5 m, což si vyžádá nové technologické vystrojení dosa
zovacích nádrží s obvodovým odtokovým žlabem s předsazenou 
nornou stěnou a stíráním plovoucích nečistot a přečerpáním do 
potrubí vratného a přebytečného kalu. Obvodové stěny stávajících 
DN budou nabetonovány o 0,6 m. V dosazovacích nádržích budou 
klasické shrabovací mosty.

Nově bude realizován rozdělovací objekt 
nátoku na dosazovací nádrže s možností 
uzavírání přítoku na jednotlivé DN.

Na betonovou odvodněnou plochu bude 
umístěna dvouplášťová nádrž ve venkovním 
provedení objemu 25 m3 a nový přenosný dáv
kovací komplet se 2 ks čerpadel pro dávkování 
síranu železitého do anoxického selektoru a do 
rozdělovacího objetu na dosazovací nádrže.

Navrženo je mezofilní vyhnívání s pří
pravou na přechod na termofilní vyhnívání 
v anaerobních reaktorech na 55 °C. S tím 
souvisí rekonstrukce kotelny, osazení koge
nerace a rekonstrukce plynových rozvodů. 
Na základě statického posudku stávajících 
vyhnívacích nádrží je možno zvednout tep
lotu procesu na 55 °C a v případě zásahu do 
opláštění nádrží provést zesílení izolace. 

Stávající dvoustupňové vyhnívaní bude 
doplněno o třetí vyhnívací nádrž objemu 
1200 m3 s novým plynovým kompresorem 
pro míchání. Nová vyhnívací nádrž společně 
s jednou stávající nádrží bude využívána jako VNI, třetí objemu 
800 m3 jako VNII.

Pro homogenizaci vyhnilého kalu před odvodněním se využívají 
stávající gravitační zahušťovací nádrže každá objemu cca 140 m3. 
Pro strojní odvodnění kalu slouží odstředivka HILLER DP 45422 
z roku 1999 včetně podávacího čerpadla a flokulační stanice. 

Stávající plynojem objemu 300 m3 a hořák zbytkového plynu 
jsou nekapacitní. V rámci rekonstrukce bude provedeno vybourání 
stávajícího plynojemu a vybudování nového suchého plynojemu 
objemu 570 m3, realizován bude rovněž nový hořák zbytkového ply
nu. Z důvodů dodržení 15 m požárně nebezpečného prostoru kolem 
hořáku zbytkového plynu, bylo nezbytné v projektu vlastní plynojem 
nasadit na stropě anaerobního reaktoru. Jedná se o nízkotlaký dvou
membránový plynojem, kde potřebný přetlak bioplynu je vytvářen 
tlakem vzduchu vháněného mezi jednotlivé membrány. 

Závěr
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace 

pro provádění stavby pro jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory. 

Rekonstrukce začne provizorním provozem plynového hospodář
ství, kdy dojde k odpojení stávajícího plynojemu a následně k jeho 
demolici. Zprovozní se nový hořák zbytkového plynu a bude zahá
jena výstavba nové vyhnívací nádrže s nasazeným plynojemem. 
Současně budou zahájeny výkopové práce na nové aktivační nádrži, 
provedeno její vystrojení a osazení chemického hospodářství. Práce 
budou ukončeny rekonstrukcí dosazovacích nádrží.

Při projektové přípravě se opět osvědčila úzká spolupráce 
investora – Severočeské vodárenské společnosti a.s., projektanta 
a zároveň provozovatele  SčVK. Ve spolupráci všech stran tak byly 
maximálně využity existující stavební objekty a technologie a byly 
minimalizovány celkové náklady rekonstrukce. Společně byla též 
zajištěna dohoda se společností Velveta, a.s. v problematické fázi 
rozpracované projektové přípravy. Přes minimalizaci veškerých 
rizik je i tato rekonstrukce velkou výzvou a nezbývá než věřit, že se 
stavbu podaří zrealizovat v termínu a bez velkých komplikací.

Ing. Iveta Žabková - manažer útvaru projekce
Ing. Ondřej Beneš - generální ředitel
Ing. Milan Hruša - technický ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Ing. David Votava - ředitel odboru investic a majetku
Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
e-mail: iveta.zabkova@scvk.cz, milan.hrusa@scvk.cz,  

ondrej.benes@scvk.cz, david.votava@svs.cz

The reconstruction of WWTP Varnsdorf was started (Žab-
ková, I.; Beneš, O.; Hruša, M.; Votava, D.)
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In 2007 the largest water&wastewater infrastructure company 
in the Czech Republic - Severočeská vodárenská společnost a.s. 
has started refurbishment and renewal works on the sewatge trea-
tment works Varnsdorf (55 000 PE). The design&engineering works 

have been carried out by Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
department of projection and engineering. The variant, jointly 
selected by investor, projection dept. and operator, is minimizing 
the investment costs by usage of existing facilities and proved to 
be optimal also for the operator as regards to meeting the expected 
effluent quality criteria set by the regulator. Close co-operation 
of all involved stakeholders (investor/projection&engineering 
dept./operator) ensures best result in the end.

Diagnostikou kanalizace ušetříte 
miliony!
Bezvýkopové opravy kanalizace pro obce 
i průmyslové objekty

Řízené plánování oprav kanalizace
Plánovaná stavební údržba kanalizace (obzvláště té starší) se 

v současné době  stává jedním z nevyhnutelných prvků bezpečného 
provozu odvodňovacího systému na území průmyslových spo
lečností i v obcích. Přechod k bezporuchovému stavu starších 
kanalizací s sebou obvykle nese potřebu vynaložení 
významných investic na jejich opravy. Pro většinu 
vlastníků může být jednorázové vyčlenění finanč
ních prostředků nemalým problémem. A tak 
tito vlastníci hledají možnost minimalizace 
nákladů na realizaci oprav s případnou mož
ností rozčlenění nákladů do delšího časového 
období. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je 
diagnostika kanalizace. Jejím cílem je posky
tnout podklad pro určení priorit oprav částí 
kanalizace a vyčíslení finančních prostředků 
pro jejich realizaci v následujících letech. 

Plánování stavebních investic
Diagnostika kanalizace je nezbytnou součástí 

projektování větších investičních akcí – např. vý
stavba nových průmyslových objektů či rekonstrukce a 
rozšíření kanalizační sítě v obci. Výstupy slouží pro posouzení míry 
další použitelnosti stávajících kanalizací a jsou tak podkladem pro 
rozhodnutí, zda je ekonomickým a technicky vyhovujícím řešením 
současnou kanalizaci opravit či ji zcela nahradit kanalizací novou. 
Ve vazbě na existenci bezvýkopových oprav kanalizací lze za 
pomoci pečlivě provedené diagnostiky dosáhnout nemalé úspory 
investic.

Dokumentace kvality prací
Diagnostika kanalizace je prováděna též na nových kanalizacích 

jako dokumentace kvality prací dodavatelských stavebních firem 

při přejímce či před doběhem záruční doby. Úroveň citlivosti 
současných metod zajišťuje odhalení i těch nejmenších závad. 

Technické prostředky
Základními prostředky jsou videoinspekční systémy a technologie 

na zkoušky těsnosti kanalizací tlakovým vzduchem. Nashromážděná 
data jsou v průběhu jejich sběru zpracovávána do základních 
výstupů – protokolů a videozáznamů na DVD/CD. Tato data si může 
analyzovat provozovatel sám nebo je možno získaná data použít pro 
vytvoření souhrnné zprávy – tzv. listiny priorit oprav. Tento výstup 
obsahuje zařazení jednotlivých úseků kanalizačního systému do 
tříd v závislosti na druhu a rozsahu jejich poškození. Dalšími infor

macemi může být dále návrh vhodných sanačních technologií, 
orientační vyčíslení finanční náročnosti oprav, vyobrazení 

dané poruchy apod. Rozsah, obsah a formát výstupů je 
možné přizpůsobit požadavkům zákazníka, též ve 

vazbě propojení s již existujícím GIS. 

Diagnostické postupy
Videoinspekční systémy umožňují postih

nout celé spektrum dat o stavebním stavu 
kanalizace jako např. zjištění tras potrubí, 
zaústění přípojek mimo šachty, vyhledání 
nelegálních napojení, zakrytých šachet, 
terénní lokalizace poruchy, zjištění ovality 

či kontrola spádu potrubí. Tlakové zkoušky 
jsou prováděny na principu časového sledování 

úbytku tlaku vzduchu na sledovaném úseku 
kanalizace. Průběh zkoušky je zaznamenáván do 

grafu, který je součástí výstupního protokolu. Oproti 
gravitační metodě (vodou) se jedná o velmi přesnou a časově 

nenáročnou metodu zkoušek.

Diagnostika vodovodů a kanalizací za cenu několika desítek Kč 
za 1 metr potrubí může výrazně omezit miliónové investice vy
nakládané pro plánované stavební opravy, proto je potřeba mít včas 
potřebné informace. Jedním z významných českých specialistů 
v této oblasti je firma PATOK s působností po celé České republice 
i na Slovensku, kterou můžete nyní navštívit na výstavě VODO-
VODY–KANALIZACE 2008, pavilon C, stánek 56. Více se též dovíte 
na adrese www.patok.cz

Ing. Martin Kučera

Projekt Techneau
Letošní konferenci PITNÁ VODA v Táboře (2.5.6.2008) budou 

doprovázet dva mezinárodní workshopy, které zájemcům umožní 
nahlédnout do výsledků současného evropského výzkumu v oblasti 
pitné vody (projekt TECHNEAU):
1) Přímo na konferenci bude navazovat jednodenní workshop (Čt 

5. 6. odp. a Pá 6. 6. dop.) Regional Technology Platform (Techno
logy for safe drinking water in Central and Eastern Europe)

2) Ve čtvrtek 5. 6. dopoledne se uskuteční workshop k problematice 
malých vodních zdrojů „Small Scale Systems“.

Obě akce se budou konat stejně jako konference PITNÁ VODA 
v hotelu Dvořák. Pozvánky s programem lze nalézt na www.techneau.
org nebo www.szu.cz/voda. Jednacím jazykem bude angličtina.

TECHNEAU je integrovaný výzkumný projekt financovaný 
Evropskou komisí v rámci 6. RP. Jedná se – co do rozsahu i rozpočtu 
– o dosud největší evropský projekt zaměřený na vodárenství. Pod 
vedením holandské KIWA Water Research se na jeho řešení  podílí 
téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů – výzkumných 
ústavů, univerzit, ale i soukromých firem vyvíjejících technologie 
pro vodárenství. 

Redakce časopisu Vodní hospodářství si předsevzala vytvořit archiv dokumentů vztahujících se k oboru. 
Snahou je, aby i v budoucnu byly zachovány různé materiály z oblasti vodního hospodářství, obzvlášť 
ty, které mají krátkou životnost (např. prospekty). Prosíme proto jednotlivé firmy, ústavy, školy, úřady 
o průběžné zasílání katalogů, prospektů, průvodců, instruktážních CD, DVD, podnikových časopisů, 
knih, ale i propagačních materiálů apod. na adresu: Vodní hospodářství s.r.o., archiv, Bohumilice 89, 
384 81 Čkyně.
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JUNG PUMPEN je už viac ako 80 rokov spoľahlivým partne
rom v oblasti zneškodňovania nečistôt a odpadových vôd. 
Vyrábame vysoko kvalitné čerpadlá a čerpacie stanice na 

odvodňovanie domov a stavebných pozemkov ako aj čerpadlá 
pre veľkoobjemové priemyselné projekty a obce. V oblasti tech
nických zariadení budov, techniky odpadových vôd a tlakovej 
kanalizácie sa JUNG PUMPEN úspešne etabloval na trhu nie 
len ako dodávateľ systémov, ale získal dokonca prvenstvo na 
trhu.

1. septembra 1924 zakladá Heinrich Christian Jung podnik, 
ktorý pôvodne vyrába vo svojom klampiarskom závode a závo
de na inštalácie pre roľníkov z okolia čerpadlá na hnojivá. Jeho 
mladý podnik prosperuje, až kým ho druhá svetová vojna na 
niekoľko rokov celkom umlčí. V apríli 1945 sa začína nový 
začiatok a podnik sa zameriava na sériovú výrobu. Ťažiskom 
výroby sa stávajú čerpadlá na odpadovú vodu a prečerpávacie 
zariadenia. 

V roku 1954 prináša Jung Pumpen na trh prvé čerpadlo na 
odpadovú vodu. V roku 1959, keď zakladateľ zomrel, zanechal 
vzmáhajúci sa podnik, ktorý odvtedy naďalej kontinuálne 
rástol. Po výrobe prvého čerpadla na podzemnú vodu v roku 
1963 – výroba znamenala technickú revolúciu – nasleduje 
v roku 1974, odvodňovacie čerpadlo „U3K“, na odvodňovanie 
pivníc. Výrobok, ktorého názov sa stal moderným vzorom 
určujúcim kvalitu. Ani v jednom roku sa nevrátilo do podniku 
viac ako 1 % chybných zo všetkých predaných kusov.

V roku 1985 začína projektovanie a výroba tlakových kanali
začných systémov. Dnes sa po celej Európe využíva množstvo 
tlakových kanalizačných zariadení z podniku Jung Pumpen. 
So zriadením vlastného závodu na plasty, v roku 1997, začína 
výroba kompletných prečerpávacích staníc pripravených na 
zabudovanie. 

Nové tisícročie štartuje v znamení komunikácie. Na konci 
2002 bolo odovzdané do užívania prvé moderné komunikačné 
centrum – FORUM. Celoročne sa v ňom usporadúvajú semi
náre, kurzy pre ďalšie vzdelávanie a kvalifikačné školenia pre 
najrozdielnejšie cieľové skupiny, aby sme mohli ponúknuť 
optimálnu platformu pre nepretržitý dialóg so zákazníkmi 
a partnermi. Technicky nasleduje vstup do vykurovacej tech
niky – 2003 prichádza na trh čerpadlo na kondenzáty „K1“. 

Vpred kráčajúca globalizácia a ňou podmienené sústavné 
zmeny na trhu sa dotýkajú aj Jung Pumpen. Od r. 2006 patrí 
podnik k americkému koncernu Pentair, Inc., svetovému lídro
vi v oblasti technológie vôd.

Ako medzinárodné orientovaný podnik, má dnes Jung Pum
pen svoje zastúpenia, odbytové miesta a predajcov na celom 
svete. Priblíženie sa k zákazníkovi, umožňuje intenzívne 
partnerstvo so zákazníkom. Ročný obrat 60 miliónov Euro, 
zaraďuje podnik pôsobiaci v tejto oblasti na jedno z vedúcich 
miest na trhu.

JUNG PUMPEN s.r.o.
JUNG PUMPEN CZ s.r.o.

Jung Pumpen 
značková kvalita na trhu -  

už viac ako 80 rokov

Novinky v technologiích  
pro ČOV

Je možné zvýšení účinnosti ČOV při zachování investičních 
nákladů? To je otázka, kterou se poslední roky velmi inten
zivně zabýváme. Celá tato problematika je složitější, protože 
nejde pouze o nahrazení jednoho zařízení jiným, ale v našem 
podání se jedná spíše o celou novou koncepci čištění i když 
založenou na již známých a v praxi odzkoušených čistíren
ských procesech. Jednoduše řečeno tato koncepce vychází ze 
základní myšlenky, která je založena na energetické bilanci 
a zní: Proč vynakládat energii na likvidaci organických látek, 
když se mohou využít na hnojivo nebo na výrobu bioplynu, 
potažmo elektrické energie?

Zmíněná koncepce je založena na separaci nerozpuštěných 
látek pomocí SFT filtru, zbytek znečištění odtéká do aktivační 
části, kde dochází k nitrifikaci a při řízeném obtoku SFT nebo 
přídavku externího substrátu i k denitrifikaci. Navíc při použití 
SFT filtru v kombinaci s membránami se může upustit od rea
lizace usazovacích i dosazovacích nádrží, usazovacích nádrží 
a přitom dojde i k redukci samotné aktivace, protože zatímco 
ve standardní aktivaci je koncentrace aktivovaného kalu 2
4 kg/m3, tak u separace pomocí membrán se tato koncentrace 
pohybuje kolem 10 kg/m3. V případě větší ČOV je možno 
celý systém doplnit ještě o ATS, což je 30ti lety odzkoušená 
aerobní termofilní technologie sloužící k stabilizaci a navíc 
i k hygienizaci kalu. 

V současné době se můžeme pochlubit řadou měření pro
váděných na SFT filtru na lokalitách v České republice, a to 
jak na komunálních, tak i na průmyslových vodách, realizací 
několika čistíren s membránami, provozními zkušenostmi 
s dehydrátorem i první realizací s čištěním vzduchu fyzikálně
chemickými metodami. Co však považujeme za nejcennější 
zkušenost, je zpracování několika konkrétních nabídek a zjiš
tění, že to, v co jsme tajně doufali, je skutečnost. Tj. že pomocí 
„nových technologií“ se dají ušetřit nemalé investiční prostřed
ky, a to úsporou potřebných objemů, úsporou na instalované 
technice (provzdušňování) a rovněž i úsporou provozních  
nákladů – zejména energie. Například při rekonstrukci ČOV 
pro 20.000 EO, kde v původním projektu byla navržena klasic
ká nízkozatěžovaná aktivace bez usazovací nádrže, je možno 
s využitím SFT a ATS ušetřit z 160 až 40 mil. Kč, u ČOV na 
8.000 EO v podobném případě tato úspora činila 10 mil. Kč. 
Zajímavostí je, že také byla zpracována varianta s použitím 
membránových technologií. Tato varianta pak naopak byla 
jen o 10 mil. Kč dražší, než varianta s klasickou nízkozatěžo
vanou aktivací. To znamená, že použitím membrán by došlo 
k navýšení ceny jen o 1200 Kč na jednoho EO. Třešinkou na 
pomyslném dortu je fakt, že takto vyčištěná voda je srovnatelná 
s neznečištěnou vodou dešťovou.

M. Uher, K. Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

www.asio.cz

Nová koncepce uspořádání ČOV
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Jednodušší provoz a údržba 
tlakové kanalizace

V souvislosti s požadavkem na vybudování nových kanalizačních 
sítí se řada investorů rozhoduje mezi tradiční gravitační stokovou sítí 
nebo tlakovou kanalizací. Každé řešení má své výhody i nedostatky. 

Ve většině případů, zejména s ohledem na složitější terén, se uka
zuje jako vhodnější řešení tlaková kanalizace. Při jejím návrhu řeší 
projektant dva hlavní problémy: technologické vybavení a řídicí 
systém pro jeho ovládání. 

Máte všechny důležité informace o provozu Vaší 
tlakové kanalizace?

Provozovatelé kanalizačních sítí věnují pozornost informacím, 
které umožňují minimalizaci nákladů na provoz a spravedlivé 
rozúčtování nákladů na odvod odpadních vod a dále informacím 
spojeným s náklady na údržbu a opravy kanalizace. Provozovatele 
také zajímají požadavky na kapacitu lidských zdrojů pro zajištění 
údržby kanalizační sítě. Všechny tyto informace je možné získat 
prostřednictvím inteligentního systému sledování a řízení provozu 
kanalizace.

Společnost SBsys, autorizovaný distributor švýcarské společnosti 
SaiaBurgess Controls, představila koncem loňského roku řídicí 
systém čerpací stanice TCS, který je založen na vynikajících vlast
nostech systému Saia® PCD3.Mxxx.

TCS – řídicí systém čerpací stanice tlakové kanalizace
V rámci technické podpory produktů Saia® připravila společnost 

SBsys systém řízení tlakové čerpací stanice, který v základní vari
antě přináší provozovateli tyto vlastnosti:

Technický komfort
• bezobslužný provoz tlakové čerpací stanice osazené dvěma 

čerpadly, snímání výšky hladiny v jímce analogovým čidlem, 
dvouhodnotovými snímači nebo jejich kombinací,

• místní ruční provoz bez podpory řídicího systému při zachování 
základních blokád a signalizace,

• místní podrobnou vizualizaci a částečnou konfiguraci systému na 
přechodně připojeném PC využívajícím webserver stanice PCD3,

• měření spotřebované energie a přečerpaného množství vody, 
přepočet na standardní jednotky,

• dlouhodobou archivaci provozních dat a naměřených hodnot 
v paměti řídicího systému.

Provozní komfort
• GSM přenos dat a alarmů SMS zprávami a emaily. 
• ovládání vybraných funkcí čerpací stanice SMS zprávami.

Ekonomický přínos
• přesné údaje o provozních hodinách, počtech startů čerpadel 

a další data umožňují plánovat obnovu čerpadel a senzorů včas 
před jejich zničením,

• na základě naměřených údajů o přečerpaném množství odpad
ních vod a spotřebě elektrické energie lze plánovat rozšíření kapa
city nebo uplatnit naměřené hodnoty do rozúčtování služeb.
Základní varianta řešení TCS ani zdaleka nevyužívá všech mož

ností stanic Saia® PCD3 zejména v části komunikačních možností. 

Popsané řešení je vhodné zejména tam, kde se jedná o izolovaný 
provoz tlakové čerpací stanice nebo čerpací stanice s omezenými 
požadavky na přenos údajů do nadřazeného dispečinku. 

Další varianty řešení TCS rozšiřují vlastnosti systému do úrovně 
dálkově dozorovaného systému s úplnými informacemi o provozu. 
Doplněním řídicího systému o komunikaci protokolem TCP/IP, por
tem Ethernet, získává systém schopnost komunikovat téměř kamkoliv 
do místa dispečinku nebo do místa, kde jsou příslušná data potřeb
ná. Stačí mít připojení na internet, privátní bezdrátovou síť WiFi 
provozovanou v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz nebo placenou síť 
mobilních operátorů GSM/GPRS. 

V praxi tak může z řídicího systému číst současně informace pra
covník na dispečinku, pracovník účtárny řešící faktury, nebo servisní 
pracovník, který analyzu
je poruchová hlášení. Tato 
schopnost řídicího systému 
TCS je dána přítomností Web 
serveru v každém automatu 
Saia®. Tím je zajištěna vizua
lizace bez navýšení nákladů, 
protože Web prohlížeč je 
součástí každého operačního 
systému Windows. 

Výhody pro 
projektanty, montážní firmy i provozovatele

Základním přínosem pro projektanty kanalizace je použití funkč
ního řešení řízení a kontroly s návaznými komunikacemi a dále 
modularita, univerzálnost a dodatečná rozšiřitelnost systému.

Pro montážní firmy je velkým přínosem úspora času při montáži 
a oživení. K připravené a vybavené rozvodnici stačí připojit přívod 
napájení, kabely od čerpadel a senzorů, naprogramovat číslo mobil
ního telefonu údržby a doplnit emailovou adresu dispečinku.

Pro provozovatele kanalizace je hlavním přínosem spolehlivost 
systému, která se zásadně promítá do spolehlivosti celé sítě. Kontro
la parametrů kanalizace na dispečinku a kontrola pohybu servisních 
pracovníků společně s prognózou oprav a údržby přinášejí značné 
ekonomické úspory na provozních nákladech. 

Řídicí systémy Saia-Burgess Controls ve vodárenství
Produkty společnosti SaiaBurgess Controls nejsou v oblasti 

vodárenství neznámým pojmem. O jejich kvalitě se můžete pře
svědčit u mnoha realizací, kde řídicí systémy Saia® spolehlivě 
fungují dodnes.

Vybrané projekty, kde byly aplikovány řídicí systémy Saia®:
• Vodárna Plzeň 199597 • ČOV N. Huť Ostrava 1999
• ČOV ŠKODA Auto, a.s. Mladá Boleslav 2000
• ČOV Plzeň 2003 • ČOV Sedlčany 2004
• Čerpací a odlehčovací komory Klatovy 2007

Pro podrobnější informace týkající se produktů společnosti Saia
Burgess Controls kontaktujte oficiálního distributora SBsys, s.r.o.

Ing. Petr Hanikýř, Ing. Petr Mrázik 
SBsys, s.r.o., Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10

Tel.: 274 776 541, e-mail: info@sbsys.cz
www.sbsys.cz
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Pro čištění odpadních vod je mechanické předčištění jako první 
stupeň procesu čištění pro ochranu následných stupňů většinou 
nezbytné. Sortiment firmy Huber zahrnuje různé typy česlí a sít 
pro všechny podmínky a požadavky, jako jemnost čištění, průtočné 
množství a další podmínky na místě instalace. Značným přínosem 
pro obsluhu je provozní spolehlivost a hygienické uzavření systé
mu, charakteristické právě pro tato zařízení. 

Pro skupinu ROTAMAT® je charakteristické zachycování, praní, 
transport, odvodnění v jednom zařízení – otáčením jediného hříde
le. V posledních letech byl sortiment česlí a sít doplněn o lamelové 
česle STEP SCREEN® a později o skupinu zařízení MAX®. Dodava
telský sortiment česlí tak zahrnuje různé systémy a tím umožňuje 
nabídnout vždy vhodné řešení.

mechanismem. Každý článek řetězu je opatřen teflonovou kladkou 
pro hladký chod po celé dráze. Shrabky odstraněné z česlicových 
prutů jsou dopravovány vzhůru směrem k výsypu, kde jsou setřeny 
pomocí stěrače.
STEP SCREEN – SSM, SSF, SSL, SSV

Jemné česle pro mechanické předčištění, skládající se ze stupňo
vitých lamelových jednotek, střídavě jedné pevné a jedné pohyblivé. 
Lamely tvoří „schody“, na kterých se zachycují shrabky a vytvářejí 
filtrační koberec, který je při vzájemném pohybu lamel postupnými 
kroky dopravován do bodu výpadu.

Průtočné množství až 3300 l/s, šířka žlabu 500 až 2000 mm, 
jemnost průlin 3 až 6 mm, malá zástavbová délka.
ROTAMAT® Ro1 – rotační česle

Základní typ zařízení řady ROTAMAT pro čištění odpadních 
vod, používaný pro větší průtočná množství. Vyznačuje se velmi 
robustní konstrukcí a čistě mechanickým způsobem samočištění 
česlicového koše.Zařízení se ukládá do žlabu pod úhlem 35 0. Při
tékající odpadní voda prochází přes česlicový koš válcového tvaru 
s průlinami, na kterém se zachycují shrabky. 

Průtočné množství až 2800 l/s, šířka žlabu 600 až 3000 mm, 
jemnost průlin 6 a 10 mm, integrovaný lis na shrabky, možnost 
zateplení pro provoz bez budovy až do teploty – 25 OC.

Budování lapáku štěrku a jeho vyklízení je mnohdy problema
tické. Použijte odolné česle, které spojují funkci česlí a lapáku 
štěrku.
ROTAMAT® Ro2 – rotační síto

Zařízení spojující větší průtočné množství odpadních vod 
s velkou jemností čištění. Čištění síta se provádí pomocí trysek 
s užitkovou vodou, ostřikující síto. Zařízení se ukládá do žlabu pod 
úhlem 35 0. Přitékající odpadní voda prochází přes síto bubnového 
tvaru, uložené šikmo ve žlabu. Buben síta je pevně spojen s hřídelí 
šnekového dopravníku a současně s ním se otáčí. Stabilita bubnu 
při otáčení je zajištěna soustavou kladek. Shrabky zachycené uvnitř 
bubnu jsou s otáčením přenášeny do horní úvratě, kde je umístě
na lišta s tryskami. Zde jsou shrabky odstříknuty proudem vody 
a padají do šnekového dopravníku. 

Průtočné množství až 2500 l/s, šířka žlabu 600 až 3000 mm, 
jemnost průlin 0,5 až 6 mm.
ROTAMAT® RPPS – rotační síto

Toto síto pracuje na principu rotačního síta Ro2. Síto s podélnými 
průlinami je nahrazeno děrovaným plechem. Velikost průlin 2, 3 
a 6 mm. Průtok až 1000 l/s.
ROTAMAT® Ro9 – rotační šnek se sítem 

Zařízení je vhodné pro menší ČOV. Kartáče upevněné na šrou
bovici šnekového dopravníku stírají ze síta shrabky a tubusem 
dopravují do lisovací zóny. Průtočné množství až 80 l/s, šířka žlabu 
300, 400 a 500 mm, jemnost průlin 1 až 6 mm.
ROTAMAT® RoK4 – čištění v kanálových šachtách

Zařízení RoK4 slouží k mechanickému čištění odpadních vod 
v kanálových šachtách, do kterých ústí podzemní potrubí. Zařízení 
sestává ze stíraného síta a svislého dopravníku. Obě části jsou spo
jeny ve vertikální poloze a tvoří jeden technologický celek. Jedna 
polovina koše je ve spodní části opatřena otvorem, na který navazuje 
sběrná nádoba. Poloha nádoby zamezuje vytvoření nežádoucích 
usazenin v kanalizační síti. Nádoba, jejíž součástí je připojovací 
příruba, je v horní části otevřená, takže v případě přeplavení plní 
tento otvor funkci nouzového obtoku. 

MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ PRO KAŽDÉ ŘEŠENÍ

ESCAMAX® jemné česle
Česle EscaMax fungující na známém principu oběhových česlí 

určené pro čištění průmyslových a komunálních odpadních vod. 
Jsou vhodné pro užití v hlubokých žlabech s vysokou hladinou 
odpadní vody a potřebou účinné separace shrabků.

Česle se osazují pod úhlem 60 °. Shrabky jsou zachycovány na 
čistících elementech, které jsou tvořeny pásy děrovaného síta. 
Podélné těsnění jednotlivých elementů je zajištěno patentovanou 
konstrukcí. Děrované pásy jsou přichyceny po stranách k řetězům, 
které zajišťují jejich plynulý pohyb. Pohon je proveden pomocí hří
dele s ozubenými koly. Těsnění mezi sítem a rámem je provedeno 
podélnými pevně uchycenými kartáči, které současně vymezují 
boční pohyb. Shrabky jsou dopravovány vzhůru směrem k výsypu, 
kde jsou odstraněny pomocí otáčejícího se stíracího kartáče a lišty 
s ostřikovými tryskami.
RAKEMAX® hrubé česle

Hrubé samočisticí oběhové česle RakeMax sestávají z robustního 
rámu s česlicovými pruty pro zabudování do žlabu. 

Česle se osazují pod úhlem 60 ° 75 °.Úhel osazení zaručuje 
optimální zachycení shrabků, přitékajících společně s odpadní 
vodou. Odstranění shrabků zajišťují ploché stírací (vyměnitelné) 
hrablice připevněné na dvojici obíhajících řetězů. Pohon řetězů je 
zajištěn dvojicí hřídelí s ozubenými koly. Pohon hnací hřídele je 
chráněn proti přetížení. Napínání řetězů je zabezpečeno napínacím 

HUBER CS spol. s r. o., Cihlářská 19, 602 00 Brno, tel.: 541 215 635, fax: 541 216 835 ,  
e-mail: info@hubercs.cz, http://www.hubercs.cz

HUBER CS spol. s r. o., kancelář Hydropress, Táborská 31, 140 00 Praha, tel: 261 251 615,  
fax: 261 215 207, e-mail: praha@hubercs.cz

HUBER SK, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, tel: 00421 484 143 632, fax: 00421 484 143 632, 
email: hubersk@stonline.sk
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Nákladová 
analýza 
rekonstruovaných 
ČOV
Pavel Matuška

Klíčová slova
ČOV – rekonstrukce – provozní náklady 
– spotřeba chemikálií – spotřeba elektrické 
energie – jednotkové náklady

Souhrn
Byla provedena analýza nákladů nově 

rekonstruovaných ČOV, kde bylo provede-
no porovnání nákladů před rekonstrukcí 
a po ní. Výsledkem analýzy je skutečnost, 
že zlepšení odtokových parametrů má i při 
instalaci moderního zařízení a moderního 
ASŘTP významný negativní dopad na zvý-
šení provozních a jednotkových nákladů, 
zejména na spotřebu chemikálií a elektric-
ké energie.

1. ÚVOD 
V rámci Projektu č. 2001/CZ/16/P/PE/004 

„Rekonstrukce systému zásobování pitnou 
vodou, výstavby kanalizačních sběračů, 
rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpad
ních vod v Podkrušnohoří“ byly rekonstruo
vány tyto čistírny odpadních vod:
ČOV Jirkov
ČOV Klášterec nad Ohří
ČOV Kadaň
ČOV Chomutov – Údlice 
ČOV Žatec

Důvodem rekonstrukce všech uvedených 
ČOV bylo dosažení trvalého plnění směrnice 
Rady 91/271/EEC a NV č. 82/1999 Sb., které 
bylo v průběhu projektové přípravy rekon
strukcí nahrazeno NV 61/2003 Sb.

Veškeré rekonstrukce probíhaly za plného 
provozu s minimálními odstávkami i za 
cenu vícenákladů.

Protože je v obecném povědomí, nejen 
v České republice, zakořeněna představa, že 
modernizace a intenzifikace ČOV znamená 
snížení provozních nákladů, byla zpraco
vána analýza nákladů těchto ČOV. Nutno 
zdůraznit, že v rámci těchto rekonstrukcí 
nedošlo ke změně zatěžovacích parametrů 
těchto ČOV, došlo pouze k modernizaci 
umožňující čistit odpadní vody na úroveň 
odpovídající evropské a české legislativy. 
Proto byla vypracována studie, která uvádí 
skutečnosti na pravou míru.

2. POPIS ČOV

2.1 ČOV Jirkov
V rámci rekonstrukce došlo k několika 

zásadním změnám oproti původnímu 
technologickému uspořádání čistírny. Bylo 
doplněno mechanické předčištění o hrubé 
česle a separátor písku, biologická linka 
byla vybudována v konfiguraci RSDN. 
Změnil se rovněž způsob vyklízení UN 
a DN, na odtoku byly doplněny bubnové 
filtry. V kalovém hospodářství byl sítopásový 

lis nahrazen odstředivkou a byla doplněna 
zahušťovací odstředivka přebytečného kalu. 
Byla rovněž doplněna zásobní nádrž pro 
dávkování síranu železitého, která nahra
dila dosud používanou nádrž mobilní. Byl 
doplněn ASŘ.

Na obrázku 1. je uveden průběh ročních 
celkových nákladů ČOV Jirkov. Je zcela jed
noznačné, že nové uspořádání ČOV, které 
dosahuje významně lepších odtokových 
parametrů zejména dusíkatého znečištění, je 
provozně významně ekonomicky náročnější. 
V dalším období lze v souvislosti se stárnu
tím nově instalované technologie očekávat 
další nárůst těchto nákladů.

2.2 ČOV Klášterec nad Ohří
V rámci rekonstrukce došlo k několika 

zásadním změnám oproti původnímu tech
nologickému uspořádání čistírny. Původní 
dvoustupňová biologická linka byla rekon
struována na konfiguraci AsDN. Změnil 
se způsob vyklízení UN a byly vybudovány 
dvě kruhové DN. V kalovém hospodářství 
byl ponechán sítopásový lis a byl doplněn 
rotační zahušťovač přebytečného kalu. 
Byla rovněž doplněna zásobní nádrž pro 
dávkování síranu železitého, která nahra
dila dosud používanou nádrž mobilní. Byl 
doplněn ASŘ.

Na obrázku 2. je uveden průběh ročních 
nákladů ČOV Klášterec nad Ohří. Je zcela 
jednoznačné, že nové uspořádání ČOV, které 
dosahuje významně lepších odtokových 
parametrů zejména dusíkatého znečištění, 
je významně ekonomicky náročnější. V dal
ším období lze v souvislosti se stárnutím 
nově instalované technologie očekávat další 
nárůst nákladů.

2.3 ČOV Kadaň
V rámci rekonstrukce došlo k několika 

zásadním změnám oproti původnímu tech
nologickému uspořádání čistírny. Původní 
biologická linka s biologickým filtrem byla 
rekonstruována na konfiguraci AsDN. 
Významně se zmenšil objem původní UN 
a došlo rovněž k významnému zvýšení 
hloubky DN. V kalovém hospodářství byl 
doplněn rotační zahušťovač přebytečného 
kalu. Byla rovněž doplněna zásobní nádrž 
pro dávkování síranu železitého, která 
nahradila dosud používanou nádrž mobilní.  
Byl doplněn ASŘ.

Na obrázku 3. je uveden průběh ročních 
nákladů ČOV Kadaň. Nové uspořádání 
ČOV, které dosahuje významně lepších 
odtokových parametrů, zejména dusíkaté
ho znečištění je ekonomicky výhodnější. 
Tato skutečnost je způsobena i přes vysoký 
nárůst energetické náročnosti úsporou che
mikálií a zejména pak eliminací poplatků 
za vypouštěné znečištění OV do vod povr
chových. V dalším období lze v souvislosti 
se stárnutím nově instalované technologie 
očekávat nárůst nákladů a změnu trendu 
nákladů k jejich nárůstu.

2.4 ČOV Chomutov – Údlice
V rámci rekonstrukce došlo k několika 

zásadním změnám oproti původnímu 
technologickému uspořádání čistírny. Bylo 
doplněno mechanické předčištění o hrubé 
česle a separátor písku, biologická linka byla 
změněna na konfiguraci RDN. V kalovém 
hospodářství byla vybudována ještě jedna 
VN, sítopásový lis byl nahrazen odstřediv

Obr. 1. ČOV JIRKOV – roční náklady 

Obr. 2. ČOV KLÁŠTEREC – roční náklady

Obr. 3. ČOV KADAŇ – roční náklady

Obr. 4. ČOV ÚDLICE – roční náklady

Obr. 5. ČOV ŽATEC – roční náklady

kou a byla doplněna zahušťovací odstředivka 
přebytečného kalu. Byla rovněž doplněna 
zásobní nádrž pro dávkování síranu železité
ho, která nahradila dosud používanou nádrž 
mobilní. Byl doplněn ASŘ.

Na obrázku 4. je uveden průběh ročních 
nákladů ČOV Chomutov – Údlice. Nové 
uspořádání ČOV, které dosahuje významně 
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lepších odtokových parametrů zejména dusí
katého znečištění, je provozně ekonomicky 
náročnější. Tato skutečnost je způsobena 
nárůstem energetické náročnosti a vyšší 
spotřebou chemikálií. V dalším období lze 
v souvislosti se stárnutím nově instalované 
technologie očekávat nárůst nákladů a změ
nu trendu nákladů k jejich nárůstu.

2.5 ČOV Žatec
V rámci rekonstrukce došlo k několika 

zásadním změnám oproti původnímu tech
nologickému uspořádání čistírny. Původní 
biologická linka s biologickým filtrem byla 
rekonstruována na konfiguraci AsDN, kde 
nitrifikace a denitrifikace probíhá v nově 
vybudovaných oběhových nádržích. Vybudo
vány byly rovněž dvě kruhové DN. V kalovém 
hospodářství byl sítopásový lis nahrazen 
odstředivkou a byl doplněn rotační zahušťo
vač přebytečného kalu. Byla rovněž doplněna 
zásobní nádrž pro dávkování síranu železité
ho, která nahradila dosud používanou nádrž 
mobilní. Byl doplněn ASŘ.

Na obrázku 5. je uveden průběh ročních 
nákladů ČOV Žatec. Nové uspořádání 
ČOV, které dosahuje významně lepších 
odtokových parametrů zejména dusíkatého 
znečištění, je ekonomicky náročnější. Tato 
skutečnost je způsobena zejména nárůstem 
energetické náročnosti a vyššími náklady 
na laboratorní rozbory z důvodu ladění 
čistícího procesu. V dalším období lze 
v souvislosti se stárnutím nově instalované 
technologie očekávat nárůst nákladů na 
opravy a udržování.

3. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
Na dalších grafech jsou uvedeny vybrané 

náklady přímo ovlivněné rekonstrukcí ČOV 
a jednotkové náklady rekonstruovaných 
ČOV.

Obr. 6. Spotřeba chemikálií

Na obrázku 6. je znázorněn vývoj spo
třeby chemikálií v době před, v průběhu 
a po rekonstrukci jednotlivých ČOV. Pokles 
u ČOV Kadaň a Žatec je způsoben vysokou 
spotřebou síranu železitého používaného 
před rekonstrukcí k eliminaci odtoku NL.

Na obrázku 7. je znázorněn vývoj spotřeby 
elektrické energie v době před, v průběhu 
a po rekonstrukci jednotlivých ČOV. Pokles 
v případě Klášterce je způsoben enormní 
spotřebou danou tím, že původní konfigu
race biologické linky byla kombinací mělce 
ponořené hrubobublinné a mechanické 
aerace bez možnosti regulace.

Na obrázku 8. je znázorněn časový průběh 
sumy spotřeby chemikálií a elektrické ener
gie na všech rekonstruovaných ČOV. Celková 
zvýšená energetická náročnost biologického 
odbourávání dusíku a vyšší celková spotřeba 
chemikálií v důsledku strojního zahuštění 
kalu a změny strojů pro odvodnění kalu jsou 
důvodem zvýšení provozních nákladů ve 
srovnání s obdobím před rekonstrukcí.

Na obrázku 9. je znázorněn časový průběh 
jednotkových nákladů na jednotlivých ČOV. 
Klesající trend u ČOV Kadaň je způsoben 
vyšší kvalitou vyčištěné vody a tedy neplace
ním poplatků za vypouštění odpadních vod. 
V dalších obdobích lze očekávat další nárůst 
nákladů v souvislosti se zvýšením nájemné
ho SVS (po zařazení majetku po kolaudaci) 
a v souvislosti se stárnutím instalovaných 
zařízení rovněž se zvýšením nákladů na 
jejich opravy a udržování.

Na obrázku 10. je znázorněn časový prů
běh jednotkových nákladů na jednotlivých 
ČOV bez nájemného SVS. Klesající trend 
u ČOV Kadaň je způsoben vyšší kvalitou 
vyčištěné vody a tedy neplacením poplatků 
za vypouštění odpadních vod. 

Na obrázku 11. je znázorněn časový prů

Obr. 7. Spotřeba elektřiny

Obr. 8. Jednotkové náklady na chemikálie a 
elektřinu na ČOV rekonstruovaných v rám-
ci projektu ISPA

Obr. 9. Jednotkové náklady Obr. 10. Jednotkové náklady (bez nájmu SVS)

Obr. 11. Jednotkové náklady na ČOV re-
konstruovaných v rámci projektu ISPA

Obr. 12. Jednotkové náklady na ČOV re-
konstruovaných v rámci projektu ISPA (bez 
nájmu SVS)
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běh průměrných jednotkových nákladů na 
1 m3 vyčištěné vody na všech rekonstruova
ných ČOV. V dalších obdobích lze očekávat 
další nárůst nákladů v souvislosti se zvýše
ním nájemného SVS (po zařazení majetku 
po kolaudaci) a v souvislosti se stárnutím 
instalovaných zařízení rovněž se zvýšením 
nákladů na jejich opravy a udržování.

Na obrázku 12. je znázorněn časový prů
běh jednotkových nákladů na všech rekon
struovaných ČOV bez nájemného SVS. 

4. ZÁVĚR
Na závěr této analýzy lze konstatovat, že 

rekonstrukce splnily svůj účel z hlediska 
významného zlepšení odtokových parame
trů a jejich stability. Tato skutečnost měla 
jednoznačný dopad do výše provozních 
nákladů i přesto, že na žádné z rekonstru
ovaných ČOV nejsou placeny poplatky za 

vypouštěné znečištění. Nicméně zejména 
zvýšená energetická náročnost biologické
ho odbourávání dusíku a vyšší spotřeba 
chemikálií v důsledku strojního zahuštění 
kalu a změny strojů pro odvodnění kalu 
jsou důvodem zvýšení provozních nákladů 
ve srovnání s obdobím před rekonstrukcí. 
V dalších obdobích lze očekávat další nárůst 
nákladů v souvislosti se zvýšením nájemné
ho SVS (po zařazení majetku po kolaudaci) 
a v souvislosti se stárnutím instalovaných 
zařízení a rovněž se zvýšením nákladů na 
jejich opravy a udržování.

Ing. Pavel Matuška
Severočeské vodovody  

a kanalizace a.s., Teplice
Školní 14

415 01 Teplice
e-mail: pavel.matuska@scvk.cz

Cost analyse of reconstruction WWTP 
(Matuška, P.)

Key Words
WWTP – reconstruction – operational costs 
– chemicals consumption – electricity con-
sumption – unit costs

The cost analysis of the newly recon-
structed WWTP’s has been performed, the-
re was made the comparison of costs before 
and after the reconstruction. The result of 
this analysis is the fact, that the improve-
ment of the final effluent despite installati-
on of a modern equipment and regulation 
has a negative impact to operational and 
unit costs and especially to chemicals and 
electricity consumption.

Nový časopis pro žadatele  
o evropské peníze

Státní fond životního prostředí ČR připravil pro zástupce obcí, 
státní instituce i širokou veřejnost časopis Priorita, který má pomoci 
čtenářům k lepší orientaci v dotační politice Evropské unie a České 
republiky. 

Praha, 1. dubna 2008  Po úspěšné Zelené lince 800 260 500, jejíž 
vyškolení pracovníci odpovídají na dotazy týkající se Operačního 
programu Životní prostředí, je to další krok Státního fondu životního 
prostředí v komunikaci s veřejností. Cílem časopisu je informovat o 
nových možnostech čerpání dotací, nabídnout čtenářům zkušenosti 
jiných měst s jejich čerpáním a provést případné žadatele úskalími 
legislativy srozumitelnou formou. První číslo, které světlo světa 
spatří v polovině dubna, je věnováno zejména vodohospodářské 
infrastruktuře, tedy prioritní ose 1, na kterou je alokováno 40,4 % ze 
150 miliard korun, které Operační program Životní prostředí nabízí 
svým žadatelům.

„Časopis Priorita má ukázat našim potencionálním žadatelům, že 
získat dotace z Operačního programu Životní prostředí není tak složité, 
jak by se mohlo na první pohled zdát. Čtenáři v časopise najdou 
praktické rady, jak se vyhnout častým omylům a chybám při podá-
vání žádostí. Uvidí, jak jsou úspěšná jiná města či obce. Doufáme, že 
časopis přinese své ovoce ve formě zajímavých a dobře zpracovaných 
projektů v oblasti životního prostředí,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel 
Státního fondu životního prostředí.

Priorita bude vycházet měsíčně a bude distribuována zdarma. 
Zájemci o časopis se mohou zaregistrovat k jeho odběru na stránkách 
Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz a na stránkách 
Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz.

Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování 

kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke 
zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů 
a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání 
obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environ
mentální osvětu. Má sedm prioritních os.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční 
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále 
z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 
miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou 
republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 
miliard Kč. 

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, 
včetně kompletního textu třetí výzvy a loga ke stažení, najdete na 
www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500. 

Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí 

ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na 
www.env.cz.

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem 
přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, 
financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu 
ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, 
ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, 
nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP 
naleznete na www.sfzp.cz. 

SFŽP bude implementovat část 
„švýcarských fondů“

Švýcarsko poskytne České republice v následujících pěti letech 
téměř půl miliardy korun na projekty zlepšující životní prostředí a 
infrastrukturu.

Ministr životního prostředí Martin Bursík pověřil Státní fond 
životního prostředí ČR (SFŽP) rolí zprostředkujícího subjektu pro 
implementaci projektů zaměřených na oblast životního prostředí 
financovaných z tzv. švýcarských fondů. Řídícím orgánem je Minis
terstvo financí.

Z těchto peněz budou podporovány projekty zaměřené zejména 
na:
• ozdravění a modernizace základní infrastruktury (energetická 

účinnost, pitná voda, odpadní vody, nakládání s odpady, veřejná 
doprava);

• zlepšování podmínek životního prostředí, snižování emisí škodli
vých látek, vývoj standardů a norem ekologického monitorování 
a jejich prosazování;

• nakládání s toxickými odpady a revitalizace kontaminovaných 
průmyslových areálů;

• plánování územního rozvoje regionů, měst a venkova, pokud jde 
o využívání půdy, infrastrukturu, životní prostředí apod.;

• přeshraniční iniciativy na ochranu životního prostředí, např. 
„Životní prostředí pro Evropu“;

• biologická rozmanitost a ochrana přírody.
Z regionálního hlediska budou podporovány projekty týkající se 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, případně kraje Zlínského. 
Mezi cílové oblasti kromě životního prostředí a infrastruktury patří 
také bezpečnost, stabilita a podpora reforem, podpora soukromého 
sektoru a lidský a sociální rozvoj. Po příjemcích podpory bude 
vyžadována finanční spoluúčast.

Program švýcarskočeské spolupráce je součástí plánu na snížení 
hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie 
a je doplňkem ke kohezním fondům. Na jeho základě poskytne Švý
carská konfederace v následujícím pětiletém období celkem miliardu 
švýcarských franků deseti státům, které v roce 2004 společně vstou
pily do EU. Výše příspěvku jednotlivým zemím se odvíjí od počtu 
obyvatel v těchto zemích.

Kontakty:
Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR 
e: lenka.brandtova@sfzp.cz, 
m: 606 709 954, t: 264 994 500, f: 272 936 585, www.opzp.cz, www.sfzp.cz, www.env.cz.
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Dny infrastruktury ukázaly 
starostům, jak na kanalizace

Přehlídku nejnovější techniky a technologických postupů 
v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury, která se 
konala letos v březnu pod názvem Den infrastruktury, zhlédlo 
více než sto zástupců měst a obcí Středočeského a Východočes-
kého kraje.

Pracovník VS Chrudim připravuje kanalizační kameru pro moni-
torování kanalizace

Prezentační část kanalizační techniky v rámci Dne infrastruktury 
ve společnosti VS Chrudim

Po Kolínu a východočeské Chrudimi se starostové a místostaros
tové sešli na Dnu infrastruktury v Berouně, který pro provozovaný 
region připravila společnost Vodovody a kanalizace Beroun, která 
je členem skupiny Energie AG. Do vodárenské skupiny Energie AG 
patří v České republice společnosti kromě VAK Beroun také VAK 
Jižní Čechy, Vodos Kolín a Vodárenská společnost Chrudim.

„Ve spolupráci se spo-
lečností WDL GmbH, 
která patří také do sku-
piny Energie AG, jsme 
účastníkům setkání 
představili nejmoderněj-
ší technologii tlakových 
zkoušek vodotěsnosti 
kanalizačního potrubí 
a měření těsnosti kana-
lizačních sítí. Po odbor-
ných přednáškách jsme 
hostům přiblížili také 
práci techniky, zajišťující 
kamerový monitoring, 
čištění, vytyčování sítí, 
vyhledávání úniků vody 
či netěsností kanalizač-
ního potrubí,“ informo
val Jiří Paul, technický 
ředitel společnosti VAK 
Beroun.

Zástupce společnosti 
WDL GmbH Thomas 

Kriegner zdůraznil ve svých přednáškách výhody technologie 
tlakových zkoušek kanalizací, které spočívají v úsporách nákladů 
majitelů infrastruktury v případě prevence oprav nově vybudova
ných kanalizací slouží také jako podklad pro reklamační řízení či 
plánování rekonstrukcí starých kanalizačních sítí. 

„V případě nově vybudovaných kanalizací jsou tlakové zkoušky 
dokonce jediným kontrolním nástrojem při přejímání staveb jejími 
investory. Další úsporu představují náklady na čištění odpadních 
vod, vzhledem ke snížení množství objemu podzemních vod, které 
prosakují do netěsné kanalizace,“ řekl Kriegner.

„V sousedních západních zemích představují tlakové zkoušky 
těsnosti kanalizačních sítí povinný standard vedoucí k ochraně 
životního prostředí při odvádění odpadních vod, nehledě na značnou 
úsporu investičních prostředků a provozních nákladů při výstavbě a 
provozu vodohospodářské infrastruktury. Lze předpokládat, že tato 
povinnost bude v blízké budoucnosti uzákoněna také u nás,“ upozor
nil výrobnětechnický náměstek VS Chrudim Petr Kavalír.

„Smyslem těchto akcí je prohloubení vztahů s partnerskými městy, 
městysy a obcemi a přiblížení činností, které vedou ke snížení provoz-
ních nákladů majitelů infrastruktury a zlepšení životního prostředí. 
Obohacením odborných částí Dnů infrastruktury je přiblížení práce 
a zkušeností s technikou přímo v terénu,“ vysvětlil Radek Bílý ze 
společnosti Energie AG. Podle jeho slov se Dny infrastruktury uká
zaly jako velmi prospěšná akce, díky které získaly obce užitečné 
informace, které jim mohou napomoci významně ušetřit náklady při 
řešení problémů s odpadními vodami a kanalizací. Proto koncern 
Energie AG naplánoval na letošní září Dny infrastruktury i pro další 
jihočeská města.  

Radek Bílý
Energie AG Bohemia 

www.energieag.cz

Řídící pracoviště kanalizačního kamerového vozu společnosti 
VS Chrudim

Řídící pracoviště vozu společnosti 
WDL GmbH pro tlakové zkoušky 
kanalizace

Výhody práce kamerového vozu si vyzkoušel také chrudimský 
starosta Jan Čechlovský
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Štítové česle pro zachycování 
pevných nečistot v OK

Zařízení pro regulaci průtoků odpadních vod dodávaná firmou 
Rekuper Sychrov, s.r.o. jsou odborné veřejnosti známa již řadu let. 
Ať se jedná o plovákové regulátory průtoku, regulační šoupata, 
zpětné klapky či štítové oddělovače. Právě na vystrojování odlehčo
vacích komor zaměřila firma v posledních letech svoji pozornost. 

Je třeba do nich navrhnout technické vybavení, jímž lze s vysokou 
přesností jednak regulovat nátok na čistírnu tak, aby nebyla překro
čena její kapacita, zároveň však i efektivně řídit proces vlastního 
odlehčování přebytečné, deštěm naředěné vody do vodoteče. 

Stále se zvyšující požadavky povodí na kvalitu odlehčované vody, 
resp. na její mechanické předčištění v odlehčovacích komorách, 
staví projektanty a provozovatele kanalizačních sítí před úkol tento 
požadavek účinně a pokud možno levně vyřešit. 

Odlehčovanou vodu mechanicky vyčistíme na česlích. Norné 
stěny totiž zachytí pouze část plovoucích nečistot. Zásadním 
problémem česlí je skutečnost, že je třeba zamezit jejich zanášení 
a stále udržovat plochu mezi lamelami průtočnou. Děje se tak buď 
pravidelnou přítomností údržby, která prakticky po každém dešti 
shrabky z česlí odstraní, nebo automatickým čištěním vyžadujícím 
však přívod a zároveň spotřebu elektrické energie.

Optimálním a úsporným  řešením se jeví využít k jejich čištění 
potenciální energii vzduté vody, která se v OK odlehčuje. Na tako
vém principu pracují štítové česle. 

Princip štítových česlí
Štítové česle vycházejí z vynikajících provozních vlastností 

štítového oddělovače.

Na rozdíl od štítového oddělovače tedy voda začíná v množství 
daném čelní plochou česlí protékat pod štítem již v okamžiku, kdy 
její hladina dosáhne úrovně přelivné hrany. Tento průtok se však 
nemění až do okamžiku nastoupání otvírací hladiny, při níž se štít 
odsouvá. Aby bylo dosaženo maximální kapacity průtoku, může se 
štít u štítových česlí odsunout až o 0,6 m od přelivné hrany. V této 
mezní poloze se sice vzdutá hladina směrem od přelivné hrany 
ke štítu mírně snižuje a v omezené míře nastává volný přeliv, pro 
výpočet kapacity odlehčení však tento pokles nemá výrazný vliv. 

Výpočet velikosti štítových česlí se prováděl pro odlehčení 
požadovaného množství vody při dané výšce otvírací hladiny 
a předpokladu jejich 50% zanešení. Doposud realizovaná zařízení 
odlehčovala z OK 1,3 až 
3 m3 vody za vteřinu. Této 
filosofii odpovídají i potřeb
né délky přelivných hran 
od čtyř do sedmi metrů. 
Z důvodů výrobních i mani
pulačních byly proto ští
točesle vyráběny v blocích 
o délkách 2 až 2,5 m, které 
byly v komorách sesazeny 
těsně k sobě – obr. 3. 

Před štítovými česlemi 
je ještě po celé délce OK 
osazována norná stěna mající za úkol nepustit na česle velké 
předměty plovoucí na hladině jako PET lahve, větve apod. Šíře 
průliny 10 mm mezi lamelami širokými 4 mm a vysokými 100 mm 
pak spolehlivě zachytí drobné nečistoty jako listí, plastové sáčky 
papíry apod. Zbytek neodplavených shrabků na kraji lamel je 
vidět na obrázku 4. 

Při předávání štítočes
lí odběrateli jako průkaz 
funkčnosti zařízení vždy 
probíhá i tzv. mokrá zkouš
ka. Při ní se vaky ucpe nátok 
a odtok v průtočné části OK 
a vodou čerpanou z cisteren 
se simuluje zvýšený přítok, 
přičemž při dosažení otví
rací hladiny se štít začne 
odsouvat a voda přepadává 
do odlehčení. Netrpělivě byl 
ovšem očekáván první déšť, 
aby bylo možné posoudit, 

jak zařízení funguje v provozních podmínkách. Ve všech komorách 
se potvrdila funkčnost zařízení, štít se odsouval při dosažení otvírací 
hladiny a po opětovném uzavření štítu byly shrabky v převážné 
míře odplaveny dále na ČOV. Stav v komoře po opadnutí vody je 
patrný na obrázku 5, kde je na protilehlé stěně jasně zřejmá úroveň 
otvírací hladiny.

Závěr
Štítové česle lze navrh

nout jak do nových, tak do 
stávajících odlehčovacích 
komor, a to bez potřeby 
napojení na zdroj elek-
trické energie. Na základě 
dosavadních zkušeností lze 
konstatovat, že představují 
efektivní a provozně nená
ročné řešení ochrany vodo
teče před mechanickými 
nečistotami splavovanými z OK a pro tyto své vlastnosti naleznou 
v budoucnu jistě uplatnění v dalších lokalitách. 

Ivan Potužák
Rekuper Sychrov, s.r.o.

potuzak@rekuper.cz 

Štít v extrémní poloze při plném odlehčení disponuje právě onou 
potřebnou energií, jež je využitelná při očištění česlí. Závaží, resp. 
zároveň plovák, spojený se štítem totiž při opadnutí vody klesá vli
vem gravitace dolů a jeho potenciální energie se mění v kinetickou 
až do okamžiku, kdy se štít opět přisune až k přelivné hraně. Princip 
štítových česlí tkví v tom, že se pod štít osadí za přelivnou hranu 
česle, přičemž lamely směřují kolmo ke hraně. Na spodní hraně 
štítu je tzv. hřeben tvořený čistícími noži, které pojíždějí v průlinách 
mezi lamelami. Při odlehčení odjedou do mezní polohy a při uza
vření štítu dotlačí nečistoty usazené na lamelách k přelivné hraně, 
odkud jsou proudem vody strhávány dále na ČOV. Okraj bloku česlí 
je uložen přímo na přelivné hraně – obr. 2a a 2b. 

Obr. 2a

Obr. 2b

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5
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Projektování, výpočty 
a správa VaK – Canalis
Představení produktu

Canalis je novinka na našem softwarovém trhu. Komplexně řeší 
správu a projektování vnějších trubních sítí, zejména kanalizace 
a vodovodů.

Aplikace pracuje nad produkty firmy Autodesk a vyvíjí ji více než 
10 let chorvatská společnost Studio ARS. V současné době existuje 
v 9 jazykových verzích a k tradičním trhům v Německu, Rakousku, 
bývalé Jugoslávii, Rumunsku a Bulharsku jsme připojili ČR a SR.
Data

Canalis ojedinělým způsobem spojuje údaje o trubních sítích 
a výkresy.

Každý výkres obsahuje data o potrubí a objektech – souřadnice. 
dimenze, materiál, hydraulická data, výšky poklopů, hloubky jímek 
apod. Spravuje i topologii sítě a vazby mezi jejími větvemi.

Data je možné do výkresu načíst z externí databáze, například 
z MS Access. Struktura databáze je volná a může být rozšiřována. 
Pokud databáze obsahuje i polohopisné a výškopisné údaje, Canalis 
z databáze přímo vykreslí situaci a vloží do ní výškopisné údaje 
pro kreslení profilů – výšky terénu a nivelety potrubí, dimenzi 
a typ potrubí atd. 

Databáze je připojená obousměrně – úpravy provedené ve výkre
su se promítají do databáze.

potrubí na délku i na spád, spádové šachty, vyrovnání potrubí na 
vnitřní i vnější průměr….

Tvar vykreslovaného profilu je uzpůsoben podle našich zvyklostí 
– obsahuje svislý popis, tabulky (pod i nad profilem) i schéma 
šachet.

Tabulky profilu je možné snadno upravit – texty(včetně velikosti 
a typu), počet řádků, jejich obsah. Díky databázi výkresu se v nich 
mohou objevit i nestandardní položky. 
Hydraulika

Na základě zadání povodí nebo spádových oblastí, srážek 
a zatížení vypočte vlastní průtoky úseků. Do uzlů nebo úseků sítě 
lze přidávat bodová zatížení (přítoky).

Z vlastních průtoků vypočte tranzitní a celkový průtok a podle 
něj vybírá dimenzi potrubí ze zvoleného katalogu.

Hydraulický výpočet probíhá nad celou sítí. 
Výkopy a řezy

Tvar výkopu se zadává v profilu a umožňuje zadání podsypu, 
obsypu, zásypu a svrchní vrstvy. Při výpočtu jsou kubatury děleny 
na tyto položky. 

Ze zadaného tvaru výkopu a výšek povrchu odvodí ve zvolených 
místech řezy.

Výpisy potrubí a objektů.
Katalogy, popisy, výpisy

Canalis obsahuje základní 
řady potrubí. Katalogy potru
bí jsou uživatelsky snadno 
přístupné.

Popisy v situaci (uzly, úseky, 
směr toku), šachty, křížení 
jsou definovány jako bloky 
AutoCADu s parametry. Pro 
jejich úpravu postačí editovat 
nebo doplnit bloky.

Výpisy – kusovníky, hydrau
lika, poloha uzlů, výšky, kuba
tury – buď přímo do databáze 
nebo z tabulek do MS Excel.
Výkresy

Výstupem je „normální“ 
výkres DWG, který je možné 
dál bez omezení zpracovávat 
jakýmkoli AutoCADem.
Oblasti nasazení
1. Správa MDB → DWG → výpočet →úpravy → MDB
 Databáze potrubí (MDB) → kreslení z databáze přímo do DWG → 

provedení výpočtů, kontrol a dimenzování v DWG → MDB. 
2. Projektování Y,X,Z → DWG → zatížení → dimenzování → 

kubatury, výpisy
 Zaměření plochy nebo trasy → Situace → výškopis z DMT nebo 

psaného profilu → odvození profilů → návrh nivelet → výpočty 
zatížení → dimenzování → výkopy, kubatury → výpisy potrubí 
a šachet.
Kontrola topologie, spádů, negativních spádových šachet.
Křížení s jinými sítěmi.

Souhrn
Vstupní data: YXZ, databáze (mdb), psaný profil, DWG.
• Oboustranná vazba databáze ↔ DWG. 
Projektování: 
• Ze situace a výškopisu nakreslí profily, navrhne nivelety potrubí.
Výpočty: 
• Výpočet zatížení sítě a průtoků.
• Dimenzování potrubí.
Kubatury, výpisy
• Definice výkopu na profilu – tvar, podsyp, obsyp, zásyp, svrchní 

vrstva. Kreslení řezů.
• Výpisy potrubí a šachet.

K-Data, s.r.o.
Dr. Vrbenského 1, 415 01 Teplice 

+420 417 538 583
Radúzova 11, 162 00 Praha 6 

+420 220 611 917
kdata@kdata.cz, www.Kdata.cz

Sítě
Předdefinovány jsou typy sítí Kanalizace, Voda a Plyn, další (sil

noproud, telefon..) mohou být přidány uživatelsky. 
Sítě jsou členěny na Řady, Větve, Úseky a Uzly. Pracovat lze na 

celé síti, nebo vybraném segmentu.
Nad sítěmi Kanalizace a Voda je možné provádět výpočty, kon

trolu topologie (v případě kanalizace i spádování, negativních 
šachet apod.)

Program řeší křížení sítí v situaci i na profilu.
Výškopis

Výšky uzlů mohou být převzaty z databáze nebo textového sou
boru, odvozeny z Digitálního Modelu Terénu (vlastní nebo z CIVIL 
3D). K dispozici jsou další funkce pro přebírání výšek z 3D bodů ve 
výkresu, bloků atributů (např. popsané poklopy v situaci). Výšky 
lze zadávat i ručně.
Situace a profily

Profily jsou automaticky odvozovány ze situace a zadaných 
výšek. Změny na profilech (niveleta potrubí, dimenze apod.) jsou 
naopak přenášeny do situace a do databáze. Profily je možné hro
madně odvozovat pro větší celky – síť, řad. Jedním příkazem tak lze 
vykreslit desítky profilů.

Trasy potrubí v situaci mohou být zadány jako čáry (křivky), 
seznam souřadnic uzlů (text) nebo z databáze mdb.

Rozsáhlý aparát slouží k návrhu nebo úpravám nivelet. Vyrovnání 

Příklad zadání uzlů sítě z databáze

Příklad zadání úseků z databáze

Situace a profil

Zadání výkopu
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Vybrané výsledky 
laboratórneho testovania 
aktivácie s membránovou 
separáciou kalu
Zuzana Jakubčová, Petr Hlavínek, Miloš Drtil, Igor Bodík

Kľúčové slová
aktivita biomasy – aktivácia s membránovou filtráciou – nízko 
zaťažená aktivácia – vysoký vek a koncentrácia kalu – rast biomasy 
– kalové indexy – zanášanie membrány 

Súhrn
Membránové bioreaktory (MBR 0,3 m3) vybavené rôznymi 

membránovými modulmi boli prevádzkované v podmienkach 
nízko zaťaženej aktivácie bez odťahu prebytočného kalu (vek kalu 
do 170 dni, Xc do 9,6 g/l) a bez regenerácie membrány. Cieľom bolo 
overiť zanášanie membrán, kvalitu vyčistenej vody  a vlastnosti 
takto starého kalu v laboratórnych podmienkach a na základe 
výsledkov sa rozhodnúť pre optimálny typ membránového modu-
lu pre poloprevádzkové testy. 

u

Úvod
O membránovej technológii, o jej výhodách a nevýhodách ako 

o jej čoraz väčšom prieniku aj na náš trh bolo v posledných rokoch 
veľa písané v zahraničnej ale aj našej literatúre. Využitie membrá
novej technológie pri čistení odpadových vôd sa ukazuje ako veľmi 
inovatívna a na budúcnosť zameraná technológia s veľkým dôrazom 
na ochranu životného prostredia. Z tohto hľadiska a z hľadiska stále 
sprísňujúcich sa limitov na ochranu recipientu je v súčasnosti už 
aj technológiou ekonomickou. V posledných rokoch v modernom 
čistení mestských a priemyselných odpadových vôd žiadna iná 
nová technológia nepriniesla toľko veľa výhod a nezaznamenala 
taký prudký rozvoj ako membránová technológia. 

Aktiváciu s membránovou separáciou kalu (MBR) môžeme podľa 
spôsobu prevádzky rozdeliť na: 
I. stredne až vysoko zaťaženú aktiváciu, s vysokou koncentráciou 

kalu Xc (10 a viac g/l) a s pravidelným odberom prebytočného 
kalu (štandardné veky kalov na úrovni 10 – 30 dní)

II. nízko zaťaženú aktiváciu (Bv ≤ 0,5 kg BSK5/m
3d), s vysokou Xc 

(10 a viac g/l), s minimálnym odberom prebytočného kalu (raz za 
niekoľko mesiacov; veky kalov desiatky dní až viac ako 100 dní).
Typ II je predurčený pre ČOV s minimálnymi požiadavkami 

na obsluhu, napr. pre malé a domové ČOV. V aktivácii sa udržuje 
maximálne množstvo kalu (napr. 10 – 16 g/l podľa mechanického 
predčistenia [1], [2]), čím sa znižuje odber prebytočného kalu 
a nakladanie s ním. Regenerácia membrán by tu mala byť čo 
najjednoduchšia. 

Cieľom tohto výskumu s MBR bolo zistiť:
• ako bude membrána a kal reagovať na podmienky aktivácie typu 

II,
• aká bude kvalita odtoku pri extrémnych vekoch kalu a aké budú 

vlastnosti tohto kalu. 
Keďže MBR boli prevádzkované v laboratóriu, mohli byť presne 

nastavené parametre procesu a tým pádom bolo možné doplniť 
poznatky získané na obdobných poloprevádzkových MBR na 
mestských ČOV (výsledky a ďalší prehľad literatúry v citovaných 
prácach [1]).

Experimentálna časť
Hlavné parametre laboratórneho MBR boli nasledovné: V=300 l, 

Bv= 0,8 kg CHSK/m3.d (Bv korešponduje so zaťažením aktivácie pre 
splaškové vody so zdržnou dobou 1 d), hydraulická zdržná doba 
= 3 dni. 

Membránový modul 1 (komerčný modul firmy Martin Systems: 
SiClaro FM6, dodáva ASIO Brno): dosková membrána s plochou 
6 m2, s veľkosťou pórov < 0,1 μm, čerpadlo vody 12 W, jemnobub
linný aerátor 60 l/min. 

Membránový modul 2 (experimentálny): membrána typ duté 
vlákno s plochou 6,4 m2, s veľkosťou pórov < 0,1 μm, čerpadlo vody 
170 W, jemnobublinný aerátor 80 l/min.

Syntetická odpadová voda obsahovala: glukózu, octan, peptón, 
etanol, N a P v pomere podľa typického zloženia splaškových vôd 
[3] a 2 l/d odsadenej anaeróbnej kalovej vody ako zdroj mikronut
rientov. 

Hlavné parametre boli CHSK = 2,4 g/l, BSK5 = 1,65 g/l, TKN = 
65 mg/l, Pcelk = 10 mg/l, NL (primárny kal) = 50 mg/l, T = 17 – 20 oC. 

V snahe pridávať „rozumné“ množstvo substrátu, syntetická 
odpadová voda obsahovala hlavné zlúčeniny prítomné v splaškoch 
cca 3 x zakoncentrované. MBR boli obsluhované semikontinuálne 
1x denne, pričom do 300 l sa pridávalo 100 l/d substrátu (zdržná 
doba až 3 dni, ale hlavný parameter zaťaženie Bv bolo štandardné 
ako pre aktiváciu v domovej ČOV s jednodňovou zdržnou dobou). 

Aby sme lepšie overili zanášanie membrán, prietok vyčistenej vody 
bol nasledovný: 9:00 dávka substrátu (100 l/d) a spustenie aerácie; 
22:00 spustenie filtrácie aktivačnej zmesi (po 13 hod aerácie exogén
ny substrát odstránený; prebieha len regenerácia kalu; kvapalná fáza 
je vyčistená voda; overené meraním O2 profilov); 22:00 – 8:00 filtrá
cia aktivačnej zmesi, filtrovaná voda cirkuluje späť do MBR (MBR 
sa nevyprázdňuje, ale membrána je v prevádzke); 8:00 – 9:00 100 l 
sa prefiltruje von z reaktora (odtok 100 l/d vyčistenej vody), vypne 
sa filtrácia a urobí sa údržba a vzorkovanie; 9:00 opäť sa nadávkuje 
100 l/d syntetického substrátu a cyklus sa opakuje. 

V tomto režime bola membrána v prevádzke až 10 hod/d; pri štan
dardnom režime podľa [1], [2] boli membrány funkčné len počas 
odtoku (cca 2 – 4 h/d). Počas experimentu sa testovali aj viacdňové 
odstávky prítoku. Domová a malá ČOV je typická tým, že kal musí 
zvládnuť aj minimálne až nulové zaťaženie. MBR bol inokulovaný 
kalom z mestskej ČOV (aktivácia s vekom kalu 28 dní; počiatočná 
koncentrácia v MBR 1,17 g/l).

Vybrané výsledky a diskusia

1. Zanášanie membrán
Z obr. 1 je zrejmé, že aj po pretečení 33 m3/m2 (170 dní prevádzky) 

cez doskový membránový modul bol prietok na úrovni 24 l/m2h, 
čo je cca 55 % z prietoku v 0.deň, pričom membrána nebola che
micky alebo tlakovo regenerovaná (jediné „čistenie“ membrán 
zabezpečoval aerátor umiestnený pod membránovým modulom). 
Sumárne cez 6 m2 membrány pretieklo 205 m3 vyčistenej vody. Pri 
orientačnej produkcii odpadových vôd cca 125 l/ob.d a pri 5 obyva
teľoch zodpovedá 205 m3 až 330 dňom prevádzky bez regenerácie. 
V laboratórnom modeli bola však čistená syntetická odpadová 
voda. Z porovnania prietokov s údajmi z [1] (obr. 1) je zrejmé, že 
v experimentoch s mestskou odpadovou vodou bol pokles kapacity 
membrán výraznejší. Na zanášanie membrán v poloprevádzko
vých modeloch má určite vplyv napr. prítomnosť tukov, väčšieho 
množstva primárneho kalu v surovej vode, resp. viac nerozložených 
organických zlúčenín a metabolitov vo vyčistenej vode. 

Po 170 dňoch prevádzky (zodpovedá cca 33 m3/m2) došlo k rý
chlemu zhoršeniu filtrácie. Prietok klesol z cca 24 na 10 l/m2h. 
V tomto období došlo k významnej  zmene v kvalite kalu (prudké 
premnoženie vláknitých mikromycét). Aerátor nestačil dostatočne 
prevzdušňovať a miešať celý objem reaktora a dochádzalo k usad
zovaniu zhlukov kalu na dne reaktora a v medzimembránovom 

Obr. 1. Prietok cez membránu J v závislosti od objemu vody 
pretečeného cez 1 m2 membrány. J v labor. modeloch – označené 
ako „syntetická lab. OV“. J so splaškovou vodou podľa [1] 
– označené ako „mestská OV“.
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priestore až došlo k zhoršeniu účinnosti odstraňovania CHSK 
a nitrifikácie (viac ku kalovým pomerom v kap. 3). V 175. deň 
prevádzky navyše došlo k havárii a k takmer úplnému vyčerpaniu 
objemu reaktora cez membránu a tým k jej upchaniu. Prietok mem
bránou klesol na 4 l/m2h. Po tejto udalosti a po takmer 180 dňoch 
prevádzky bolo nutné experiment ukončiť a membránu chemicky 
zregenerovať. K znefunkčneniu membrány prispeli obidve skutoč
nosti, ale primárne negatívny vplyv malo mikromycétové vláknité 
zbytnenie kalu.

Testovanie experimentálneho membránového modulu s dutými 
vláknami sprevádzali od začiatku technické problémy, ktoré si vy
žiadali výmenu čerpadla aj aerátora. Počiatočný prietok membránou 
bol len 24 l/m2.h, t.j. polovica z prietoku doskovou membránou a to 
aj napriek výkonnejšiemu čerpadlu. Prietok sa znižoval relatívne 
rýchlo (v porovnaní s doskovým modulom) a po pretečení 4 m3/m2 
došlo k jeho upchatiu. Membrány sa následne museli zregenerovať 
s NaClO a po ich opätovnom spustení boli vybavené výkonnejším 
aerátorom a prídavným aerátorom na priebežnú tlakovú regene
ráciu. Po tomto opatrení sa prietok cez membránu udržiaval na 
hodnote okolo 20 l/m2.h (tj. stále menej ako u doskového modulu) 
až do ukončenia experimentu po pretečení 15 m3/m2 (obr. 1). Vďaka 
nižším prevádzkovým nákladom a „bezproblémovejšej“ prevádzke 
sme v ďalších experimentoch pokračovali s doskovým membráno
vým modulom, ktorý sa pre aplikáciu domová/malá ČOV ukázal 
ako oveľa vhodnejší. 

2. Aktivita kalu a kvalita vyčistenej vody 
Vplyv membránovej filtrácie na CHSK vyčistenej vody je znázor

nený na obr. 2 (filtrát porovnávaný so supernatantom zo sedimen
tácie vyčistenej aktivačnej zmesi). Aj pri vekoch kalu do 165 dní 
boli CHSK filtrátu pod 20 mg/l. Koncentrácie NH4N a NO2N vo 
vyčistenej vode boli po zapracovaní modelu konštantne pod 0,1 mg/l 
ako je vidieť na obr. 3. O aktivite “starého“ kalu svedčia aj respiračné 
rýchlosti (obr. 4). Kým do veku 100 dní boli celkové rýchlosti rox,tot 
merané 30 min po prídavku substrátu 10 – 25 mgO2/g.h, neskôr 
sa ustálili na 5 – 7 mgO2/g.h. Endogénne rýchlosti rox,end postupne 
klesali od 6 do 1,3 mgO2/g.h bez výkyvov. Kal s vekom do 165 dní 
respiruje O2 pomaly, ale je aktívny (pre kaly z ČOV s vekmi 10 – 20 
dní sú typické rox,end= 2 – 5 mgO2/g.h a rox,tot=25 – 50 mgO2/g.h) 
[3]. Tieto výsledky sú logické: s rastúcim vekom sa zvyšuje podiel 
neaktívnej biomasy. Anorganický podiel bol relatívne nízky, aj pri 
vekoch kalu nad 150 dní boli straty žíhaním nad 80 %.

3. Sedimentačné vlastnosti kalu a špecifická produkcia kalu
Ani pri vekoch kalu do 165 – 170 dní nedošlo k tvorbe zákalu 

a rozpadu vločiek. Kal si až do veku 50 – 60 dní udržiaval kalové 
indexy KI na úrovni inokula (obr. 4). Pri veku kalu 60 – 65 dní došlo 
k spontánnemu zlepšeniu KI (vločky sa rozpadli na menšie, ale pev
né a rýchlejšie sedimentujúce). Následne boli KI opäť stabilizované 
na úrovni 80 – 90ml/g. Pri veku 150 – 160 dní začali vznikať väčšie 
vločky najmä vplyvom výrazného nárastu vláknitých mikromycét 
(ktoré ale sedimentovali; najmä Zoofagus, Aspergilus). 

Až do veku kalu 100 dní bol nárast koncentrácie kalu Xc rovno
merný (ŠPS na úrovni 0,1 – 0,3 g kalu/g CHSK; Xc sa zvyšovala až 
na 9,5 – 9,6 g/l). Od veku kalu 115 dní sa zvyšovanie Xc zastavilo; 
Xc sa ustálilo na cca 9,6 g/l a ŠPS zostala na úrovni 0 g/g až do cca 
145 – 150 dňa, ako je vidieť na obr. 4. Keďže v MBR nebol odoberaný 
prebytočný kal a odtok kalu bol tiež nulový (membrána neprepustí 
NL), vyše mesiaca sa rast kalu rovnal jeho rozkladu (táto spojitosť 
platí len pre kal z tohoto reaktora, t.j. pre rast a rozklad sekundár
neho kalu). Je zrejmé, že existuje vek kalu, nad ktorého hodnotou 
sa už nezvyšuje koncentrácia sekundárneho kalu v reaktore a pri 
tomto veku kalu si kal zachováva formu pevných vločiek, ktoré 
nezapchávajú membránu. Zároveň ale platí, že táto rovnováha je 
nestabilná. Medzi 145 – 160 dňom sa znovu začala zvyšovať Xc 
(z 9,6 na vyše 11 g/l; ŠPS stúplo z 0 na 0,2 g/g) a kal postupne začal 
černať (mikroanaeróbne podmienky v objemnejších vločkách). 
Mikrobiologické rozbory preukázali najmä postupný rast vláknitých 
mikroorganizmov (prevažne mikromycét), ktoré sa postupne stali 
dominantným druhom a zmenili štruktúru vločiek tak, že nebolo 
možné ich miešanie a zapchali medzimembránový priestor. Keďže 
k nárastu Xc po 145 – 150 dni došlo spontánne po vyše mesiaci 
ustálenej Xc – jednou z príčin by mohol byť nárast aj napr. chemo
litotrofných mikroorganizmov, ktoré tvoria bunkovú hmotu z CO2 
(počas celého experimentu bolo totiž zaťaženie modelu s CHSK 
konštatné). Pozn.: Obdobne spontánny bol výkyv v Xc pri veku kalu 
100 – 110 dní spôsobený Tubifexami a máloštetinatcami. Najskôr sa 

v priebehu pár dní objavili v obrovskom množstve (všade voľným 
okom viditeľné, nárast Xc), následne pravdepodobne predáciou 
spôsobili pokles Xc. Po niekoľkých dňoch rovnako spontánne 
a rýchlo zo systému vymizli.

Záver
Cieľom tohto laboratórneho výskumu bolo overiť filtračné vlast

nosti dvoch druhov membrán, v podmienkach veľmi nízko zaťa
ženej aktivácie s minimálnym/nulovým odberom prebytočného 
kalu, ktoré zodpovedajú podmienkam prevádzky veľmi malých 
a domových ČOV. V tomto špecifickom režime prevádzky, kde boli 
membrány v prevádzke viac ako 10 hodín denne, bola pozornosť 
venovaná aj vlastnostiam a kinetickým parametrom kalu s vekom 
vysoko nad 100 dní. 

Hlavné závery laboratórneho výskumu sú:
•	 Aj po pretečení okolo 205 m3, resp. 33 m3/m2 cez doskový mem

bránový modul bol prietok cez membránu na úrovni 24 l/m2h, čo 
je cca 55 % z počiatočného prietoku, pričom membrána nebola 
chemicky alebo tlakovo regenerovaná.

•	 Doskový membránový modul sa vďaka bezproblémovejšej pre
vádzke a nižším prevádzkovým nákladom ukázal ako oveľa 
vhodnejší pre túto aplikáciu ako membránový modul s dutými 
vláknami.

Obr. 2. CHSK filtrátu a supernatantu z doskového modulu v zá-
vislosti od veku kalu (vek kalu = dni prevádzky modelu + vek kalu/
inokula z mestskej ČOV (28 dní) (CHSKfiltr : CHSK supernatant< 1).

Obr. 3. Priebeh koncentrácií NO2-N a NH4-N vo filtráte z dosko-
vého membránového modulu v závislosti od veku kalu.

Obr. 4. Závislosť kalových indexov KI a koncentrácie aktivova-
ného kalu Xc od veku kalu.
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•	 Ani pri veku kalu do 165 dní nedošlo k tvorbe zákalu a rozpadu 
vločiek. Pri veku kalu 60 – 65 dní došlo k spontánnemu zlepšeniu 
KI, ktorý sa stabilizoval na úrovni 80 – 90 ml/g (obr. 4).

•	 Až do veku kalu 115 dní bol nárast koncentrácie kalu Xc rov
nomerný, od veku kalu 115 dní až do 150 dní sa zvyšovanie Xc 
zastavilo. Existuje vek kalu, nad ktorého hodnotou sa už nezvy
šuje koncentrácia sekundárneho kalu v  reaktore a pri tomto 
veku kalu si kal zachováva formu kompaktných vločiek (rast 
kalu = rozklad kalu). Zároveň sa ale ukázalo, že táto rovnováha 
je nestabilná. Medzi 150 – 160 dňom sa znovu začala zvyšovať 
Xc vplyvom spontánneho nárastu najmä vláknitých mikromycét. 
To zmenilo štruktúru kalu natoľko, že ho nebolo možné umiešať 
a došlo k upchaniu mezimembránových priestorov.

•	 Membránová filtrácia výrazne zlepšila kvalitu vyčistenej vody, 
pomer CHSKfiltrát : CHSK supernatant bol menší ako 1 až do konca 
experimentu. 

•	 Aj pri vekoch kalu do 170 dní boli CHSK filtrátu pod 20 mg/l.
•	 Kal s vekom do 170 dní respiruje O2 pomaly, ale je aktívny; 

celkové respiračné rýchlosti rox,tot sa ustálili na 5 – 7 mgO2/g.h 
a endogénne rýchlosti rox,end na úrovni 1,3 mgO2/g.h 
V najbližšej dobe máme v pláne poloprevádzkové testovanie do

movej membránovej ČOV pre 4 – 8 EO a tiež laboratórne testovanie 
MBR aktivácie s kombinovanou biomasou.

Poďakovanie: Práca je súčasť projektu MBR-TRAIN 6. Rámcového 
programu (MEST-CT-2005-021050) a tiež súčasťou projektu výzku-
mu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. FT-TA3/123.
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Selected results of activation with membrane filtration of 
activated sludge (Jakubčová, Z.; Hlavínek, P.; Drtil, M.; 
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Keywords
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– high SRT – membrane fouling – settleability of sludge 

Two membrane bioreactors (MBRs; 300 l) equipped with differ-
ent types of immersed membrane module were operated under 
laboratory conditions as a low loaded activation without any 
membrane regeneration and excess sludge uptake (sludge reten-
tion time SRT up to 170 days; MLSS up to 11 g/l). The aim was to 
verify the fouling of membranes, the quality of treated water and 
to study the properties of “very old” activated sludge. Moreover, 
the aim was also to compare these different membrane types and 
choose the optimum one for further pilot-scale testing. 
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České mokřady chráněné Ramsarskou úmluvou

3. Mokřady dolního Podyjí
Původně souvislý komplex lužních biotopů podél 

řeky Dyje a Moravy a jejich přítoků je nyní rozdělený 
soustavou tří uměle vybudovaných ovomlýnských nádrží 
a částečně poznamenaný regulacemi toků řek a přeměnou 
luk na pole. Území o rozloze 11 525 ha bylo na Seznam 
mokřadů mezinárodního významu zapsáno v r. 1993, 
neboť splňuje kritéria pro reprezentativní a unikátní 
mokřady, kriteria výskytu vzácných rostlin a živočichů 
a má zvláštní význam pro udržení genetické a ekologické 
diverzity území. 

Mokřad zahrnuje lužní lesy (v oblasti Soutoku se 
nachází nejrozsáhlejší dochovaný systém luhů v ČR), 
lužní louky, tůně, slepá ramena, soustavu malých ryb
níčků a kanálů, tok řeky Dyje a Moravy a střední a dolní nádrž vodního díla Nové Mlýny. 
Celé území je biokoridorem mezinárodního významu, s řadou významných biocenter, 
v oboře Soutok existuje chráněná genová základna dubu letního a jasanu úzkolistého o 
rozloze 900 ha. 

Vegetace je velmi bohatá, a to 
jak ve stromovém a keřovém tak 
i bylinném patře. Najdeme zde dru
hy tvrdého luhu (dub letní, jasan 
úzkolistý, jilm vaz), i druhy měkkého 
luhu (topol bílý a černý, vrba bílá). 
Z bylinných druhů např. dymnivku 
nízkou, hořec hořepník, bleduli 
letní,aj.. Ze živočišných druhů se zde 
vyskytuje velké množství měkkýšů, 
(např. zubovec dunajský), ryb (vzác
ný candát východní a jeseter malý) 
i obojživelníků (skokan ostronosý, 
rosnička zelená, čolek dunajský). 
Významně jsou zastoupena společen
stva ptáků lužních lesů (orel mořský, 
luňák hnědý, volavka popelavá, 
čáp bílý, čáp černý, cvrčilka říční) 

i vodních ploch (husa velká, rybák obecný aj.), Novomlýnské nádrže představují jedno 
z nejvýznamnějších hnízdišť, zimovišť a tahových zastávek vodních ptáků v ČR.

Negativním jevem v dolním Podyjí je především silné znečištění toků a již provedené 
regulace hlavních toků, prohloubení koryt spojené s poklesem hladiny podzemních vod 
a eliminace přirozených záplav 
a zničení nejhodnotnějších 
mokřadních lokalit výstavbou 
Novomlýnských nádrží. 

Ochranářská opatření se týka
jí především obnovy režimu 
záplav lužních lesů a repatriace 
některých vodních a mokřad
ních rostlin a živočichů do 
nivy Dyje a Včelínku, provádí 
se management luk dolního 
Podyjí. 

Části území podléhají zvlášt
ní ochraně, jsou zde vyhlášeny 
evropsky významné lokality 
a dvě ptačí oblasti. Území je 
součástí biosférické rezervace 
Dolní Morava a jeho část je 
zapsána na Seznam světového 
dědictví UNESCO. 

Probíhá zde velmi intenzivní vědecký výzkum lužních lesů především z pohledu suk
cese, dlouhodobý ornitologický výzkum a inventarizace všech živočišných a rostlinných 
druhů. Územím vedou naučné a cyklistické stezky. 

Významné podlokality: Azant-Nejdecké louky, Betlém, Ranšpurk, Cahnov-Soutok, Dolní 
mušovský luh, Kančí obora, Křivé jezero, Pastvisko, Střední zdrž Nové Mlýny, Dolní zdrž 
Nové Mlýny, Plačkův les a říčka Šatlava

Mgr. Libuše Vlasáková
Tajemnice Českého ramsarského výboru

Ministerstvo životního prostředí ČR
e-mail: Libuse_Vlasakova@env.cz

Košárecké louky v období záplav (Foto RNDr. 
V. Chytil)

Zaplavené lužní lesy v Podyjí 
(Foto Ing. L. Vlasáková)
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Konference GIS Ostrava

Sympozium GIS Ostrava patří k pravidelným setkáním geoin-
formatiků především z České a Slovenské republiky, které se koná 
vždy v posledním lednovém týdnu v prostorách VŠB-TU Ostrava 
a organizuje ho Institut geoinformatiky ve spolupráci s CAGI, SAGI 
a dalšími partnery. Letošního, již 15.ročníku, se zúčastnilo 245 
účastníků, kteří měli možnost prezentovat a diskutovat situaci 
ve vybraných aplikačních oblastech geoinformačních technologií 
s důrazem na praktické výsledky (v českém a slovenském jazyce) 
nebo se zúčastnit bloku zaměřeného na výzkum a vývoj v oblasti 
geoinformačních technologií (v angličtině).

K hlavním tématům sympozia patří geowebové technologie, 
Open Source geoinformační technologie, mobilní GIT, modelování 
a simulace v GIS, dálkový průzkum  Země a vizualizace v GIS. 
Z hlediska praktického uplatnění jsou diskutována témata veřejné 
správy, krizového řízení, dopravy, ochrany životního prostředí, 
průmyslu a rovněž vodního hospodářství. 

Na posledním ročníku se v rámci sekce GIS ve vodním hospo-
dářství sešli povětšinou mladí odborníci z ČR a SR, kdy jednoznač-
ně dominovala témata věnována napojení GIS a hydrologických 
modelů či tvorby tematických mapových děl ve vztahu k vodní 
složce krajiny. Přispívající se rekrutovali z ČHMÚ, SHMÚ, ČVUT, 
VŠB-TUO a UP Olomouc. Podobně jako v ostatních sekcích bylo 
zajímavé sledovat vývoj na úrovni komerčního software i freewa-
re, kdy mnohdy v rámci jediného prezentovaného výzkumu bylo 
využito programových prostředků obou licenčních skupin. Rovněž 
je zřejmé, že se zvyšujíc se dostupností GIS a DPZ technologií a pro-
duktů se jejich využití v rámci hydrologie a vodního hospodářství 
stává již standardem. 

Více na www.gis2009.com
Další, již 16. ročník, se koná 25. 1. – 28. 1. 2009.

Jiří Horák, Jan Unucka
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Vřetenová čerpadla seepex 
pro dopravu kalů a dávkování fl okulantů

Doprava a hygienizace odvodněného kalu vápnem za 
použití vřetenového čerpadla s řídícím systémem




