




Víte, kdo je

u nás největším odběratelem herbicidů? To většina  z vás  asi 
neuhodne! Železnice. A víte,  kdo  je na druhém místě? Také 
neočekávaná odpověď: golfová hřiště. Další pořadí nevím, ale 
myslím,  že před  zemědělci  ještě budou majitelé novostaveb 
v satelitních městečkách, kteří svůj blahobyt poměřují tím, že 
jejich trávník není znectěn jedinou pampeliškou. Erazim Kohák 
tomu krásně říká ekologický úhor.
Nejde jen o herbicidy. Třeba automobilová doprava se svými 

úkapy a zplodinami, které jsou nakonec ve velké míře vymyty do 
vodního prostředí,  také zdravému prostředí neprospívá. Třeba 
v Rakousku si to už uvědomují a tak tam kamionů moc nepotkáte. 
Ti bohatší rovní z nás neudělali jen montovnu Evropy, ale také 
evropskou spedici. Daly by se vyjmenovávat další druhy lidských 
aktivit, které produkují znečištění, ale těžko se jejich nepříznivý 
vnos do prostředí exaktně  stanovuje. Stát  rezignoval na  svoji 
úlohu garanta zdravého životního prostředí a žádným způsobem 
negativní vnos z nebodových zdrojů do prostředí není zpoplatněn. 
Tím se stává princip „znečišťovatel platí“ diskriminačním, pro-
tože je aplikován jen na změřitelné bodové zdroje. Škoda, že ani 
novela Vodního zákona se znečištěním v ploše nezabývá. 
Prý je složité přínos těchto nebodových zdrojů na znečištění 

kvantifikovat.  S tím  je  třeba  souhlasit. Ale  když nelze něco 
kvantifikovat přesně, tak strčíme hlavu do písku? Podle mého 
selského rozumu lze velice přesně odhadnout minimální dopad 
těchto polutantů do prostředí. Ten impact se finančně ohodno-
tí,  raději podhodnotí a z toho se odvodí poplatek za  jednotku 
příslušné látky. Že mě chytá fantas? Dnes to tak možná vypadá, 
ale věřím, že se to změní. Argumenty podnikatelské lobby lze 
snadno otupit tím, že se budou pro začátek dopady podhodno-
covat. A především je třeba odkazovat na Listinu lidských práv 
a svobod, kde se v článku 35, odst. (1) říká: Každý má právo na 
příznivé životní prostředí. Ovšemže  realizace každého práva 
něco stojí a promítlo by se to do cen mnohých komodit. Ostatně 
i právo na zdraví něco stojí, jen si to mnozí nechtějí připustit. 
A jak by se ty poplatky vybraly? Fungovalo by to obdobně, 

jako  fungují  recyklační poplatky nebo obdobně,  jako  je  tomu 
u alkoholu  a cigaret,  které poškozují naše  zdraví.  Proč by  to 
nešlo u jiných  látek, které poškozují zdraví našeho životního 
prostředí? Věřím, že stát vybírá spotřební daň ani ne tak na to, 
aby naplnil rozpočet, ale aby omezil spotřebu alkoholu a tabáku, 
které huntují naše zdraví.  Jestliže  tomu tak skutečně  je, proč 
by to nemělo jít aspoň u těch látek, které nejvíce zatěžují naše 
životní prostředí?

Ing. Václav Stránský
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Poznámka redakce: Dlouho a opakovaně jsme diskutovali na 
redakční radě časopisu, zda v něm uveřejňovat i články v angličtině. 
Nakonec převážilo mínění, že v dnešní době ani jiné cesty není. Tyto 
články by se neměly vyskytovat v každém čísle ale jen občas. Budou 
mít i rozsáhlejší český souhrn umístěný na závěr článku. Autory by 
měli být především ti, kteří jsou v angličtině zdatnější než v češtině 
anebo angličtinu opravdu ovládají. První vlaštovkou je článek člena 

redakční rady časopisu, profesora Novotného. Článek je i rozsáhlejší 
než je tomu zvykem. Myslím si, že je to článek zásadní, a proto si 
svůj rozsah zaslouží.

Budu potěšen, pokud nám sdělíte názor na náš záměr uvádět 
články i v angličtině.

Stránský 

Cyanobacteria Blooms 
and Hypertrophy in 
Reservoirs with a Focus on 
the Želivka River 
Vladimír Novotný
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Abstract 
This article outlines the potential of hypertrophic water quality 

status in the Švihov Reservoir on the Želivka River due to nutrient 
loads from both point and nonpoint sources. The reservoir is a 
primary source for water supply to the capital city, Prague. This 
problem is endemic to many reservoirs and ponds in the Czech 
Republic and has an overall severe impact on the uses of Czech 
and Moravian impoundments for water supply and recreation. 
It also impairs aquatic life. The hypertrophic status is gener-
ally exhibited by blooms of cyanobacteria. Sources of nutrients 
and impending threats to the water supply reservoir, the water 
treatment plant and health effects are outlined. The need for a 
coordinated interdisciplinary research and implementation plan 
are outlined and discussed.

u

Introduction
There are over 24,000 manmade reservoirs in the Czech Republic, 

ranging from centuries old ponds to deep stratified reservoirs built 
mostly in the last fifty to seventy years. In contrast, the country has 
only five small natural lakes (Hejzlar, 2006). As it is in many other 
countries, many reservoirs in the Czech Republic provide potable 
water for the population and protection is of utmost importance. 
However, recent threats of excessive nutrient inputs and future 
threats of global warming present a great challenge not only to 
watershed managers but to the entire population. The situation 
is especially troublesome in the Czech Republic where in the last 
three decades the water quality of a majority of impoundments 
deteriorated to the point that the basic uses of these water bodies 
for recreation and water supply are now severely impaired or are 
threatened with severe impairment in the near future. The impair-
ment has been caused by massive growths of blue-green algae also 
known as cyanobacteria It has been estimated cyanobacteria blooms 
now impair 70% to 80% of reservoirs in the Czech Republic (Hejzlar, 
2006; Babica et al., 2006), including the legendary Máchovo Jezero. 
The author of this article has seen in the 
Czech Republic other water bodies severely 
impacted by cyanobacteria (e.g., Brno and 
Nové Mlýny Reservoirs)

Artificial impoundments are multi use 
water bodies with often conflicting uses. 
The most important uses are water supply, 
recreation (both in and on water), providing 
habitat and conditions for balanced aquatic 
life and flood control. The first three uses are 
protected by national and international laws 
such as the EU Water Framework Directive or 
the US Clean Water Act. Other uses include 

navigation, providing water for irrigation, cooling, and accepting 
pollution in amounts that would not be harmful to aquatic life or 
human health. Many impoundments, due to a combination of over-
use and the natural aging process, have become impaired, resulting 
in diminished ecological functions. Also due to increased settling 
of sediments from natural land erosion and diffuse (nonpoint) pol-
lution sources, the ecological life time of reservoirs is limited, often 
a few decades after filling.

The capital City of Prague (Praha) receives about 70% of its water 
supply from the Švihov Reservoir on the Želivka River. The water 
quality of the Želivka River and the Švihov and other reservoirs in 
the watershed were extensively studied and reported by Hejzlar 
et al. (2006). This report by the Vltava River Watershed Authority 
(Povodí Vltavy, s.p. ), summarizing reservoir and watershed moni-
toring, provides a bleak picture of water quality in the catchment 
of Švihov Reservoir with a great potential for rapid and critical 
deterioration of water quality in the main reservoir. The findings 
were also confirmed by monitoring report by Pečenka at al. (2007). 
Of great concern are concentrations of nutrients that in the forebays 
of the Švihov Reservoir (Sedlice, Němčice, Trnávka) have already 
resulted in the cyanobacteria blooms and the high nutrient inputs 
are threatening the Švihov Reservoir itself which represents the 
last barrier to a very serious state of hypertrophy and a potential 
collapse of the water supply system. The Želivka River system 
provides water for the 1.2 million user in the Great Praha region 
plus additional several hundred thousands in the Central Bohemia 
and Highlands (Vysočina) regions. It will be documented that the 
problem of cyanobacteria blooms in the system is already beyond 
serious and must be taken as an emergency situation requiring 
coordinated watershed wide actions. The blooms are a result of 
excessive nutrient enrichment of the stream and reservoir system by 
nutrients, i.e., nitrogen and phosphors, originating from both point 
and diffuse sources; however, diffuse sources are dominating. 

Problem with Nutrient Enrichment of Reservoirs
Eutrophication is a process of photosynthetic enrichment of water 

bodies by primary productivity of organic matter by algae and also 
by cyanobacteria that progresses from oligotrophic, mesotrophic, to 
eutrophic states. Characteristic of these three states are presented 
in Table 1. In today’s context, “eutrophication refers to the natural 
and artificial additions of nutrients to water bodies and to the ef-
fects of these added nutrients on water quality” (Rohlich, 1969). 
The stages of eutrophication may be related to the algal biomass or 
chlorophyll-a concentrations as shown in Table 1. 

Excessive growth of algae and cyanobacteria in reservoirs causes 
wide variations of the dissolved oxygen content in the euphotic 
zone of the epilimnion between over saturation during sunny hours 
and low oxygen levels in the early morning hours. These micro-
organisms settle into the lower hypolimnion where they impose 
oxygen demand by respiration resulting in anoxic or even anaerobic 
conditions in the interstitial layer between the water column and 
sediments. This facilitates the release of ammonium, phosphates, 
iron, and manganese from the sediment which lowers the suitabil-

Water Quality Oligotrophic Mesotrophic Eutrophic Hyper-trophic*

Total P (μg/L) <10 10-20 20-80 > 50

Chlorophyll – a <4 4-10 10-25 >>20

Secchi disc 
transparency depth (m)

>4 2-4 <2 <1

Hypolimnetic oxygen 
(% saturation)

>80 10-80 <10 0

Table 1 Trophic status of impoundments (Source US EPA, 1974)

Calculated from the Carlson Index set as 60. See Novotny (2003)



152 vh 5/2009

ity, even preventing the use of the reservoir water for water supply. 
These effects are well known and, as long as the water bodies are in 
better than an eutrophic state, water treatment facilities can handle 
the increased organic matter due to algae but at a cost. 

Although eutrophication can be natural it is usually accelerated 
by anthropogenic activities, excessive nutrient inputs, and by global 
warming. Originally, only three stages of eutrophication were used 
in the literature and in assessments of the organic enrichment of 
water bodies. With the exponential increase of the nutrient inputs 
from agricultural and urban point and nonpoint sources after 1960, 
a category of hypertrophy and hypertrophic water bodies was added, 
which denotes a troublesome post eutrophication state of the water 
body exhibited by excessive algal development, especially of nox-
ious species of cyanobacteria (Freedman, 1995; Chorus and Barton, 
1999; Pace and Groffman, 1998; Vollenweider and Kerekes, 1980). 
Under certain favorable conditions these organisms can develop in 
large quantities (Figures 1 and 2) known as algal blooms. A “bloom” 
is the massive accumulation (104 -106 cells/L) of a single or coexist-
ing nuisance species (Paerl, 1988) that is exhibited by scum, failure 
of filtration systems in water treatment plants by excessive clogging; 
smell of water due to anoxic conditions resulting in emanation of 
hydrogen sulfide and bad aesthetics. Blooms are frequently domi-
nated by blue green algae, or cyanobacteria, which can be especially 
harmful to the ecosystem and human health. 

Cyanobacteria blooms can produce a range of toxins (Carmichael 
et al, 1985; Carmichael, 1992; Chorus and Barton; 1999; Bláha et al., 
2006; Bláha and Maršálek, 2009) and interfere with the uses of the 
water body for recreational (swimming, fishing, boating), drinking 
water supply, and other aquatic resource (including commercial 
fishing and aquaculture) purposes (Paerl et al. 2001). The presence 
of cyanobacteria in large densities in an impoundment imposes 
excessive oxygen demand and hypoxia as sinking cells decay but 
also can impose oxygen demand by their own heterotrophic me-
tabolisms in the absence of light (Paerl et al. 2001; Šejnohová and 
Maršálek, 2006). Both toxins and anoxia render the impoundments 
unsuitable for invertebrate prey (intermediate levels of the food 
web) and fish populations (Paerl et al. 2001; Paerl and Fulton 2006; 
Bláha and Maršálek, 2009). They are also toxic to fowl (Skočovská 
et al., 2006), other organisms and humans (Babica et al., 2006; 
Bláha and Maršálek, 2009). As a result, in many nutrient-enriched 
freshwater habitats, those that have experienced parallel hydrologic 
modifications (impoundments and reservoirs), cyanobacteria consti-
tute a major nuisance problem. During hypereutrophic conditions, 
Secchi disc transparency often drops below 0.5 meters and the 
hypolimnion becomes anoxic, while in the epilimnion, dissolved 
oxygen concentrations exhibit large diurnal fluctuations exceeding 
saturation during the day and approaching hypoxia during late 
night or cloudy days.

The anoxic hypolimnion and algal blooms also have adverse ef-
fects on fish residing in the reservoirs. Anoxic hypolimnion does 
not provide suitable habitat for game fish which is replaced by a 
rough fish population. Algal toxins generated by algal blooms, can 
also result in fish kills.

The phenomena of algal blooms and cyanobacteria occurrence 
have been known, studied and fought for years (Roehlich, 1969; 
Vollenweider and Kerekes, 1980; Bláha and Maršálek, 2009). For 
example, in the 1980s a hypertrophic Lake Delavan in Wisconsin, 
suffering from severe algal blooms, was restored by a massive 
overhaul and clean – up that included control of point and non-
point sources of phosphorus from the watershed, change of lake’s 
hydraulics, creating a headwater riparian wetland, massive and 
complete eradication of carp and buffalo fish overpopulation and 
subsequent restocking with a balanced fish population, phosphorus 
precipitation in water and sealing of sediment by application of alu-

minum sulfate (Wisc. DNR, 1989). However, only in the last twenty 
years has the problem reached alarming proportions on a large 
scale (Bláha and Maršálek, 2003; Znachor et al., 2006) throughout 
the Czech Republic. Table 2 shows the characteristic in the Czech 
hypertrophic reservoirs infested by cyanobacteria blooms composed 
mainly by Microcystic spp. The most common species found in 
the survey of Czech reservoirs were Microcystis aeruginosa (67%) 
(Figure 2) and Anabaena flos aquae (20%) (Figure 3).

The values in Table 2 conform to the criteria expressed in Table 1. 
In defining the criteria it has to be realized median values imply 
50% of cases would be worse. Hence, adopted criteria usually are, 
with a margin of safety, at values corresponding to higher (90% or 
greater) percentile of the probability of not being exceeded. Table 2 
also shows chlorophyll and algal biomass in algal blooms can reach 
exceedingly high levels.

Idiosyncrasy of cyanobacteria and hyperthrophy
In order to prevent and control the occurrence of hypertrophy 

characterized by cyanobacteria blooms or even excessive eutrophi-
cation interfering with the use of reservoir water for drinking, one 
has to understand the peculiar behavior of these billions of years 
old resilient microorganisms. It is a known fact the ubiquitous blue 
– green algae are some of the first organisms on earth and may be 
credited for bringing oxygen into the atmosphere three billion years 
ago. Cyanobacteria have several important ecological and physiolog-
ical characteristics distinguishing them from other algal groups and 
provide competitive advantages in aquatic ecosystems. In addition 
to producing harmful toxins, they can control their buoyancy, en-
abling them to rapidly migrate between nutrient-rich deeper waters 
and surface waters, where blooms can “shade out” non-buoyant taxa 
(Paerl et al. 2001; Paerl and Fulton 2006; Bláha and Maršálek, 2009). 
The filamentous and colonial nature of cyanobacterial bloom genera 
provides an impediment to grazing (c.f. Paerl and Fulton, 2006), and 
some nuisance genera, e.g., Anabaena and Aphanizomenon, both 
found in Czech reservoirs (Znachor et al., 2006; Zapomělová, 2006) 
are capable of converting atmospheric N2 into biologically-available 
ammonia, enabling them to circumvent N-limited conditions. (Paerl 
et al., 2001). The most common cyanobacteria in the Czech Re-
public, Microcystis, does not have the capability to fix atmospheric 
nitrogen and does not form thick walled akinetes (Šejnohová and 
Maršálek, 2006). As a group, bloom-forming cyanobacteria prefer 
warm, stratified water (Fogg 1969; Vincent 1987; Paerl 1996), and 
hence may increase in dominance in response to global warming in 
eutrophic/hypereutrophic water bodies. Lastly, many cyanobacteria 
species have complex lifecycles that include resting stages (spores, 
akinetes) see Figures 3 and 4, that enable them to over-winter and 
survive long periods of sub-optimal growth conditions (Šejnohová 
and Maršálek, 2006; Zapomělová, 2006). 

Those cells can over-winter in/on the sediment bed and inoculate 
the water column in the spring, often as a sudden, explosive bloom. 
Šejnohová and Maršálek (2006) describe symbiotic life cycles of the 
Microcystis microorganisms in the water column and sediments. 
Although the most visible form of the organisms is the pea soup in 
the water column, the key processes occur in the sediment. These 
changes of growth media are connected with the metamorphosis of 
the microorganism structure, and metabolisms and ecophysiological 
demands. In the euphotic zone of the water column, light driven 
photosynthesis is the source of energy while in the sediment, un-
der dark conditions, the source of energy is organic matter. Hence, 
these organisms are mixotrophic (Šejnohová and Maršálek, 2006). 
The permanent colonies of the microorganisms residing in the 
sediment are, in spring and summer, the source of the microorgan-
isms in the water column and, in fall the water colonies regenerate 
partially the benthic colonies. The factors affecting the invasion of 

Microcystis (and also other cyanobacteria, 
e.g, Anabaena) are dissolved oxygen, light 
and temperature near the bottom. Microcys-
tis produce toxin microcystin which were 
detected in 80% of Czech reservoirs infested 
by Microcystis cyanobacteria and in 8% of 
the infected reservoirs, the standard for the 
toxin of 1 μg/L was exceeded (Babica et al., 
2006). Šejnohová and Maršálek (2006) also 
observed the number of cells of Microcystis, 
in the sediment of the hypertrophic Brno 

PARAMETER
JULY AUGUST

MEDIAN RANGE MEDIAN RANGE
Secchi disc depth, m 1,21 0,2 – 3,1 1 0,1 – 2,7

pH 8.0 7.4-9.9 9.2 7.2-10.3

Chlorophyll, a, μg/L 24 4 – 230 35 5 - 918

Total P, μg/L 62 16 – 310 83 12 -671

N/P ratio 13,3 3 – 955 42 1 – 1623

Table 2 Values and ranges of parameters of algal (cyanobacteria) blooms in Czech Republic 
(from Zbachor at l. (2006))
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reservoir, was three orders of magnitude greater (109 cells/L) than 
in the blooming water column (106/L), respectively. 

Anabaena and Aphanizomenon, the other dominant filamentous 
cyanobacteria species common in the Czech Republic, are akinetes 
forming (Figure 3). These thick wall cellular forms are greater than 
the vegetative cells and are formed by metamorphosis of the vegeta-
tive cells. The akinetes contain a large quantity of nutrients such as 
droplets of lipids. In water they can germinate and maintain a stand-
ing population or settle into the benthic layer whereby they overwin-
ter or even survive dry conditions (Zapomělová, 2006). However, 
the survival in dry conditions, over a long period, is not certain. But 
akinetes are not the only form in which filamentous cyanobacteria 
enter the sediment. Some scientists doubt the transformation of the 
vegetative filamentous form into akinetes is needed for overwintering 
and more microorganisms overwinter in the filamentous form. 

Over billions of years of evolution the life characteristics of 
cyanobacteria helped them survive long periods of adverse growth 
conditions, including freezing, heating, desiccation, nutrient star-
vation, etc. This competitive advantage can significantly affect the 
ecology, water quality and habitat conditions of an impoundment 
(e.g. Baker, 1999; Head et al., 1999). However, the thresholds for 
reactivation triggers are still not well known. As pointed out, the 
largest algal bloom in the aforementioned Lake Delavan occurred 
after a significant reduction of phosphorus loading was achieved 
by controlling the point sources discharging into the lake, defying 
the outcome of a traditional Vollenweider eutrophication (1975) 
model. Existing water quality models (e.g., WASP-Eutro; AQUATOX, 
QUAL-2E) typically do not explicitly consider cyanobacteria. If they 
do include them, they do so in a simplified manner, as a separate 
state variable in multi-species or –class models with different pa-
rameter values to reflect their unique behavior. The settling velocity 
can be reduced or set to zero to account for vertical motility, the 
nitrogen half-saturation constant can be set to zero to account for 
the nitrogen-fixing ability, and the grazing rate can be reduced or set 
to zero to account for grazing resistance (e.g. Lung and Paerl, 1988; 
Robson and Hamilton, 2004). However, although the importance of 
resting stages in the sediments has long been recognized, it is not 
included in eutrophication models. This severely hinders our ability 
to develop accurate TMDL (Total Maximum Daily Load) or Water 
Framework Directive targets for water bodies that experience cya-
nobacteria blooms, let alone predict when these blooms might take 
place. Hypertrophic conditions, created by cyanobacteria blooms, are 
also different from eutrophic or better conditions and will require 
approaches other than just lowering the inputs of nutrients into 
the impoundment. The perseverance of these organisms, even in 
harsher conditions such as years of reductions of the nutrient con-
tent in water, indicates controls are difficult after the hypertrophic 
condition develops. The differences worth noting are:
•	 The epilimnion, during algal blooms, will be oversaturated with 

oxygen in the daytime and will have low oxygen concentrations 
during hours with low or no light resulting in hypoxia or anoxia 
conditions. Under these low DO conditions in the hypolimnion, 
fish kills are common.

•	 When cyanobacteria settle into the dark hypolimnion, their 
oxygen demand is very high resulting in anoxic or even anaero-

bic conditions. The demand can be demonstrated on the BOD5 
/Chlorophyll a ratio which is (Novotny, 2003):
Chlorophyll a = 100 μg/L  BOD5/Chl. =  60 -70
   50 μg/L    65 -75
    30 μg/L    70 – 80
These numbers are significant. For example if chlorophyll a is 

measured as 300 μg/L (a mid range in algal blooms in Table 2) its 
BOD (total) equivalent, using a standard BODtotal/BOD5 ratio, would 
be around 1.4 x 60 x 300/1000 = 25.6 mg/L of oxygen demand 
which is worse than treated sewage effluent. There is no explanation 
why the BOD5/Chlorophyll ratio is decreasing with the increasing 
concentration of chlorophyll, except that at a high chlorophyll 
mass algal toxins may affect the deoxygenation rate in the BOD test. 
Hence, the above calculation is only for approximate illustration. 
•	 Because of anoxia in the hypolimnion, other chemical compounds 

become electron acceptors that may control the hypolimnion 
from turning anaerobic with consequences of releasing reduced 
phosphorus, iron (Fe++), and manganese (Mn++) from the anaero-
bic benthic layer. The electron receiving compounds are nitrates 
(NO3

-) and sulfates (SO4
2-). The P released in large quantities from 

sediments into the water column during anaerobic hypolimnion 
stimulates further growth of cyanobacteria in the epilimnion. Ni-
trates, in this reducing process, are converted to harmless nitrogen 
gas (a good consequence-denitrification) while sulfates are reduced 
to smelly hydrogen sulfide (H2S). It is an ironical dichotomy of 
the hypertrophy that removal of nitrates is actually undesirable 
(Duras, 2006) because, when oxygen is exhausted in the hypolim-
nion, nitrates are the very last and effective barrier from turning 
the hypolimnion anaerobic with a subsequent release of P, iron, 
manganese and hydrogen sulfide from the anaerobic sediments. 
Never mind that fish and other aquatic life are severely damaged 
or gone, the impoundment resembles a pea soup unsuitable for 
recreation and the nitrates are major perpetrators in generating 
the algal blooms and hypertrophic conditions to begin with.

•	 The akinetes and spores of cyanobacteria that settle into the 
sediments are alive and accumulating phosphorus ready to be 
released into the water column to grow into another algal bloom 
when conditions become favorable. 

Figure 4 Life stages of some key species of blue-green algae

Figure 1 Sedlice Reservoir in the Želivka 
River system during cyano-bacteria bloom.  
Picture taken in summer 2003 by the 
Biology Center of the Czech Academy of 
Sciences)

Figure 2 Anabeana planktonica with 
akinetes

Figure 3 Resting stage (akinete) of cyano-
bacteria (from www.botany.wisc.edu, 
2007)
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Currently, excellent and cutting edge research is being conducted 
in the laboratories of the Czech Academy of Science in Brno and 
České Budějovice. New models are being developed such as Agent-
Based Model (ABM) that better describes the lifecycle stages of the 
cyanobacteria (Hellweger et al., 2008). However, while ABMs have 
been used in other fields – economics, human behavior, traffic, they 
have never been in this context (eutrophication modeling) until re-
cently. The dominant strength of the ABM agent-based approach is 
understandable, describing the life cycle of a large number of agents 
that behave in a prescribed manner when responding to multiple 
stresses and stimulants (nutrients). An agent-based model accounts 
for intra-population variability. This is one of the reasons why 
agent-based modeling is rapidly gaining popularity in ecological 
modeling of higher trophic levels, where the complex behavior of 
individual microorganisms has long been recognized as important. 
With an increased realization and understanding of the complex-
ity of microorganisms, the extension of agent-based modeling to 
microorganisms is a natural progression.

Situation in the Švihov Reservoir and its Tributaries
Pečenka et al. (2007) document the average nitrate concentrations 

in the water from the Želivka Water Treatment Plant are higher than 
those in the Vltava River that already has hypertrophic reservoirs 
(e.g., Orlík); and cyanobacteria are already developing in the Švihov 
Reservoir and its headwater basins. Note the pea soup appearance 
of the cyanobacteria bloom on Figure 1 showing Sedlice Reservoir 
on the Želivka River, one of the headwater reservoirs. The con-
centrations of phosphorus and nitrogen in the key tributaries have 
already exceeded the limits for hypertrophy and are exceeding 
100 μg/L phosphorus and 10 mg/L of NO3

—N, respectively. The use 
of average annual concentrations in judging the water quality status 
is misleading because the key period is vernal (spring) time before 
the onset of the bloom which exhibits, as the Pečenka’s et al. (2007) 
report documents, the highest concentrations carried from diffuse 
(nonpoint) sources by runoff and snowmelt flows. Table 3 shows the 
90 percentile maximal concentrations for phosphorus and nitrogen 
in the direct tributaries of the Švihow reservoir. These concentration 
are in the hypertrophic ranges. All main monitoring points in the 
five year monitoring period reported by Pečenka et al. (2007) have 
exceeded total P concentrations of 100 μg/L. 90th percentile values 
in the report by Hejzlar et al. (2006) are used in Czech Republic for 
evaluation of water quality. 

Table 4 shows the progression of the eutrophy and hypertrophy 
through the Švihov reservoir from the entry point of the Želivka 
River (profile 2699) into the impoundment to the dam (profile 0099) 
in 2005 published in the Vltava Watershed 
Agency report by Hejzlar et al. (2006). It can 
be seen that indications of hypertrophy are 
already noticeable in the upper profile and 
the middle sections of the reservoir, based on 
the numbers in Table 4, one would classify 
as eutrophic and the water intake profile 
0099 (Dam) would be mesotrophic. How-
ever, this may not be a true classification 
because the values in Table 4 are averages 
whilst the key time period is the month or 
two just before the outbreak for phosphorus 
and during the bloom outbreak for Secchi 
disc transparency. For example, if transpar-
ency during the bloom is less that 1 meter 
(hypertrophic) and before the bloom is 3.5 
meters, which give the average Secchi disc 
greater 2 meters, the profile is hypertropic 
(high eutrophic) and not mesotrophic.

The temporary reduction of phosphorus 
concentrations throughout the reservoir- 
from more than 100 μg/L in the tributaries 
to 20 μg/L near the intake- cannot be called 
“self-purification”. It is an accumulation of 
phosphate in the sediments that progresses 
in a plug flow pattern from upstream por-
tions of the reservoir to the water intake. 
Most of the parameters measured in the 
reservoir have shown a worsening trend 
between 2001 and 2005 and it is only a mat-

ter of time, if the situation in the nutrient load is not significantly 
reversed, when the eutrophic/hypertrophic P concentrations trig-
gering cyanobacteria blooms reach the intake and the bloom will 
appear at the intake. 

However, it should be noted that a shift from a mesotrophic/eu-
trophic state to hypertrophic status with cyanobacteria blooms may 
not be gradual and extending the current trends linearly into the 
future is incorrect. Folke et al (2002, 2005) discussed the possible 
alternate and sudden states and biotic nonlinear shifts between the 
states of lakes (e.g., a rapid shift from a shallow lake dominated by 
benthic macrophyte vegetation providing habitat for fish to a turbid 
lake dominated by blue green algae). Systems may have more than 
two states during the progression from an unimpaired to impaired 
status. They pointed out that some shifts may be irreversible with-
out drastic and forced changes. 

As soon a the hypolimnion becomes anaerobic phosphates, iron 
and manganese can be released from the sediments. It is an irony 
that high nitrate content in water during anoxic conditions has been 
mentioned as a “good” phenomenon in hypertrophic waters because 
high nitrate concentrations could reduce P, Fe and Mn release from 
the anaerobic sediments (Duras, 2006). Cyanobacteria are weight-
less in water but they can change their buoyancy (Šejnohová and 
Maršálek, 2006) and the suction force of the current created by 
the intake flow of approximately 3 m3/s will be strong enough to 
suck the cyanobacteria into the treatment plant irrespective of the 
elevation of the intake. 

All headwater reservoirs (e.g., Sedlice, Trnava River) and arms 
of the main Švihov Reservoir (e.g., the arm under the D1 freeway is 
commonly green in summer) are already infested by cyanobacteria. 
Infested and blooming headwater reservoirs can actually be a source 
of cyanobacteria rather than a sink. Furthermore, all eighteen river 
systems forming the Želivka River system are classified as having 
poor (unacceptable) water quality according to the WFD guidelines. 
It is only the large volume of the body of the Švihov Reservoir and 
the plug flow, in the reservoir, preventing temporarily a complete 
cyanobacteria algal bloom infestation reaching the dam and the 
intake into the water treatment plant of the Prague water supply 
system. When the algal blooms reach the intake, the treatment plant 
is defenseless against filter clogging and passing the toxins into the 
water supply systems. The Švihov water treatment plant consists of 
filtration enhanced with coagulation, ozonization and chlorination 
to keep the residual chlorine in water during its 52 km transfer to a 
reservoir in Prague. As it happened in other localities (for example 
Lake Taihu in China providing drinking water to millions), without 
expensive redesign of the treatment process the treatment plant 

Parameter
Monitoring Profile

Želivka 
42000

Martinicky p.
3000

Blažejovský p.
2100

Sedlický p.
0500

BOD5, mg/L 3.7 3.1 5.0 4.0
Chlophyll a, μg/L 26 23 28 38

pH 8.0 7.9 7.9 8.5
N-NH4

+, mg/L 0.37 0.17 0.20 0.44
N-NO3

-, mg/L 10.3 12.4 9.3 13.8
Total P, mg/L 0.17 0.18 0.18 0.14

Table 3 Characteristic values of C90% (C10% for DO) in the monitoring profiles of the direct 
tributaries of the Švihov reservoir. Data from the Vltava Watershed (Povodi) Agency by 
Hejzlar at al. (2006)

Parameter

Profile and River Km (from the Sázava River) 

Dam
(0099)

RKm. 4.7

Kralovice
(0899)

RKm. 15

Budeč  
(1699)

RKm. 24.2

Zahrádka
(2099)

RKm 29.2

Vojslavice
(2699)

RKm 36.5
Transparency, meters 5.1 4.3 3.4 3.2 2.0
pH 8.1 8.1 8.1 8.4 8.2
Total P, μg/L 20 24 32 28 61
Chlorophyll a 8 7 10 21 15
Classification MT MT-E MT-E E HT

Table 4 Average annual water quality characteristic during throughout the Švihov 
reservoir. Data from the Vltava Watershed (Povodi) Agency by Hejzlar at al. (2006)

MT-mesotrophic, E-eutrophic, HT-hypertrophic
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could be decommissioned due to filter clogging for the duration of 
the algal bloom, which may be in months. 

It was noted the water quality of the water supply system is 
judged based on the WHO standard for drinking water of 50 mg of 
NO3

-/L (roughly equivalent of 10 mg of NO3
--N/L standard in the US) 

that is derived from the public health limit to prevent methaemoglo-
binemia (blue baby disease). Meeting this inappropriate standard, 
in the context of controlling eutrophication, gives authorities a false 
sense of security when an “average” N content is below the WHO 
limit. The limits for preventing eutrophication are much smaller, 
less than 1 mg-Total N/L during the vernal period. 

Causes of widely spread hypertrophy  
of Czech reservoirs in the last 20 years 

Historically, forty years ago, rural streams were relatively clean 
and devoid of algal blooms, this would have been in spite of the fact 
that about the same area of land was cultivated and rural communi-
ties typically had neither sewers nor wastewater treatment facilities. 
The cyanobacteria were known mostly from the biological literature. 
The dramatic changes in water quality after 1960 were triggered 
worldwide by the “Green Revolution” that magnified agricultural 
production by using large application rates of industrial fertilizers, 
expanded irrigation, drainage of wetlands, and mechanization (No-
votny, 2007). This phenomenon was accompanied in central and 
eastern Europe and Asia (China) by formation of large agricultural 
cooperatives. However, the same destiny at the same time occurred 
to small farmers in the US who were forced to sell their land to large 
agricultural conglomerates, often with distant owners, who practiced 
monocultural farming relying on industrial fertilizers. It is interesting 
to note that agricultural cooperatives in the Czech Republic continue 
in a different economic environment. Also while in the US and many 
western European countries, use and selling of phosphate detergents 
was banned decades ago, it has been noted by Pečenka et al. (2007) 
and by the author in person that phosphate detergents still can be 
found and sold in the Czech Republic, produced by chemical inter-
national conglomerates that shifted their detergent production from 
the US and elsewhere in western Europe to countries that had lax 
controls. It was noted that sale of phosphate detergents was banned 
in the Czech Republic in 2006. 

Figure 5 shows the increase of nitrate nitrogen concentrations in 
the Želivka River from Lexa et al. (2006) along with the industrial 
nitrogen fertilizer applications. The concentrations are weighted av-
erages of all tributaries. The concentration changes appear to follow 
the fertilizer applications with about five to eight years lag time. 

Figure 5, at first glance, would clearly indicate the increased 
applications of the industrial fertilizers are the reason for the dra-
matic increase of the nitrate concentrations in the tributaries of 
the Želivka Reservoir. The number of cattle in the watershed were 
relatively steady until the political change in 1989 after which the 
numbers of cattle were reduced by about 25%. The number of hogs 
have been steadily increasing until 1989 and then also decreased 
by the same 25%. Also before the onset of the intensification of 
agriculture in 1960, the arable area in the Želivka watershed was 
lager than today (53% in 1948 vs. 48% in 2000). The two most 

significant land use conversions happened by building the large 
water supply, Švihov Reservoir, and a 2 % increase of forested land 
throughout the watershed.

However, Lexa et al. (2006) documented the multiplicity of causes 
of the increased nitrate concentrations, most of them related to the 
intensification of agriculture. Some of them are also the cause of 
phosphate pollution. These are: 
•	 Inorganic fertilizer applications are an obvious source of nitrogen 

in receiving water bodies. Before the onset of intensification, far-
mers and cooperatives used manure that enriched the soils with 
organic matter and slowly decomposed in the soil to ammonium. 
In the pre green revolution times, in most cases, crops took up 
most of the nitrogen and fertilizers applied to soils. Figure 5 
shows inorganic nitrogen applications increased from 8.9 kg/ha 
in 1950/51 to highest applications of 110 kg/ha in 1989/90, then 
dropped to 58.9 kg/ha in 1995/96 and increased again to 71 kg/ha 
in 2000/2001 (Lexa et al., 2006). 

•	 Feedlots. Lexa et al (2006) suspected release losses of dung black 
runoff from large feedlots with high animal densities operated by 
cooperatives could be additional sources of nitrogen. Although 
the number of cattle and hogs did not change significantly from 
the pre-collectivization and pre-intensification times, cattle and 
hogs were transferred from individual farms and pastures to high 
density concentration operations in feedlots and hog farms. Orga-
nic nitrogen and ammonium in dung water could be relatively 
quickly oxidized to nitrate. A very common problem with farming 
all over the world is manure spreading over frozen soils which 
result in spikes of nitrogen and phosphorus in receiving water 
bodies in agricultural zones during spring rain and snow melts. 

•	  Agricultural tile drainage. Lexa et al. (2006) and Doležal and 
Kvítek (2004) documented the loss of denitrification capability 
of the agricultural systems caused by installing tile drainage in 
lowland saturated soils that were, before the agricultural green 
revolution, mostly wet land meadows with springs, adjoining 
the streams, including also vegetated riparian buffers. At that 
time (before 1960) saturated lowland soils, wetlands or saturated 
meadows, provided denitrification of nitrate brought by shallow 
groundwater flow from upland cultivated lands which converted 
nitrate to nitrogen gas (Figure 6A). Hydrologically, the cultivated 
upland soils were recharge areas and the lowland wet lands and 
meadows were discharge zones. 

 Installing tile drainage in wet riparian soils and draining wetlands 
coincided with the intensification of agriculture, starting in 1959 
and essentially ending in 1989. In the 30 years draining period 
more than 15 000 ha were tiled and drained in the Želivka River 
watershed (Lexa et al., 2006). After installing tile drainage, satu-
rated soils became aerated, hence not only loosing their denitri-
fication capability to convert nitrates to nitrogen gas (Figure 6B), 
but also converting their own organic and ammonium nitrogen 
by nitrification to mobile nitrates that were subsequently released 

Figure 5 Concentrations of nitrate-N in the Želivka River in Švihov 
and industrial nitrogen fertilizer application. Data compiled from 
various sources by Lexa et al. (2006)

Figure 6 Water and 
nitrate movement 
before and after 
drainage. Before 
drainage wet 
water saturated 
riparian meadows 
and wetlands 
denitrified nitrates 
carried from fields 
by groundwater 
flow. Adapted 
and replotted and 
translated from 
Lexa et al. (2006)
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into the base flow of the streams. Due to different organic matter 
content, wetland saturated soils have much higher organic and 
ammonium nitrogen content than aerated soils. Burkart and 
James (1999) found drainage of wet soils and wetlands in the 
watershed of the Mississippi River are the main contributor of 
nitrogen loads causing hypoxia in the Gulf of Mexico (Rabalais 
et al, 1999, Novotny, 2007). 

•	 Urban drainage and sewage disposal. Hejzlar et al. (2004) 
illustrated the dilemma of municipal and other communal 
wastewater loads. In 1960, coinciding with the green revolution 
– intensification of agriculture, communities in the Želivka River 
watershed did not practice waste water treatment and many did 
not have sewers. Laundry was done using soaps without phos-
phates and excreta in smaller communities ended up in outhou-
ses and in some cases as fertilizer along with manure (Hejzlar et 
al., 2004). With collectivization of agriculture came combined 
sewers that conveyed all wastewater and part of the stormwater 
into the receiving waters. Hejzlar et al. reported municipal as 
well as other communal wastewater discharges contribute 90% 
of phosphorus to the receiving water bodies in the Želivka River 
watershed and about 15 % of nitrogen. This seems to be a sur-
prisingly large disproportion especially with phosphorus which 
is the key nutrient. Several WWTP practice nutrient (N and P) 
removal using Bardenpho type treatment with phosphorus pre-
cipitation. The sewer overflows, which on average may happen 
fifty times per year, bring a substantial portion of pollution to the 
receivig waters. 

• Erosion. Erosion is also a natural process accelerated by land 
use practices of humans. Anthropogenic erosion occurs both 
as a result of agricultural practices of plowing the land, urban 
construction and landscaping. Both can reach high erosion rates 
up to 100 tons of soil lost per hectare in a year or more than 10 
tons/ha in a single event in the absence of erosion control prac-
tices (Novotny, 2003). Erosion, expressed by the well known 
Universal Soil Loss Equation (USLE), is a function of rainfall 
intensity, soil erodibility, slope and size of the eroded area, land 
cover, and whether or not erosion control practices are imple-
mented (Wischmeier and Smith, 1965). 
In the Želivka watershed most of the agricultural erosion occurs 

in uplands and is strongly related to the type of soils and plowing 
techniques. Best management and soil conservation practices have 
not been implemented. The worst plowing practice resulting in the 
largest sediment loads is so called, up and down slope, which seems 
to be favored by farmers because of ease of plowing on hilly fields. 
Also the grassed field borders (balks), trapping sediments between 
fields, disappeared during collectivization that turned small fields 
with balks into large area monocultural fields. If simply up and 
down plowing is changed to contour plowing, sediment losses 
from fields can be reduced by about 50 % without any change of 
productivity. This would help to reduce the losses of fertilizers from 
the fields. Many Best Management Practices can be used for reduc-
ing soil losses and erosion ranging from change to soil conservation 
plowing, crop rotation, strip cropping, no-till planting, use of land 
covers (mulches), silt fences and sedimentation ponds used to 
control construction erosion (Novotny, 2003). 

There are two problems with soil erosion pertinent to the trans-
port of nutrients to the water bodies. While nitrates move to the 
receiving water bodies primarily with the shallow groundwater 
(Figure 6B), phosphorus, organic nitrogen in soil organic matter 
and, to great extend, ammonium (adsorbed on soil particles) on 
the other hand move with soil particles. The load of these forms 
of nutrients is then directly correlated to sediment loss. Second, 
because a substantial fraction of the nutrients and organic matter 
that retains the nutrients in the soil is lost by unmitigated erosion, 
farmers (cooperatives) apply more industrial fertilizer to compen-
sate for the losses that can be substantial. 

Need for an Expedited Comprehensive and 
Sustainable Solution – Developing Protective 
Barriers

Sustainable development has been defined as “development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” (Brundtland et al, 1987). 
In elaborating concepts of sustainable development, the literature 
has emphasized that people - including farmers, city dwellers and 

the society as whole - are participants in an ecosystem, and that 
they are ultimately dependent upon the renewability of the ecosys-
tem resources and services. A sustainable development is one that 
balances the social needs and economic use and development of a 
water system with protection attaining or protecting a good environ-
mental status as it is required in the US by the Clean Water Act and 
in the European Community by the Water Framework Directive.

In the Želivka watershed the social benefits of the use of land use 
and water resources are tremendous and include well being and 
health of the citizens using water from the system. The citizens 
residing in the watersheds could have additional benefits of rec-
reation, nature and water enjoyment, tourism and good health but 
these benefits were taken away from them by the poor water quality 
and poor ecological status of the almost entire surface and ground 
water system in the watershed. Surface and ground water in many 
parts of the watershed is not suitable for human use because of the 
extremely high nitrate content and water from reservoirs other than 
the Švihov impoundment is also dangerous to health because of 
toxins. The problem of the Želivka River system and of the water 
supply is the use and misuse of land in the watershed and, to a 
lesser degree, effluent and urban runoff discharges. 

Economic benefits and cost to be also accounted include again 
the use of water and agricultural production as well as discharg-
ing treated and sometimes untreated wastewater and urban and 
highway stormwater throughout the watershed. The agriculture 
sector is also overusing the system by excessive use of fertilizers. 
The intensive agricultural production without environmental 
controls and implementation best management practices appar-
ently compensates the lack of erosion control and good fertilizer 
(including manure) management by increased use of industrial 
fertilizers. Economically, it is a loose – loose situation where farmers 
are paying more for fertilizers and citizens are loosing their water 
supply and recreational opportunities. According to the science of 
the environmental economics, the producers and economic users 
in the watershed (farmers, urban developers and managers) do not 
include the social and environmental cost of the resources lost by 
their activities in their considerations. Considering also that some 
of the past present and potential future losses may be irreversible 
(Folke et al., 2005), the current situation in the watershed is highly 
unsustainable. The economic damage by the potential future loss 
of the system for water supply even temporarily during the cyano-
bacteria seasons would be tremendous.

There is a need to change the ecology in the Želivka River surface 
and ground water system from that on the verge of collapse into a 
sustainable and ecologically healthy system that guarantee good 
water to the citizens of Prague and of the two additional regions 
as well as to restore the aquatic ecology to a good status. A meso-
trophic Švihov and other reservoirs as well as good quality of in 
the streams and groundwater complying with the water quality 
standard would satisfy the “good ecological status” requirement 
of the European Community. This will require a reversal of the 
current practices of overuse and misuse of land and a conversion 
of the watershed into a functioning ecologic system and the cities 
and villages into “eco-communities” that would minimize the nu-
trient and other pollutant discharges into surface and groundwater 
systems. In the rural agricultural zones the strategy of achieving 
the goals would include erosion prevention, judicious fertilizer 
management and a significant reduction of industrial fertilizer 
use potentially by switching partially or fully to organic farming, 
wide use of best management practices, hazardous upslope land 
conversion to non erosive lands, and downslope riparian lands 
to wetlands. In the urban city and village zones, nutrient loads 
from sanitary sewage must be minimized, including phosphorus 
recovery, and urban runoff should be infiltrated rather than col-
lected by combined sewers that in their overflows release almost 
half of the urban wastewater untreated into the receiving water and 
into the water supply system. It should be pointed out that such a 
system of ecocities and ecovillages as well as land conversion to 
nonpolluting lands is now being implemented in the watershed of 
the Miyun Reservoir supplying most of drinking water to Beijing, 
the capital city of China. 

Considering the current state of water quality of the Želivka 
River and the very high magnitudes of the nutrient loads coming 
from some poorly treated point sources and uncontrolled non-
point sources in the watershed, the first goal should be to prevent 
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and control hyper – eutrophication. The second goal, carried out 
contemporarily, is then to plan for the attainment of a water qual-
ity status that would bring the Švihov and other reservoirs (e.g., 
Sedlice, Trnava, Němčice) to the EU “Good Ecologic Status” for 
drinking water impoundments and in the streams and ground-
water feeding reservoirs. Hence the approach must be tiered and 
recurrently adaptive. The adaptive planning, implementation and 
management approach is needed because of the uncertainty of the 
current state of the art science and modeling regarding the impact 
of various control measures on the occurrence of cyanobacteria 
and algae in general.

The plan to save the Želivka River stream and groundwater sys-
tem, Švihov Reservoir and ultimately Prague water supply must be 
comprehensive and attack the root cause of the problems as well as 
address its symptoms. The plan has to be built on good monitoring 
and data for 
•	 Assessment of the trends and scope of the loads and pollution
•	 Assessment of the water quality situation and ecological status 

in the streams and reservoirs
•	 Providing calibration and verification data for models that will be 

then used in the assessment and in developing the alternatives 
of the plan
Beside the statistical models used for statistics and trend evalu-

ations the plan will use two types of the models
•	 One, two or three dimensional models of the receiving waters 

(primarily for reservoirs) including also sediments
•	 Two dimensional GIS based model of the watershed for assessing 

and estimating loads
A pilot watershed study may be needed to test the validity of the 

models and the proposed solutions. The goal of the plan should 
be two fold:
•	 Establish the target concentrations for the reservoirs and deve-

loping the Loading capacity for nutrients
•	 Allocating the Loading capacity among the sources and develop 

the plan to reduce loadings to that level
This is in a nutshell the concept of TMDL planning process 

(Committee, 2001). Because the sources are numerous the plan 
should be hierarchical and each level will propose barriers to 
the pollution from the sources to the receiving water body. Such 
barriers are:
•	 In urban areas collection and treatment of sanitary sewage by 

treatment plants in larger communities or by appropriate small 
scale distributed systems in smaller communities.

•	 Storage, treatment and infiltration of urban runoff using storage 
oriented urban and highway best management practices. Use 
combined sewer should be avoided and in lower density urban 
settlements runoff drainage should be on surface like in old days. 
Today “raingardens” are very popular for collection, conveyance 
and infiltration of urban runoff. 

•	 Agronomic methods for applying fertilizers and reduce their use. 
Organic farming has been suggested and would bring good results 
in reducing the fertilizer use and protection of the land.

•	 Erosion control and soil conservation
•	 Manure controls from farms and spring application 
•	 Disconnecting drainage (melioration) of low land previously 

saturated soils and vegetating (not necessarily by grasses) riparian 
zones. These riparian zones should contain fast growing trees 
such as willow (vrby) and poplar (topoly) and brush vegetation 
that would remove nitrate from deeper groundwater zones.

•	 Establishing protection zones and converting pollution hot spots 
to benign land uses
The plan for the Želivka System should be (1) a pollution abate-

ment plan and (2) a land use plan and (3) economic and societal 
plan. It must be comprehensive. The planning process should 
include a research phase, planning phase and implementation 
phase. In a long run, the plan and the necessary measures do not 
have to be excessively costly and the plan implementation could 
prevent a far more costly water supply emergency for more than 1.5 
million people relying today on the system for their water supply. 
If the system is let to collapse, there is no other alternative source 
of water available except the Vltava River. 

Conclusion
Wide spread algal blooms and hypertrophic conditions of im-

poundments have occurred only in the last twenty to thirty years 

and are mostly a result of intensification of agriculture exhibited by 
increased use and overuse of industrial fertilizers, use of phosphate 
detergents, tile drainage and often lack of treatment of point sources. 
They affect both inland impoundments and coastal waters where 
they cause large areas of hypoxia. In the same period, agriculture 
in many countries (not just in the former socialist countries) has 
changed from small family farms to agricultural conglomerates. 
This process is known as “green revolution” and it is credited with 
significant increases in yields of agricultural production to current 
overproduction in many countries. However, the “Green Revolu-
tion” also brought a worldwide downgrade of surface and ground-
water quality caused by excessive nutrient and pesticide losses from 
agriculture. The situation with wide spread noxious cyanobacteria 
blooms; however, is not ubiquitous to all industrial countries. In 
the US some lakes, including Great Lakes Erie and Ontario, were 
affected by eutrophication in the 1970s and were dying but the 
situation has improved due to abatement. Hypertrophy on such 
a scale is typical only to a few countries like China, Holland, and 
unfortunately the Czech Republic.

The Želivka River watershed and the Švihov Reservoir are ex-
treme examples comparable to the situation in China with Lake Tai 
(Taihu) because they affect or can affect millions of users. As Taihu, 
the Želivka River system appears to be an impending catastrophe 
with serious consequences for the water supply of Prague. All 
the barriers to excessive pollution (control of diffuse source, best 
management practices, buffer strips, denitrification throughout the 
watershed, erosion control, phosphorus removing WWTP) are either 
not in place or are insufficient. The only barrier left is a part of the 
volume of the Švihov Reservoir.

The change from mesotrophic/eutrophic status to hypertrophy 
with cyanobacteria blooms is not gradual, it is highly non-linear and 
when the switch occurs, reversing back to an acceptable status will 
be difficult and very costly. Some changes may be irreversible. 

The state of the knowledge on abatement of various sources 
causing the problem and landscape/watershed remedial measures 
are known, have been extensively researched and known both for 
point and diffuse sources. The Czech Republic already has some of 
the best scientists in the fields of limnology, wastewater treatment, 
water resources and agricultural and landscape engineering who 
are capable, in an interdisciplinary and partially international ef-
fort, to attack the problem by proposing and implementing rapidly 
the solutions that will prevent the impending severe water supply 
catastrophe from occurring and bring the system into compliance 
with the EU Water Framework Directive. 
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Souhrn
Článek upozorňuje na nebezpečné důsledky existujícího 

zatížení vodárenské nádrže Švihov živinami z bodových i nebodo-
vých (difúzních) zdrojů. Koncentrace fosforu a dusíku v hlavních 
přítocích běžně přesahují 100 μg/L P a 10 mg/L NO3

-N. Většina 
monitorovaných ukazatelů kvality vody vykazuje zhoršující 
tendence, takže je jen otázkou času, kdy nádrž dosáhne stádia 
hypertrofie, zavedeného po roce 1960 k původní třístupňové škále 
úživnosti vody (oligo-, mezo- a eutrofie). Hypertrofie se vyznačuje 
extrémním růstem řas, zejména škodlivých druhů kyanobaktérií 
Microcystis aeruginosa a Anabaena flos squaw. Na zemi se 
vyskytují již několik miliard let, protože jsou schopny přežívat 
i v krajně nepříznivých růstových podmínkách – za mrazu i hor-
ka, vyschnutí, nedostatku živin apod. Za příznivých podmínek 
se rychle rozmnožují a dosahují koncentrací 104 až 106 buněk/L. 
Jejich vláknitá struktura a husté kolonie brání jejich spásání 
vodní faunou. Mohou produkovat toxiny, které omezují využitel-
nost postižených vod pro rekreaci (plavání, sportovní rybaření, 
plavba), svou vláknitou strukturou a tvořením hustých kolonií 

ohrožují systémy úpravy a zásobování pitnou vodou a poškozují 
komerční rybářství, akvakultury. Jsou toxické pro ptáky a další 
organismy včetně člověka. Kontrola hypertrofních podmínek 
a kvetení kyanobaktérií je mimořádně obtížná, omezení přísunu 
živin do nádrží nepostačuje. Rozsáhlé studie a monitoring nádrže 
Švihov (včetně jejích tzv. předzdrží Sedlice, Němčice, Trnávka) 
prokázaly vysoký potenciál dosažení hypertrofie vody a reálné 
nebezpečí kolapsu celého systému zásobování vodou sloužícího 
pro 1,2 milionu obyvatel Velké Prahy a několika dalších stovek 
tisíc obyvatel ve Středních Čechách a v kraji Vysočina. V závěru 
se uvádí, že plány sanačních opatření pro dotčenou část povo-
dí Želivky, pro příslušné okrsky podzemních vod, pro nádrž 
Švihov a koneckonců pro celý systém zásobování Prahy vodou 
musí být založeny na komplexním výzkumu klíčových problé-
mů a zaměřen na jejich symptomy. Součástí výzkumu musí 
být monitorování a vyhodnocením zátěží a zdrojů znečištění, 
vyhodnocení kvality vody a ekologického stavu toků a nádrží, 
kalibrace a verifikace dat a výběr vhodných modelů pro odvo-
zení alternativních opatření. 

Strategie financování kanalizace 
a čištění odpadních vod 

Každoročně je vládě předkládána Aktualizace strategie finan-
cování požadavků na čištění městských odpadních vod, která 
shrnuje postup při naplňování směrnice Rady č. 91/271/EHS, 
o čištění městských odpadních vod. 

V ČR je celkem 635 aglomerací, které spadají do působnosti této 
směrnice (více jak 200 EO). V nich je zapotřebí zajistit kanalizaci 
a čištění odpadních vod. V současnosti považujeme za vyřešené 
307 aglomerací a za ty, které dořešeny nejsou, 328 aglomerací. 
V případě nedořešených lokalit je třeba doplnit, že v drtivé většině 
jsou již projekty v různých stadiích rozpracovanosti nebo spějí 
k dokončení. „Jsme si vědomi nutnosti tuto směrnici naplnit, proto 
spolu s ministerstvem životního prostředí pracujeme na tom, aby 
naplňování směrnice probíhalo v pořádku,“ řekl ministr Ganda-
lovič. Termín pro zajištění dostatečné úrovně čištění odpadních 
vod a výstavby kanalizací je 31. 12. 2010. Celkem je třeba dořešit 
čistírny odpadních vod ve 205 aglomeracích a kanalizaci ve 209 
aglomeracích. Z toho v 86 případech je potřeba dořešit současně 
ČOV a kanalizaci. Součástí projednaného materiálu je i přehledná 
informace, která popisuje stav ve všech dotčených aglomera-
cích. Ministerstvo zemědělství oslovuje a informuje samosprávy 
o jejich povinnosti naplnit směrnici a zároveň poskytuje informace 
o dostupných finančních prostředcích a dalším potřebném postupu. 
Aktualizace obsahuje i informaci o tom, kolik bude celkem ještě na 
dořešení celé problematiky třeba finančních prostředků. Náklady 
na dořešení ČOV v aglomeracích jsou 24 777 mil. Kč, náklady na 
dořešení kanalizace jsou 16 620 mil. Kč. 

- MZe -

Hydrogeologický kongres
Česká asociace hydrogeologů ČAH, Česká komora IAH, HGF VŠB-

-TU Ostrava, PřF UK v Praze, Slovenská asociácia hydrogeológov 
SAH, Slovenská národna skupina IAH a Katedra hydrogeológie PrF 
Univerzity Komenského v Bratislave srdečně zvou všechny zájemce 
na vrcholnou odborně-společenskou akci české a slovenské hydro-
geologické obce, která navazuje na tradici československých hyd-
rogeologických konferencí, na 10. ČESKO-SLOVENSKÝ MEZINÁ-
RODNÍ HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES, který se koná ve dnech 
31. 8.–3. 9. 2009 v prostorách nové auly Vysoké školy báňské -  
- Technické univerzity Ostrava. Tématem kongresu je Voda – stra-
tegická surovina pro 21. století. Souběžně se na stejném místě a ve 
stejném čase koná 1. český národní inženýrsko-geologický kongres 
s mezinárodní účastí, s tématem Rizika v inženýrské geologii, na 
jehož jednání budou mít účastníci hydrogeologického kongresu 
volný přístup. Bližší informace, kontakty a on-line přihlášky na 
www.cshg.cz, případně pište na e-maily nada.rapantova@vsb.cz, 
arnost.grmela@vsb.cz, jvdatel@gmail.com, nebo volejte na tele-
fony 596 993 500, 596 993 501 nebo mobil 604 381 243. Poštovní 
adresa: Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 7. lis-
topadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Zvýhodněnou cenu vložného 
je možné platit do 31. 5. 2009!
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Moderní kloubová dopravní a protierozní 
dlažba stavebnicového typu Tri-Lock, posky-
tuje mimořádnou přizpůsobivost terénu (průhyb 
nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost 
a snadnou montáž bez použití malt a lepidel. 
Je vyráběna vibrolisováním betonové směsi, 
jejímiž základními komponenty jsou drcené 
kamenivo, písek, cement, plastifikátory a voda. 
Protierozní ochrana kloubovou dlažbou Tri-
Lock se používá k zabránění splavování zeminy 
nejen na hrázích, březích a dnech vodních toků, 
rybníků a nádrží, ale i na svazích, které vlivem 
stavební činnosti zůstaly dočasně (ale i trvale) 
bez vegetačního krytu tak, aby je bylo možné 
uvést pod vegetační kryt. 
Pletivo Tri-Lock bylo vyvinuto pro vodní 
a inženýrské stavby a je vysoce flexibilní. 
Pokládá se suchou cestou. Lze jej aplikovat 
na svazích se sklonem až 60°. Pro uchycení 
postačuje jeho hmotnost a spolu s kloubovou 
vazbou znemožňuje, aby bylo nadzvednuto 

větrem, vodou nebo rostoucí trávou. Tri-Lock 
nezatěžuje životní prostředí. Je vysoce trvan-
livý, odolný proti mechanickému poškození, 
vhodný pro zatravnění erozí ohrožovaných 
ploch, bezpečný pro pojezd sekaček udržujících 
zeleň. Nepotřebuje obrubníky. Jeho pokládka 
je možná i pod vodou.  
Tri-Lock je stavebnicí s jednoduchou montáží 
a po celou dobu své životnosti bezúdržbový.
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Nové vzorkovače vod na výstavě 
Vodovody–kanalizace v Brně  
od firmy QH SERVIS, spol. s r.o. 

V loňském roce, kdy firma slavila 15. výročí založení, byly na 
veletrhu IFAT v Mnichově poprvé představeny nové vzorkovače 
odpadních vod, které nahradily předchozí typovou řadu s označe-
ním MORAVA. Nová typová řada s označením SIMPLY-SAMPler si 
velice rychle našla nové uživatele jak v Německu, kde měly svou 
premiéru, tak i u nás.

Vzhledem k tomu, že na vývoji vzorkovačů stále pracujeme, 
máme pro letošní výstavu VODOVODY–KANALIZACAE v Brně 
připravenou novou řadu vzorkovačů s označením SOFT-SAMPler, 
která je určena pro všechny typy odběrů dle požadavku naší platné 
legislativy (typ vzorku A, B, C).

Pod tímto označením vzorkovače si lze vybrat z pěti základních 
provedení:
• economy – s čerpadlem umístěným vně skříně s madlem,
• boxed – odběrný systém je ukryt v robustní skřínce s madlem,
• mobile – celý systém je včetně nádoby na vzorek uzavřen v trans-

portní skřínce s kolečky,
• cooled – součástí vzorkovače je 

transportní chladicí box na provoz 
z baterie nebo ze sítě

• stationary – v nerezové dvoudílné 
skříni s termostatizací.
Provoz vzorkovače řídí BOND-oo- 

-CHECK, externí paměť s obvodem reál-
ného času. Před zahájením vzorkování 
se pomocí PC a USB adaptéru nastaví 
v BOND-oo-CHECKu požadovaný 
režim odběru vzorku a reálný čas. Po 
dobu odběru vzorku, jsou do BOND- 
-oo-CHECKu průběžně ukládána data 
o průběhu vzorkování, která lze po 
ukončení odběru načíst do PC a násled-
ně zpracovat a vytisknout.  Vzorkovač 
se spouští připojením BOND-oo-CHE-
CKu ke vzorkovači. Ihned po připojení 
se pomocí tlačítka provede kalibrace 
požadovaného objemu vzorku. Stej-
né tlačítko lze při běžícím programu 
použít k mimořádnému odběru (ruční 
vzorek). Stav vzorkovače je indikován 
prosvícením tlačítka a tříbarevnou 
LED na BOND-oo-CHECKu. Vzhledem 
k použitému systému provozování 
vzorkovače není nutný displej ani ovlá-

dací klávesnice. Tím se zjednodušuje 
celá obsluha.

Odběr vzorku zajišťuje peristaltické 
čerpadlo. Před každým odběrem je 
reverzací čerpadla zajištěno profouk-
nutí hadice, které se opakuje i po 
odběru. Před každý odběr lze zařadit 
i několikanásobné propláchnutí hadice 
aktuálním vzorkem – kapalina je nasáta 
pouze k čerpadlu a zpětně vypuštěna.

Odebrané vzorky lze dle provedení 
vzorkovače ukládat do více nádob 
pomocí rozdělovače. Vzorkovač lze 
provozovat v režimu závislém na 
čase, případně jevech, kdy signálem 
z přístroje analyzujícího sledovaný 
jev (beznapěťový kontakt) se spouští 
a zastavuje vzorkování. Pro odběry 
s objemem jednotlivého vzorku závis-
lým na okamžitém průtoku je nutné 
propojení přístroje s analogovým signá-
lem z průtokoměru. Propojením vzor-
kovače s průtokoměrem, vysílajícím 
impulzy po protečení odpovídajícího 
množství vody, odebere na základě 
přijatého impulzu vždy jeden vzorek.

Pokud nás na výstavě navštívíte, rádi 
Vás seznámíme i s naší další nabídkou 

vzorkovačů, od jednoduchých typů pro jednorázové odběry (TUBE-
-SAMPler, TELE-SAMPler, SUCKER-SAMPler) až po speciální 
vzorkovače se zdvojeným odběrným systémem DUO-SAMPler. Jistě 
nepřehlédnete i automatickou stanici pro příjem obsahu fekálních 
vozů FEKO, která má stále více referencí jak v České republice, tak 
i na Slovensku. Dále Vás můžeme seznámit s řadou laboratorních 
sušáren, inkubátorů, termostatů apod.

Navštivte nás 26.–28. 5. na výstavě VODOVODY A KANALI-
ZACE 2009 v Brně, volná plocha B, stánek 003. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

Vít Omelka
QH SERVIS, spol. s r.o.

Pivovarská 274, 686 01 Uherské Hradiště
e-mail: info@qhservis.cz, www.qhservis.cz
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Mechanické předčištění 
z pohledu stávající 
legislativy 
Část první – Lapáky písku
Tomáš Vítěz, Jan Foller, Martin Machala, Monika Szostková

Klíčová slova 
čištění odpadních vod – mechanické předčištění – lapák písku – čis-
tírenské písky – mikrobiální znečištění – mechanické vlastnosti

Souhrn
V tomto příspěvku jsme se zaměřili na analýzu písku z čistíren 

odpadních vod. Provedli jsme analýzu a vyhodnocení mechanic-
kých a mikrobiálních vlastností písku. Při tomto stanovení jsme 
dospěli k zajímavým poznatkům, týkajících se zejména obsahu 
mikroorganismů v písku a jeho mechanických vlastností.

Úvod
Mechanické předčištění komunálních odpadních vod je velmi 

rozsáhlou skupinou fyzikálních a chemických dějů, které, ať již 
přímo nebo nepřímo, ovlivňují funkci celé čistírny. Toto ovlivnění 
může být v mnoha směrech poměrně zásadní. Na mnoha čistírnách 
se tato problematika velmi podceňuje jak ze strany provozovatelů, 
tak i projektantů. Špatně navržené či provozované mechanické 
předčištění však může vést k zbytečnému nárůstu provozních 
nákladů a především negativnímu ovlivnění biologického stup-
ně nebo kalového hospodářství. Předmětem tohoto příspěvku je 
zamyšlení nad fungováním tohoto stupně, a to jak z hlediska vztahu 
k funkci ČOV, tak z pohledu problematiky vznikajících odpadů, 
jejichž likvidace je stále dražší a složitější záležitostí. Vzhledem 
k rozsahu práce jsme ji rozdělili do několika částí. Ta první se 
zabývá problematikou písků vytěžených z lapáků. Další části budou 
uveřejněny v některém dalším čísle Vodního hospodářství.

Lapák písku zaujímá v procesu mechanického předčištění klí-
čové místo. Hlavním úkolem lapáku písku je zachytit co největší 
množství minerálních látek z odpadních vod tak, aby organické 
látky zůstaly ve vznosu a protekly až do dalšího stupně čištění. 
Vlastní konstrukce lapáků by měla být provedena tak, aby se usa-
zoval pouze písek bez organických látek. Tohoto stavu je ale při 
značné nerovnoměrnosti přítoku velmi obtížné dosáhnout, proto je 
nutné počítat s vysokou koncentrací organické sušiny ve vytěženém 
materiálu. Z důvodů které budou ještě diskutovány je nutné, aby se 
tyto organické látky vracely zpět do čistícího procesu.

Lapák písku dále plní funkci ochrannou, to znamená, že chrání 
další technologické celky před nadměrným opotřebením. Správně 
dimenzovaný lapák písku má zachytit veškerý písek, to znamená 
minerální částice velikosti zrna nad 0,2 mm s měrnou hmotností 
2 400 kg/m3 a více. To znamená, že lapák písku by měl být dimen-
zován tak, aby jím za všech průtokových stavů protékala odpadní 
voda konstantní rychlostí. Nefunguje-li lapák písku, vytváří směs 
organického materiálu a písku vrstvu sedimentu, která v dalších 
stupních čistírny odpadních vod způsobuje závažné problémy. 
Nejedná se přitom jen o poškozování strojního zařízení abrazí, 
ale i problematizování až znemožnění správné funkce především 
kalového hospodářství (zahuštění kalu, vyhnívací nádrže apod.) 
v důsledku ucpávání potrubí, sedimentace v nádržích a tím i obtíž-
nějšího míchání nádrží a omezení jejich objemu se všemi negativ-
ními důsledky pro jejich provoz. Čištění těchto nádrží znamená 
značné provozní náklady pro provozovatele ČOV.

Samostatnou kapitolou je řešení odstraňování písku před odleh-
čením dešťových vod na stokové síti, nebo nátokem do dešťových 
zdrží na ČOV. Tato problematika je nad rámec tohoto příspěvku, 
ale je nutné připomenout, že důsledkem neřešení těchto problémů 
je zanášení koryt recipientů nejen pískem, a tím snižování jejich 
profilu, ale i vnos organických látek, které často prošly částečným 
anaerobním rozkladem a tvoří v toku kalové lavice s velmi dlouhou 
dobou přirozené oxidace.

Písek, separovaný v procesu čištění odpadních vod, může 
ovšem i obsahovat patogenní zárodky mikroorganizmů, které by 
ve vysokých koncentracích představovaly riziko při jeho dalším 
zpracování. 

Legislativní požadavky
Legislativně není problematika zpracování písku z čistíren odpad-

ních vod zcela upravena. Z hlediska platné judikatury, především 
zákona o odpadech 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
resp. jeho prováděcí vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, je písek z lapáku 
písku podle přílohy č.1 této vyhlášky zařazen v katalogu odpadů 
pod názvem „odpady z lapáku písku“ a číslem 19 08 02 jako odpad 
ostatní (O), a tak je s pískem také nakládáno. A to i přes to, že tento 
odpad může vykazovat minimálně jednu z nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 zákona 185/2001 Sb. nebo obsahovat jednu 
ze složek, které činí odpad nebezpečným ve smyslu přílohy č. 5 
zákona 185/2001 Sb. Touto vlastností je infekčnost. Proto jsme písky 
z čistíren odpadních vod podrobili mikrobiologickým rozborům. 
Jak již bylo naznačeno, neexistuje jednoznačný postup pro písky 
z čistíren odpadních vod, proto vycházíme z pravidel pro nakládání 
s čistírenskými kaly. Konkrétně z prováděcí vyhlášky 382/2001 
Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 
ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce jsou stanoveny 
technické podmínky pro použití kalů na zemědělské půdy, limitní 
koncentrace vybraných rizikových látek v kalech a půdě, včetně 
mikrobiologických kritérií. Tato vyhláška stanovuje přípustná 
množství indikátorových mikroorganizmů (tab. 1). Jedná se o ter-
motolerantní koliformní bakterie, enterokoky a Salmonella sp.

Vzhledem k nejčastějšímu způsobu odstraňování písku sklád-
kováním, je nutné čelit dalším legislativním požadavkům vyplý-
vajícím z platné judikatury. Jedná se především o podmínky pro 
deponování písku z lapáku písku na skládky. Ty se řídí vyhláškou 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
vyhláška jasně specifikuje, za jakých podmínek může být písek 
z lapáku písku deponován na skládku. Vyhláška rozeznává pro ostat-
ní odpad tři podskupiny skládek S-OO1, S-OO2, S-OO3, přičemž 
písek z lapáku písku je možno deponovat na skládky s označením 
S-OO1, S-OO2, a to podle jasně specifikovaných podmínek daných 
v příloze č. 4 vyhlášky 294/2005 Sb. Z podmínek uvedených v přílo-
ze č. 4 vyhlášky 294/2005 Sb. činí největší problém obsah celkového 
organického uhlíku (TOC), který by měl být pod 5 %, v případě 
překročení obsahu TOC pak parametr rozpuštěný organický uhlík 
(DOC), který je sledován ve vodném výluhu ukládaného písku 
a jehož hodnota by neměla překročit 80 mg/l. Snaha zabránit depo-
novat materiály pomalu organicky rozložitelné na skládky vedla 
k začlenění parametrů TOC a DOC do naší judikatury a způsobuje 
celou řadu problémů. Problém je především v přesném definování 
těchto pojmů a ve volbě vhodné analytické metody pro stanovení 
TOC a DOC; v praxi totiž můžeme dojít k diametrálně odliš-
ným a vzájemně nekompatibilním podobám a obsahům daných 
veličin v analyzovaných vzorcích. Tato skutečnost není ošetřena 
ani normativním nástrojem pro stanovení obsahu TOC, ČSN EN 

Kategorie 
kalů  

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*)
v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů

 termotolerantní 
koliformní bak-

terie 
enterokoky Salmonella sp. 

I. < 103 < 103 negativní nález 

II. 103–106 103–106 nestanovuje se 

Tab. 1. Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské 
půdě

 * KTJ - kolonie tvořící jednotku 
Legenda: 
Kategorie I  - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané 
v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení  této vyhlášky. 
Kategorie II – kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené 
k pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky 
po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně 
plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci 
a ostatních ustanovení vyhlášky. 
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Obr. 1. Vzorky 
písku po 20 
minutách třepání 
v destilované vodě 
(foto autor)

Obr. 5. Fekální koliformní bakterie ve vzorcích písku z různých 
ČOV

Obr. 2. Ztráta žíháním vzorků písku z různých ČOV

Obr. 3. Koliformní bakterie a E. coli ve vzorcích písku z různých ČOV Obr. 4. Enterokoky ve vzorcích písku z různých ČOV

Obr. 6. Závislost 
kontaminace 
vzorků 
koliformními 
mikroorganismy 
na obsahu 
organické sušiny

Obr. 7. Závislost kontaminace vzorků ente-
rokoky na obsahu organické sušiny

Obr. 8. Závislost kontaminace vzorků fe-
kálními koliformními mikroorganizmy na 
obsahu organické sušiny

Obr. 9. Závislost obsahu sušiny a ztráty ží-
háním ve vzorcích písku

13137 – Stanovení TOC v odpadech, kalech a sedimentech, kde je 
jako jediná metoda stanovení navrženo spalování vzorků v prostředí 
kyslíku při vysokých teplotách. 

Materiál a metodika

Vzorky čistírenského písku
Vzorky písku byly odebrány na devíti čistírnách odpadních 

vod (ČOV) v Jihomoravském kraji. Z každé ČOV byly odebrány 
v průměru 3 vzorky v časovém rozmezí od září do prosince 2008. 
Odběr vzorků vycházel z ČSN-ISO 10381-6:1998 Kvalita půda 
– Odběr vzorků – část 6. Vzorky byly v den odběru transportovány 
do laboratoře ve sterilních vzorkovnicích při teplotě do 5 °C tak, aby 
nemohlo dojít k druhotné kontaminaci. Ihned po přijetí byly vzorky 
zváženy, byla stanovena jejich sušina, ztráta žíháním a provedena 
mikrobiologická analýza. 

Metody odběru vzorků, analýz a metody pro 
mikrobiologická stanovení  

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. stanoví v § 4 postupy odběru 
vzorků kalů a půdy a metody jejich analýzy. 

Metody pro stanovení indikátorových mikroorganizmů pro 
mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě jsou 
vypracovány ve smyslu vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě.

ČSN EN ISO 6887-1:1999 Mikrobiologie potravin a krmiv. Norma 
popisuje úpravu analytických vzorků, přípravu výchozí suspenze 
a desetinásobných ředění v části 1.
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Metodiku pro fyzikálně-chemický rozbor kalů, tj. stanovení 
celkové sušiny, zbytku po žíhání a ztrátu žíháním, stanovuje ČSN 
83 0550 v části 3.

Mezi další stěžejní legislativní předpisy využívané v této práci 
patří: ČSN ISO 4832:1995, ČSN EN ISO 7899-2:2001 a ČSN-EN 
12824:1999.

Výsledky
Vzorky čistírenského písku odebrané z různých ČOV vykazovaly 

na první pohled odlišné množství organického podílu. Obr. 1 tuto 
rozdílnost dokumentuje na příkladu vzorků odebraných z ČOV 
Zbraslav (vlevo) a ČOV Ořechov (vpravo). Vzorek č. 5 je čirý, obsa-
huje 95 % sušiny a ztráta žíháním je pouze 1,2 %. Naopak vzorek 
č. 9 je nápadně zakalený, obsahuje pouze 68 % sušiny a ztráta 
žíháním byla stanovena na 23 % (obr. 2).

Všechny odebrané vzorky byly rovněž podrobeny mikrobiolo-
gické analýze zaměřené na indikátorové skupiny mikroorganizmů, 
které jsou běžně stanovovány v čistírenských kalech před případnou 
aplikací do zemědělské půdy. Jsou to koliformní bakterie včetně 
Escherichia coli, enterokoky a fekální koliformní bakterie (obr. 3, 
4 a 5). 

V grafech na obr. 3, 4 a 5 jsou vyznačeny barevnými čarami limit-
ní hodnoty pro kategorie kalů I (červená) a kategorie II (modrá). 

Pro posouzení závislosti obsahu organické sušiny na kontaminaci 
vzorků indikátorovými skupinami mikroorganizmů byla zjištěná 
data graficky porovnána (obr. 6, 7 a 8). 

Byla porovnána závislost procentuálního podílu sušiny a ztráty 
žíháním jednotlivých vzorků. Z grafu na obr. 9 vyplývá vysoká 
korelace obou parametrů. 

Diskuze
Předložené výsledky dokumentují stav mikrobiální kontaminace 

vzorků písku z devíti čistíren odpadních vod Jihomoravského kraje. 
Vzorky odebírané postupně v průběhu 4 měsíců vykazovaly opako-
vaně obdobné parametry, např. ČOV Tetčice, naopak v jiných ČOV 
získané hodnoty silně kolísaly. Například v ČOV Střelice je mezi 
jednotlivými vzorky až 160násobný rozdíl v počtech koliformních 
mikroorganizmů a 470násobný rozdíl v počtech enterokoků (obr. 3 
a 4). Výsledky jsou odrazem technologického vybavení jednotlivých 
ČOV, srážkové činnosti před odběrem vzorků a mnoha dalších fak-
torů, které mohou ovlivnit kvalitu přitékající odpadní vody, a tím 
i její mikrobiální kontaminaci. Z grafu na obrázku 3 je patrná dosti 
vysoká kontaminace vzorků koliformními 
bakteriemi. Jedna třetina vzorků nevyhovuje 
mikrobiologickým kritériím pro použití kalů 
kategorie II na zemědělské půdy (tab. 1). 
Z hlediska výskytu enterokoků a fekálních 
koliformních bakterií ovšem vyhovují výše 
uvedeným kritériím všechny zkoumané 
vzorky čistírenských písků (obr. 4 a 5). 

Dobrým ukazatelem mikrobiálního 
zatížení vzorků písku je procento jeho suché 
hmotnosti nebo ztráta žíháním (obr. 2). 
Oba tyto parametry jsou v korelaci a pro 
orientační stanovení mikrobiálního zatížení 
vzorků můžeme proto použít kterýkoliv 
z nich (obr. 9). V grafech na obr. 6, 7 a 8 je 
zobecněna matematická závislost obsahu 
organické sušiny ve vzorcích na jejich mik-
robiální kontaminaci. 

Mechanické vlastnosti písku 
z lapáku písku

Zcela chybějící nebo neúplné informace 
o základních mechanických vlastnostech 
písku z lapáku písku vedly k rozsáhlejší prá-
ci v této oblasti. Písek se dostává do odpad-
ních vod především v oblastech s jednotnou 
kanalizační soustavou, a to především při 
srážkových událostech, kdy je unášen spolu 
s dešťovou vodou kanalizační soustavou, 
v menší míře potom netěsnostmi kanalizace, 
případně nekázní fyzických či právnických 
osob. Ani u oddílné kanalizační soustavy 
nemůžeme přítomnost písku v odpadní vodě 

zcela vyloučit, jeho původ je především v netěsnosti kanalizace, 
případně v nelegálním zaústění dešťových vod do této kanalizace. 
Písek je z odpadní vody nejčastěji oddělován technologiemi využí-
vajícími jeho mechanicko-fyzikálních vlastností v mechanickém 
stupni čištění. Jeho odstranění představuje zabránění vnosu písku 
do biologického stupně ČOV, kde by vzhledem ke svým vlastnostem 
(měrná hmotnosti, abrazivita) mohl negativně působit na strojní 
zařízení, případně snížit účinné objemy nádrží.

Materiál a metodika

Vzorky čistírenského písku
Vzorky písku byly odebrány v 9 čistírnách odpadních vod (ČOV) 

v Jihomoravském kraji. Z každé ČOV byly odebrány v průměru 3 
vzorky v časovém rozmezí od září do prosince 2008. Odběr vzorků 
vycházel z ČSN-ISO 10381-6:1998 Kvalita půda – Odběr vzorků 

Obr. 10. Vzorky písku po vysušení (foto autor)

Obr. 11. Měrná hmotnost písku z jednotlivých čistíren odpadních 
vod

Obr. 12. Zůstatky jednotlivých frakcí písku 
na sítě, ČOV Tetčice

Obr. 13. Zůstatky jednotlivých frakcí písku 
na sítě, ČOV Střelice

Obr. 14. Zůstatky jednotlivých frakcí písku 
na sítě, ČOV Zbraslav

Obr. 15. Zůstatky jednotlivých frakcí písku 
na sítě, ČOV Ořechov

Obr. 16. Zůstatky jednotlivých frakcí písku 
na sítě, ČOV Blansko

Obr. 17. Zůstatky jednotlivých frakcí písku 
na sítě, ČOV Boskovice
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– část 6. Vzorky byly v den odběru transportovány do laboratoře, 
ihned po přijetí byly vzorky zváženy, byla stanovena jejich sušina, 
ztráta žíháním, následně byly stanovovány měrná hmotnost a gra-
nulometrie.

Metody odběru vzorků, analýz
Odběr vzorku TNI CEN/TR 15310-1
Stanovení objemové hmotnosti ČSN ISO 7033
Sítový rozbor ČSN EN 933-1

Výsledky
Vzorky čistírenského písku odebrané z různých ČOV vykazovaly 

na první pohled odlišné množství organického podílu. Obr. 10 tuto 
rozdílnost dokumentuje na příkladu vzorků odebraných z ČOV 
Letovice (vlevo), Náměšť nad Oslavou (uprostřed), Blansko (vpravo). 
Vzorek z ČOV Letovice obsahoval 19 % sušiny, ztráta žíháním byla 
stanovena na 69 %, vzorek z ČOV Náměšť nad Oslavou obsahoval 
44 % sušiny, ztráta žíháním byla stanovena na 41 %, vzorek z ČOV 
Blansko obsahoval 62 % sušiny, ztráta žíháním byla stanovena na 
44 %. Průměrné hodnoty sušiny a organické sušiny z jednotlivých 
čistíren odpadních vod jsou uvedeny v tabulce 2 a v tab. 3 jsou 
uvedeny vlastnosti vybraných hornin.

Stanovení měrné hmotnosti – metoda pyknometrická
Tato metoda je použitelná pro drobné i hrubé kamenivo. Vzorek 

kameniva se uloží na 24 hodin do vody, potom se na povrchu osuší 
a zváží se (m1). Takto upravený vzorek se vloží do pyknometru 
a pyknometr se zaplní vodou, odstraní se všechny vzduchové 
bubliny a voda se doplní do kalibrovaného objemu. Vnější povrch 
pyknometru se osuší a celý pyknometr i se vzorkem se zváží (m5). Po 
vyprázdnění pyknometru se zváží pyknometr zcela naplněný vodou 
(m6). Vzorek na misce se vysuší při 105 °C a zváží (m4). Následně 
vypočteme měrnou hmotnost:

 [kg·m-3]

kde:
ρp – měrná hmotnost kameniva [kg·m-3]
ρv – měrná hmotnost vody [kg·m-3]
m1 – hmotnost vzorku kameniva vkládaného do pyknometru [kg]
m4 – hmotnost vysušeného vzorku kameniva [kg]
m5 – hmotnost pyknometru se vzorkem [kg]
m6 – hmotnost pyknometru s vodou [kg]

Stanovení granulometrie – sítový rozbor
Kamenivo je polydisperzní partikulární látka. Zrnitost kameniva 

vyjadřuje skladbu různě velkých zrn různého tvaru. Velikost zrn 
a jejich podílové zastoupení v množině se stanovuje sítovým roz-
borem. Množina zrn zachycených na sítě se nazývá frakcí, normová 
sada sít se čtvercovými otvory je následující: 0,063 – 0,125 – 0,5 
– 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 63 – 125 [mm]. Vzhledem k charakteru 
zpracovávaného materiálu byla pro naše potřeby dostatečná sada sít 
0,063 – 0,125 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 [mm]. Zrnitost jednotlivých 
vzorků je znázorněna na obr. 12–17. 

Diskuze
Uvedené výsledky popisují mechanické vlastnosti čistírenských 

písků z devíti čistíren odpadních vod Jihomoravského kraje. Vzorky 
odebírané postupně v průběhu 4 měsíců vykazovaly opakovaně 
obdobné parametry. Ze stanovení měrné hmotnosti (obr. 11) je patrný 
minimální rozptyl naměřených údajů. Měrná hmotnost písků z jed-
notlivých čistíren osciluje v rozmezí od 2 295 kg·m-3 do 3 152 kg·m-3, 
čímž se potvrdil náš předpoklad, že v literatuře bývá často zaměňována 
a chybně uváděna hodnota sypné hmotnosti písku. Tato záměna může 
mít fatální následky na funkci mechanického předčištění. Především 
z důvodu zcela jiných sedimentačních rychlostí písku.

Z výsledků sítových rozborů (obr. 12–17) je zřejmé, že ve sledova-
ných píscích jsou s největší četností zastoupeny frakce 2–0,25 mm. 
Využití písků je však problematické, a to především z důvodu obsa-

hu organického materiálu, který bývá v pís-
cích obsažen a může obsahovat mikrobiální 
znečištění. Obsah organického materiálu 
v písku je ovlivněn několika faktory, jedná 
se především o typ kanalizační soustavy, 
použité zařízením na těžení a separaci, pří-
padně praní písku a správné provozování 
tohoto zařízení. Ze zjištěných obsahů orga-
nické sušiny můžeme konstatovat, že nejlep-
ších výsledků dosahují zařízení instalovaná 
na ČOV Tetčice, Zbraslav a Střelice, ostatní 
čistírny vykazují parametry o třídu horší, 
což může způsobovat problémy především 
s deponováním písků na skládky ve smyslu 
vyhlášky 294/2005 Sb. 

Je také třeba zmínit běžně opomíjenou, 
ale v praxi nesmírně důležitou skuteč-
nost, že vysoký podíl organických látek ve 
vytěženém písku (štěrku) ve skutečnosti 
znamená jejich předčasné odstranění ze 
systému. Při požadavku na vysoce účinnou 
denitrifikaci je jedním z hlavních limitují-
cích problémů nedostatek snadno odbou-
ratelného organického substrátu. Často 
jsou navrhovány technologie s dávkováním 
externích substrátů, přičemž ve většině 
případů se nikdo nezamyslí nad návrhem 
mechanického stupně. Ten se běžně skládá 
z lapáků štěrku a předimenzovaných lapáků 
písku, bez zařízení, které umožní navracet 
organické látky zpět do čistírenské linky. 

ČOV
sušina organická 

sušina

[%] [%]

Tetčice    96,3940    2,0012

Střelice    87,2244    4,7921

Zbraslav    91,8052    1,5844

Ořechov    62,8545    22,7118

Náměšt nad Oslavou    48,1030    37,2908

Blansko    79,6791    16,2632

Boskovice    67,2008    21,3900

Letovice    38,2839    19,8700

Jedovnice    15,4931    73,6428

Tab. 2. Průměrné hodnoty sušiny a organické sušiny z jednotlivých 
čistíren odpadních vod

Hornina

Měrná hmot-
nost

Tvrdost  
podle Mohse

Pevnost  
v tlaku

Pevnost v tahu 
ohybem

Nasákavost

[kg·m-3] - [MPa] [MPa] [%]

Vyvřelé horniny

žula 2600-2800 6-7 120-240 10-35 0,2-1,2

dirit 2700-3000 6-7 135-215 20-40 0,2-0,7

gabbro 2800-3100 6-7 150-225 25-60 0,2-,05

syenit 2500-2900 6-7 150-200 10-20 0,2-0,5

čedič 2050-3000 6 250-400 15-25 0,1-0,3

trachyt 2400-2900 6-7 60-70 - 1-2

diabas 2800-2980 6 120-220 20-45 0,1-0,8

porfyr 2550-2650 6-7 70-210 15-30 0,2-1,5

Usazené horniny

pískovec 2000-2400 proměnlivá 30-80 3,8 4,0-8,5

vápenec 2600-2850 3 40-180 10-25 0,2-0,6

dolomit 2650-2850 3,5 100-200 12-25 0,2-0,6

břidlice 2600-2750 7 100-190 30-100 0,3-1,5

Metamorfované horniny

rula 2650-2750 6-7 120-250 24-50 0,1-1,2

křemenec 2500-2700 7 300 - 0,5

amfibolit 2700-3100 6 170-280 - 0,1-0,4

mramor 2700-2800 3 75-145 12-26 0,2-1,0

serpentin 2500-2850 3-4 60-140 10-23 0,1-2,0

Tab. 3. Vlastnosti vybraných druhů hornin
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Autoři tohoto článku se běžně setkávali a setkávají s nepochopením 
účelnosti zařazení takovýchto technologií do technologické části 
ČOV. Skutečně fungující pračky písku jsou považovány za drahé 
a zbytečné hračky, které nemají přílišný význam. Pokud ovšem 
zjistíme, že obsah organických látek v písku může dosahovat výše 
uvedených hodnot (v případě materiálu z lapáku štěrku jsou tyto 
hodnoty ještě mnohem vyšší) a přepočítáme-li je na bilanční hod-
noty, je na místě úvaha, zda tyto organické látky zbytečně odstra-
ňované ze systému později někde nejsou postrádány. Odpověď 
necháme na ctěných čtenářích. 
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This paper considers problems of sand from wastewater tre-
atment plants. Microbial and mechanical analysis of sand have 
been taken and an interesting finding of mechanical and microbial 
properties of sand have been found.

Městské odpadní vody – 
významný zdroj vody  
pro závlahy
Josef Zavadil, Michal Krátký

Klíčová slova
odpadní voda – čištění a jiné zneškodňování odpadních vod – ochra-
na povrchových a podzemních vod – závlaha – vodní díla – rizika 
užití – kritéria užití

Souhrn
V článku je proveden rozbor problematiky využívání odpad-

ních vod pro závlahu při současném splnění povinností na úseku 
ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, daných zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách. Jsou v něm zhodnocena hlavní rizika 
užití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin 
a uvedena kritéria pro jejich užívání s tolerovatelným rizikem 
nákazy obyvatelstva infekčními chorobami a střevními hlísty 
a negativních účinků na životní prostředí.

Úvod
Městské odpadní vody jsou ve světě významným zdrojem vody 

pro závlahy. Strauss [1] uvádí, že řádově 10 % ve světě produko-
vaných odpadních vod je běžně užíváno pro závlahu. K velkému 
nárůstu užívání městských odpadních vod k závlaze plodin dochází 
asi od 60. let minulého století zejména v semiaridních oblastech jak 
rozvojových, tak i rozvinutých zemí. Podle Carra [2] se nečištěnými 
nebo částečně vyčištěnými odpadními vodami zavlažuje nejméně 
20 mil. ha v 50 zemích. Smit a Nasr [3] odhadují, že 1/10 nebo ještě 
více světové populace konzumuje potraviny vypěstované na pozem-
cích zavlažovaných odpadní vodou. Mara a Cairncross [4] uvádějí, 
že významné zvýšení využití odpadních vod pro závlahu plodin 
bylo zaznamenáno v posledních desetiletích, zvláště v aridních 
a sezónně aridních oblastech v průmyslových i rozvojových zemích. 
Za příčiny toho jsou považovány nárůst nedostatku povrchových 

vod pro závlahy, vyvolaný zvýšeným nárůstem potřeby pitné vody 
pro města a užitkové vody pro průmysl, vysoká cena průmyslových 
hnojiv a poznatky o hodnotě živin v odpadní vodě, prokázání, že 
zdravotní riziko a riziko poškození půdy jsou minimální, jestliže 
jsou dodržena nutná opatření, vysoké náklady na moderní čistírny 
a sociokulturní přijetí závlah odpadními vodami.

Z evropských států s obdobnými klimatickými podmínkami 
jako v ČR, má největší tradici se závlahami městskými odpadní-
mi vodami SRN. Z moderních závlahových systémů je zde např. 
úspěšně provozována závlahová soustava s tlakovým rozvodem 
vody určená pro likvidaci odpadních vod města Braunschweig 
a okolních obcí, která byla vybudována již v letech 1957–1963 
[5]. Spolu s čistírnou odpadních vod je provozována dobrovol-
nou neziskovou organizací Abwasserverband Braunschweig bez 
jakýchkoliv státních dotací. Na cca 3 000 ha se závlahou postřikem 
vyčištěnou městskou odpadní vodou zavlažují obiloviny, brambo-
ry a cukrová řepa. 

V ČR byly závlahy vyčištěnými městskými odpadními vodami 
vybudovány na 380 ha [6]. Nejsou však již dlouhou dobu provo-
zovány a udržovány a v důsledku toho nejsou provozuschopné. 
Hlavní příčiny likvidace závlah městskými a jinými odpadními 
vodami v ČR spočívají v nezájmu zemědělců o ně a v odporu oby-
vatelstva proti nim z obavy z nebezpečných účinků těchto vod na 
zdraví lidí a životní prostředí. Provozovatele doplňkových závlah, 
s výjimkou v oblastech s deficitními vodními zdroji, nic nemotivuje 
k využívání vyčištěných městských a ani jiných odpadních vod pro 
závlahy zemědělských plodin. 

Městským odpadním vodám, jakožto alternativnímu zdroji vody 
pro závlahy, je třeba v ČR opět začít věnovat pozornost. V ČR se 
již dlouhodobě vyskytují oblasti s nedostatkem vody pro závlahy 
(např. Slánsko, Žatecko, Českomoravská vrchovina). V důsledku 
probíhajících klimatických změn se může jejich rozloha v budouc-
nosti výrazně zvýšit spolu s výrazným nárůstem potřeby závlah 
a tím i vody pro závlahy. Ing. Kašpárek při vystoupení na Národním 
dialogu o integrované ochraně a využití vodních zdrojů v České 
republice [7] mimo jiné uvedl, že v pásu mezi dolní Berounkou, 
dolní Vltavou a dolní Ohří se oteplení, které nastalo v posledních 
desetiletích, již projevuje poklesem průtoků v letních měsících až 
k mizivým hodnotám. Nejsou tak zajištěny minimální ekologické 
průtoky a odpadní vody odtékají u některých malých tzv. drobných 
vodních toků téměř do suchých řečišť.
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Na základě výsledků řešení výzkumného záměru MZe 
0002704901 Zmírnění nepříznivých přírodních a antropogenních 
vlivů na půdu a vodu, etapy 02 Alternativní zdroje závlahové vody 
a na základě rozsáhlých domácích a zahraničních poznatků vznikla 
metodika „Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze 
zemědělských plodin“, VÚMOP, v. v. i., 2008 [17].

Metodika je určena pro navrhování, projektování a provozování 
závlah městskými odpadními vodami v podmínkách České repub-
liky a seznámení s jejím obsahem je předmětem tohoto článku.

Legislativní rámec
Odpadní vody podle ustanovení § 38 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění poz-
dějších předpisů [8] jsou vody použité v obytných, průmyslových, 
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo 
dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Zařazení 
nějaké vody podle výše uvedené definice mezi odpadní vody má 
především význam z hlediska povinností daných vodním záko-
nem na úseku ochrany povrchových a podzemních vod. Základní 
povinnosti jsou dány ustanovením § 5 odst. 1 tohoto zákona. 
Mezi tyto povinnosti patří mimo jiného to, že každý, kdo nakládá 
s povrchovými a podzemními vodami je povinen dbát o jejich 
ochranu. Takovýmto nakládáním s povrchovými nebo podzemními 
vodami je i vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, 
které vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu. Vodní 
zákon však zná i jiné způsoby zneškodňování odpadních vod než 
výše uvedené vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních, jak uvádí jeho ustanovení § 5 odst. 3. Jiným 
způsobem zneškodňování odpadních vod je např. běžně známá 
akumulace odpadních vod v žumpě (bezodtoké jímce). Dalším 
jiným způsobem zneškodňování odpadních vod, a to ať již vyčiště-
ných v čistírně odpadních vod nebo i takto nevyčištěných, je jejich 
využití k závlaze pozemků. 

Podle ustanovení § 56 vodního zákona a vyhlášky č. 225/2002 
Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melio-
racím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně [9], je 
závlaha pozemků realizována postřikem, podmokem (brázdovým 
nebo drenážním), přeronem, výtopou nebo jiným způsobem, 
zejména kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým systémem. 
Pokud je pro tyto druhy závlahy použito jako média odpadní vody, 
nejedná se o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 
tedy o vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo pod-
zemních, a proto nevyžaduje ani povolení vodoprávního úřadu. 
Základní podmínkou je však již výše uvedené splnění povinnosti 
z vodního zákona, že nesmí být ohrožena jakost povrchových 
a podzemních vod. To musí být zajištěno kvalifikovaným stanove-
ním velikosti jednotlivých závlahových dávek. Při určování velikosti 
závlahových dávek je třeba se řídit zásadami stanovenými ČSN 
75 0434 Potřeba vody pro doplňkovou závlahu [10]. Závlahovou 
dávkou může být do půdy dodáno jen takové množství odpadní 
vody, při které nedojde k překročení obsahu vody v půdě, respek-
tive půdní vrstvě, nad polní vodní kapacitu. 

Pokud přivedení odpadní vody k pozemku zavlažovanému touto 
vodou vyžaduje stavbu, jedná se o stavby, které jsou vodními díly 
podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) a ustanovení § 56 vodního 
zákona a vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb 
k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu 
a rozsahu péče o ně. Tato vodní díla vyžadují povolení příslušného 
vodoprávního úřadu podle ustanovení § 15 vodního zákona.

Rizika užití městských odpadních vod pro závlahy
Z rozsáhlých poznatků získaných výzkumem vedeným v ČR 

a zahraničí a ze zahraničních zkušeností z provozu závlah měst-
skými odpadními vodami je zřejmé, že příčinou největších rizik 
užití městských odpadních vod pro závlahy je jejich silné mikro-
biální znečištění. Mechanicko-biologickým čištěním odpadních 
vod se sice výrazně snižuje (v některých ukazatelích až o více než 
99 %), avšak z hlediska závlah je stále vysoké. Např. Baudišová et 
al. [11] uvádějí, na základě výsledků analýz odtoků z více než 100 
různých typů a velikostí čistíren odpadních vod v České repub-
lice, průměrný počet 3 623 KTJ/ml koliformních bakterií, 1 479 
KTJ/ml termotolerantních koliformních bakterií a 633 KTJ/ml 

enterokoků. Podle kritérií stanovených ČSN 75 7143 Jakost vody 
pro závlahu [12] nesmí být ve vodě I. třídy čistoty, tj. vhodné pro 
závlahu, více než 100 KTJ/ml koliformních bakterií, 10 KTJ/ml 
termotolerantních koliformních bakterií a 10 KTJ/ml enterokoků. 
V ukazatelích mikrobiálního znečištění mohou městské odpadní 
vody splňovat požadavky kladené na ně ČSN 75 7143 a přísluš-
nými směrnicemi Světové zdravotnické organizace [13, 14] pouze 
v případě, že jsou zdravotně zabezpečeny dezinfekcí nebo čištěním 
ve správně navržených a provozovaných stabilizačních nádržích. 
Pro zdravotní zabezpečení mechanicko-biologicky čištěných vod 
lze užívat dočišťovací nádrže s aerobním čištěním. Baudišová et 
at. [15] uvádějí, v práci věnované problematice eliminace mikrobi-
álního znečištění na čistírně odpadních vod Dolní Chabry, snížení 
počtu indikátorových mikroorganizmů čistírenskou technologií 
o 99,8 % a dočištěním v biologickém rybníku o dalších 95,8 % 
(enterokoky) až 98,7 % (termotolerantní koliformní bakterie), tj. 
o cca 1 až 2 řády. Na výtoku z dočišťovacího rybníka odpadní voda 
obsahovala v průměru jen 21 KTJ/ml koliformních bakterií, 5 KTJ/ml 
termotolerantních koliformních bakterií a 4 KTJ/ml enterokoků. 
Odpadní vody je třeba před užitím k závlaze stejně akumulovat, 
především z důvodu jejich nerovnoměrné potřeby v průběhu roku. 
Zdravotně zabezpečené městské odpadní vody lze užívat nejenom 
pro závlahu všech plodin a kultur bez jakéhokoliv omezení, ale 
lze užít jakýkoliv způsob závlahy (tedy i postřik a ostatní způsoby 
povrchové závlahy).

Mechanicko-biologickým čištěním městských odpadních vod se 
kromě mikrobiálního znečištění výrazně snižuje také jejich hnojivá 
hodnota (zejména v důsledku snížení obsahu dusíku a fosforu) 
a obsah potenciálně rizikových prvků. Zřejmé to je např. ze srovnání 
výsledků rozborů mechanicky čištěné a mechanicko-biologicky 
čištěné a dosazené odpadní vody města Mělník (tab. 1, 2). I nejvyšší 
naměřené obsahy potenciálně rizikových prvků v odpadní vodě 
odtékající z této čistírny byly mnohem nižší než připouští ČSN 

Čištění od-
padní vody

mechanické
(n = 45)

mechanicko biologické 
včetně dosazení

(n = 28)

Snížení – resp. 
zvýšení + (%)

N – NH4 60,1 3,7 – 93,8

N – NO2 0,042 0,10 + 138,1

N – NO3 <5 <5 0

N org. 8,8 2,3 – 73,9

N celk. 68,9 6,1 – 91,1

P celk. 19,6 6,2 – 68,4

K 20 19 – 5,0

Mg 16 16 0

Ca 116 102 – 12,1

Tab. 1. Průměrný obsah živin v mg/l v odpadní vodě města Mělník

n = počet analyzovaných vzorků

Čištění 
odpadní 
vody

mechanické
(n = 45)

mechanicko bio-
logické včetně 

dosazení
(n = 28)

Snížení 
(%)

NPH ČSN, 1) 
I. tř. čistoty
(USEPA, 2) 

dlouhodobé 
užití)

Statistická 
veličina

průměr max. průměr max.

Hg 0,15 0,56 <0,10 <0,10 5

Cd 0,78 10,4 0,24 1,03 69,2 10 (10)

Pb  3,5 14 1,68 5 52,0 50 (5000)

As  1,3 5 1,04 2 20,0 50 (100)

Cr  3,5 20 1,0 5 71,4 200 (100)

Ni  9,0 39 2,8 5 68,9 100 (200)

Cu  19,9 169,4 2,3 7,2 88,4 500 (200)

Zn  258,3 1440 19,5 57 92,5 1000 (2000)

V  3,8 19 1,5 5 60,5 100 (100)

Tab. 2. Obsah potenciálně rizikových prvků v odpadní vodě města 
Mělník v μg/l

1) Nejvýše přípustná hodnota podle ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahu 
[12]
2) Doporučené maximální koncentrace stopových prvků v regenerovaných 
vodách při jejich užití pro závlahy podle USEPA [16]
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75 7143 [12] v závlahové vodě vhodné pro závlahu a než maximální 
přípustné koncentrace stopových prvků v regenerovaných vodách 
při jejich dlouhodobém používání pro závlahy, doporučené USEPA 
[16]. Při užívání mechanicko-biologicky čištěných a dosazených 
městských odpadních vod z účinných, kvalifikovaně provozova-
ných čistíren pro závlahy by se tedy v rozhodující míře uplatnily 
vláhové účinky těchto vod při tolerovatelném riziku hromadění 
rizikových prvků v půdě a kontaminace podzemních vod těmito 
prvky. Nezanedbatelným rizikem užívání městských odpadních vod 
pro závlahy je riziko hromadění sodíku v půdě. Pokusy vedenými ve 
Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v letech 2004–2007 
s odpadními vodami města Mělník, které v průměru obsahovaly 
75–90 mg/l sodíku, se během 3 let zvýšil obsah sodíku v půdě 4x. 
Riziko hromadění sodíku v půdě lze však minimalizovat výběrem 
pozemků s dobře propustnými půdami s přirozeným nebo umělým 
odtokem podzemních vod, popř. některými dalšími opatřeními.

Kritéria užití městských odpadních vod pro závlahy
Z výsledků vlastních šetření a literárních poznatků je zřejmé, že 

užívání městských odpadních vod pro závlahy zemědělských plodin 
je v podmínkách ČR možné jen za předpokladu splnění resp. plnění 
určitých kritérií. Tato kritéria jsou uvedena v certifikované metodi-
ce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. „Kritéria 
využití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin“ 
[17]. Jejich hlavním účelem je ochrana zdraví obyvatelstva před 
nákazou infekčními chorobami a střevními hlísty a ochrana půdy 
před negativními účinky látek obsažených v odpadní vodě užívané 
k závlaze. Dále uvedená kritéria užití městských odpadních vod pro 
závlahy musí být pro každou závlahovou stavbu specifikována. Při 
jejich stanovení je třeba brát zřetel na vysoký čistící účinek půdy. 
Vždy musí být splněna resp. plněna tato kritéria:

1. Poznatky o fyzikálně chemických a mikrobiologických 
vlastnostech městských odpadních vod. Pro každou závlahu 
těmito odpadními vodami musí být získány zvlášť kvalifikova-
ně navrženým a vedeným monitoringem. Kvalitní informace 
o jakosti odpadní vody v jejím zdroji pro závlahu jsou nezbytné 
jak pro předprojektovou a projektovou přípravu závlahy, tak pro 
její provoz. Způsob vedení monitoringu jakosti městské odpadní 
vody musí navrhnout k tomu odborně způsobilá právnická či 
fyzická osoba. Při jeho návrhu musí být dodrženy zásady hodnocení 
a použití vody pro doplňkovou závlahu, stanovené ČSN 75 7143 
[12]. Týká se to především výběru kvalitativních ukazatelů a počtu 
odebraných vzorků nezbytného pro návrh, projektování a provoz 
závlahy. U závlah, pro které bude vypracováván provozní řád podle 
TNV 75 4931 Provozní řády závlah [18], bude třeba v něm způsob 
monitoringu jakosti odpadní vody uvést. Podle TNV 75 4931 by 
v provozním řádu mělo být stanoveno, jakým způsobem se moni-
toring zajišťuje, kdo provádí odběr vzorků, jaká je četnost odběru 
vzorků, které ukazatele jakosti vody je třeba monitorovat a jak se 
vyhodnocují výsledky rozborů. V provozním řádu je třeba také 
uvést, kdo výsledky monitoringu vyhodnocuje, kdo je archivuje 
a jak dlouho.

Vodoprávní úřad může svým rozhodnutím uložit povinnost zpra-
covat a předložit mu ke schválení provozní řád podle ustanovení 
§ 59 odst. 2 vodního zákona.

Blíže viz kapitola 4 metodiky nazvaná „Monitoring jakosti měst-
ských odpadních vod pro navrhování, projektování a provoz závlah 
těmito odpadními vodami“. 

2. Kvalifikované vyhodnocení poznatků o fyzikálně-chemic-
kých a mikrobiologických vlastnostech městských odpadních 
vod. Poznatky o jakosti odpadní vody musí vyhodnocovat k tomu 
odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba. Na jejich zákla-
dě se podle zásad stanovených ČSN 75 7143 [12] voda zařadí do 
jakostní třídy. Klasifikuje se zvlášť podle každé skupiny ukazatelů 
měřených v rámci monitoringu. U městské odpadní vody se bude 
jednat vždy o skupinu ukazatelů vlastností fyzikálních, skupinu 
ukazatelů vlastností chemických a skupinu ukazatelů vlastností 
biologických. Do každé skupiny se zařazuje podle nejnepříznivěj-
šího ukazatele. Ukazatelé v každé skupině se přitom považují za 
rovnocenné. Vlastní zařazení do jakostních tříd se provádí srovná-
ním naměřených hodnot jednotlivých ukazatelů s jejich nejvýše pří-
pustnými hodnotami stanovenými ČSN 75 7143. Zásady, které musí 
být při vyhodnocení poznatků o jakosti odpadních vod dodrženy, 
jsou uvedeny v kapitole 5 metodiky nazvané „Vyhodnocení jakosti 
městských odpadních vod z hlediska závlah“. 

3. Čištění městských odpadních vod. V případě užití čistíren-
ských způsobů čištění odpadních vod musí být vždy podrobeny 
úplnému, účinnému mechanickému čištění i při odběru z akumu-
lačních nádrží. Sekundární čištění (biologické s vysrážením kalu) 
je nutné v případech, kdy odpadní voda obsahuje větší množství 
potenciálně rizikových prvků než je přípustné v závlahové vodě 
vhodné pro závlahu. Zdravotní zabezpečení odpadní vody nemusí 
být prováděno jen při užití podzemní kapkové nebo bodové závlahy 
a při užití povrchové kapkové nebo bodové závlahy pro závlahu 
lesních dřevin a plodin určených pro konzervárenské a průmys-
lové zpracování, energetické užití a nepřímé zkrmování zvířaty. 
V ostatních případech musí být užit takový způsob zdravotního 
zabezpečení, kterým se sníží bakteriální a parazitární znečištění na 
úroveň nepřekračující tolerovatelná rizika. Tato úroveň odpovídá 
nejvýše přípustnému bakteriálnímu a parazitárnímu znečištění 
vody vhodné pro závlahu.

Užití stabilizačních nádrží pro čištění městských odpadních vod 
přichází v současné době v ČR v úvahu hlavně u malých aglome-
rací. Vhodnost čištění městských odpadních vod ve stabilizačních 
nádržích může v ČR narůst nejenom pro svoje výhody proti čistí-
renským způsobům jejich čištění, ale i v případě oteplení klimatu, 
které by zejména v zimním období pozitivně ovlivnilo biologické 
čistírenské procesy v nádržích. Při rozhodování o způsobu čištění 
městských odpadních vod je třeba mít na zřeteli, že stabilizační 
nádrže pro 3. stupeň čištění by plnily funkci akumulačních nádrží, 
které jsou pro provoz závlahy městskými odpadními vodami nezbyt-
né. Uspořádání kombinace úplného mechanického stupně čištění, 
aerobních biologických nádrží a závlahy čištěnými odpadními 
vodami uvádějí Šálek a Tlapák [19].

4. Akumulační nádrže. Při užití čistírenských způsobů čištění 
jsou pro provoz závlahy nezbytné z důvodu nerovnoměrné potřeby 
vody pro závlahu v průběhu roku a vegetačního období. Akumulač-
ní nádrže musí být nejméně 2 (nebo jedna rozdělená na dvě polovi-
ny), aby když se jedna nádrž vyprazdňuje, mohla být druhá plněna. 
Při výpočtu objemu akumulačních nádrží je třeba uvažovat nejenom 
produkované množství odpadních vod, ale všechny okolnosti, které 
mohou ovlivnit potřebu vody pro závlahy v průběhu vegetačního 
období. Průběh a velikost odběru odpadních vod z akumulačních 
nádrží bude významně záviset na obsahu živin v odpadní vodě před 
jejím odběrem. Při obsahu rostlinných živin jako je v mechanicko-
-biologicky čištěné odpadní vodě musí být odebírána v závislosti 
na velikosti a době výskytu vláhových deficitů plodin, při obsahu 
rostlinných živin jako v mechanicky čištěné odpadní vodě buď 
výhradně, anebo také s ohledem na požadavky plodin na tu živinu, 
která je v odpadní vodě v největším množství (tou je u městských 
odpadních vod dusík). 

Akumulace dobře mechanicko-biologicky čištěných městských 
odpadních vod nepředstavuje riziko obtěžování okolí nádrží nepří-
jemným pachem. Lze proto předpokládat, že jejich zřízení nebudou 
příslušné orgány státní správy a veřejnost bránit.

5. Výběr vhodných pozemků a stanovení optimální velikosti 
zavlažované plochy. Jejich výměra musí být taková, aby umožnila 
užití odpadních vod k závlaze bez rizika negativních účinků na 
půdu, podzemní a povrchové vody, ke kterým by mohlo docházet 
při přetěžování půdy odpadními vodami. Při závlaze postřikem 
musí mít pozemky takovou konfiguraci, která minimalizuje riziko 
vzniku vodní eroze. Potřebná výměra pozemků musí být stanovena 
s ohledem na množství odpadních vod, druhy zavlažovaných plo-
din a složení odpadních vod. Rovněž je třeba mít na zřeteli, že podle 
ČSN 75 7143 [12] musí být na pozemcích kolem zdrojů podzemních 
vod a povrchových vod, vodních toků a vodních nádrží dodržována 
ochranná pásma i při závlaze vodou I. třídy čistoty. S ohledem na 
poměrně vysoký obsah sodíku i ve vyčištěných městských odpad-
ních vodách, je třeba vybírat pozemky s přirozeným nebo umělým 
odtokem podzemních vod a lehkými až středně těžkými půdami, 
u kterých je riziko hromadění sodíku v půdě nižší než u půd 
těžkých. Pozemky je třeba vybírat i tak, aby jejich umístění v území 
nevyvolalo negativní reakci místních obyvatel na závlahu odpadní 
vodou. U pronajatých pozemků je třeba mít souhlas jejich vlastníků 
s užitím pro závlahu odpadní vodou. Pozemky se nesmí nacházet 
ve zranitelných oblastech ve smyslu zákona č. 254/2001, o vodách 
[8]. Pozemky musí být vybrány v rámci projektové přípravy stavby 
k tomu odborně způsobilými osobami.

6. Pozitivní přístup místních obyvatel k užití městských 
odpadních vod pro závlahu. Pro jeho získání musí být k dispozici 
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přesvědčivé informace o tom, že odpadní vody nebudou zdrojem 
zápachu při akumulaci a při závlaze a nebudou mít negativní účin-
ky na životní prostředí a nebudou ohrožovat zdraví obyvatel. 

7. Kvalifikované řízení závlahového režimu (tj. určování veli-
kosti závlahových dávek a termínu jejich aplikace). Nezbytné je 
zejména z důvodu minimalizace rizika vyplavování dusičnanů, 
reziduí pesticidů a jiných cizorodých látek do podzemních vod 
a také proto, že významně zvyšuje účinnost závlah a šetří náklady 
na závlahy. Při užívání mechanicky čištěných městských odpadních 
vod k závlaze s vysokým obsahem minerálního dusíku je třeba 
závlahový režim řídit s ohledem na režim hnojení plodin dusíkem. 
Při závlaze mechanicko-biologicky čištěnými odpadními vodami 
s nízkým obsahem dusíku je třeba závlahový režim řídit stejnými 
metodami jako při závlaze povrchovými nebo podzemními vodami. 
Jedná se o metody založené buď na přímém či nepřímém měření 
vlhkosti půdy čidly, nebo na výpočtu bilance vody v půdě. Užití 
čidel je vhodné na menších půdně diferencovaných plochách 
při pěstování vysoce intenzivních speciálních plodin za podpory 
mikrozávlah (zejména kapkové závlahy). Jeho velkou výhodou je, 
že umožňuje plnou automatizaci provozu závlahy. Bilanční meto-
dy se mohou velmi dobře uplatnit zejména při menší intenzitě 
výroby na velkých plochách při užití zavlažovacích strojů. Z řady 
vyvinutých bilančních metod lze velmi dobře užívat výpočetní 
program ZAPROG 1, vyvinutý ve VÚMOP, v. v. i. [20]. Při návrhu 
vhodného způsobu řízení závlahového režimu je třeba uvažovat 
jeho finanční nákladnost, dostupnost meteorologických dat, nároky 
na odborné znalosti uživatelů, druhy pěstovaných plodin a kultur, 
způsob závlahy, velikost zavlažovaných pozemků, vlastnosti půdy 
v zájmovém území závlahy a popř. další okolnosti.

Kromě k vegetační závlaze může být městská odpadní voda užita 
i k mimovegetační (předvegetační) závlaze za účelem vytvoření 
dostatečné zásoby vody v půdě pro vzejití plodin a jejich počáteční 
růst a vývoj. Velikost závlahových dávek odpadní vody nesmí být při 
této závlaze větší než retenční schopnost půdního profilu do hloubky 
navlažení v době aplikace závlahy. Pro stanovení velikosti závlaho-
vých dávek je nezbytná znalost polní vodní kapacity navlažovaného 
půdního profilu a momentální vlhkosti půdy. Při závlaze v jarním 
předvegetačním období představuje závlaha odpadní vodou zvýšené 
riziko vyplavování dusičnanů a cizorodých látek do podzemních 
vod také proto, že v tomto období je v půdě vysoký obsah dusič-
nanů, vzniklých v důsledku mineralizace organické hmoty v půdě 
v mimovegetačním období. Mimimovegetační závlahu je proto třeba 
provádět jen výjimečně a se zvláštní opatrností.

Způsob řízení závlahového režimu při vegetační i mimovegetační 
závlaze musí být uveden v provozním řádu každé závlahové stavby.

8. Dodržování zásad správné zemědělské resp. lesnické praxe. 
Tyto zásady musí být určeny v závislosti na místních podmínkách, 
včetně podmínek klimatických. Při jejich stanovení musí být zohled-
něna jakost odpadní vody (obsah nutrietů, stopových prvků, sodíku, 
rizikových prvků a organických cizorodých látek, mikrobiální zne-
čištění), fyzikální a chemické vlastnosti půdy (hlavně hydraulická 
vodivost půdy, obsah živin, sodíku, stopových a rizikových prvků), 
mocnost půdního profilu, odvodnění pozemků a jejich ohrožení 
vodní erozí, druh pěstovaných zemědělských plodin a kultur resp. 
lesních dřevin, jejich protierozní účinnost a tolerance na sole a způ-
sob závlahy. V případě užití nadměrně mikrobiálně znečištěných 
odpadních vod pro závlahu musí být součástí správné zemědělské 
praxe dodržování ochranných lhůt mezi poslední závlahou postři-
kem a sklizní resp. spásáním, stanovené ČSN 75 7143 [12]. Zásady 
správné zemědělské praxe musí být stanoveny v rámci projektové 
přípravy stavby k tomu odborně způsobilou osobou.

9. Zastavení provozu závlahy postřikem při rychlostem větru 
nad 2,5 m.s-1. Důvodem pro to je, že aerosoly, které při postřiku vzni-
kají, by mohly přesáhnout ochranné pásmo závlahy. Toto kritérium 
musí být uvedeno v provozním řádu každé závlahové stavby.

10. Intenzita závlahy (zejména postřikem) musí být nižší než 
intenzita infiltrace závlahové vody. Důvodem pro to je minima-
lizace rizika vzniku vodní eroze. Rovněž toto kritérium musí být 
uvedeno v provozním řádu každé závlahové stavby.

11. Kontrola vlivu závlahy městskými odpadními vodami na 
životní prostředí. Pozornost musí být zaměřena na vlastnosti půd 
na zavlažovaných pozemcích, povrchových vod v  zájmovém území 
závlahy odpadní vodou a v jeho okolí, podzemních vod ve studnách 
v okolní bytové zástavbě a na kvalitu ovzduší v okolí zájmového 
území závlahy. Výběr sledovaných ukazatelů je třeba provést podle 

výsledků rozborů odpadních vod užívaných pro závlahu. U půd 
je třeba vždy sledovat obsah sodíku a ukazatele vlastností, které 
by sodík při hromadění v půdě mohl negativně ovlivňovat, popř. 
mít fytotoxické účinky. Ve vodách je třeba vždy sledovat obsah 
dusičnanů a v povrchových vodách také fosforečnanů. U ovzduší 
je třeba zaměřit pozornost na pach. Způsob kontroly vlivu závlahy 
městskou odpadní vodou na životní prostředí musí být podrobně 
popsán v provozním řádu každé závlahové stavby.

Při pečlivém návrhu, kvalitním provedení a zodpovědném provo-
zování závlahy odpadní vodou, nemůže při běžném provozu dojít 
k narušení životního prostředí. Narušeno může být jen v některých 
zcela mimořádných případech, jako jsou havárie na přívodech 
a rozvodech odpadní vody, na akumulačních nádržích, čerpacích 
stanicích a při distribuci odpadní vody na pozemku, nekvalifiko-
vané řízení závlahového režimu, závlaha těsně před vydatnými 
dešťovými srážkami, závlaha postřikem při rychlosti větru větší 
než 2,5 m.s-1, intenzita závlahy větší než infiltrační schopnost 
půdy, závlaha extrémně těžkých a extrémně lehkých půd, vysoká 
hladina podzemní vody (nad 1,0 až 1,2 m u polních plodin a nad 
0,6 až 0,8 m u luk a pastvin), nevhodný způsob závlahy, nedodržo-
vání ochranných pásem mezi zavlažovanou plochou a bytovou 
zástavbou, komunikacemi, vodními toky a vodními nádržemi, 
nedostatečné čištění odpadních vod, nevhodné technické zásahy 
na zavlažované ploše a pod. 

12. Zajištění ochrany obsluhy závlahových zařízení před 
nákazou infekčními chorobami a střevními hlísty. Obsluha 
závlahových zařízení musí být vybavena ochrannými pomůcka-
mi, dodržovat správné hygienické zásady a absolvovat pravidelné 
lékařské prohlídky a očkování. Součástí závlahové stavby musí být 
sociální zařízení se sprchou, šatnou na pracovní oděvy a šatnou na 
„vycházkové“ oděvy. Způsob zajištění ochrany obsluhy závlahových 
zařízení před nákazou infekčními chorobami a hlísty musí být 
uveden v provozním řádu každé závlahové stavby.

13. Podpora výstavby závlah městskými odpadními vodami 
z veřejných zdrojů. Je nezbytným motivačním prvkem výstavby 
závlah městskými odpadními vodami. Tyto odpadní vody je třeba 
považovat za významný a spolehlivý alternativní zdroj vody pro 
doplňkovou resp. hnojivou závlahu. 

Závěr 
V případě, že závlahy městskými odpadními vodami jsou správně 

technicky řešeny a provozovány, nepředstavuje jejich exploatace 
netolerovatelná rizika pro zdraví obyvatelstva a životní prostředí. 
Kvalifikované užívání těchto odpadních vod pro závlahy může 
významně přispět ke stabilizaci výnosů zemědělských plodin, 
zemědělských kultur a přírůstků lesních dřevin na vysoké úrovni 
při dosažení určitých úspor na průmyslových hnojivech. Za zvláště 
vhodné lze považovat využití městských odpadních vod pro závla-
hu polních plodin určených pro průmyslové a energetické užití, 
energetických bylin a dřevin. Používání městských odpadních vod 
pro závlahy by mohlo významně pomoci k dosažení tzv. „dobrého 
stavu“ vod, požadovaného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky [21], a to zlepšením jakosti vody zejména 
drobných vodních toků, malých vodních nádrží a rybníků, zne-
čištěných nečištěnými nebo nedostatečně vyčištěnými odpadními 
vodami z malých aglomerací. Užívání vyčištěných městských 
odpadních vod pro závlahu je v souladu s článkem 12 Směrni-
ce Rady 91/271/EHS z 21. ledna 1991, ve znění Směrnice Rady 
98/15/ES ze dne 27. února 1998, o čištění městských odpadních 
vod [22], ve kterém se uvádí, že kdykoliv je to vhodné, měly by být 
tyto odpadní vody znovu použity. Přitom však musí být zamezeno 
nepříznivým účinkům na životní prostředí.
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Urban waste water – an important source of water for ir-
rigation (Zavadil, J. Krátký, M.) 
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The article analyzes the issue of the use of wastewater for ir-
rigation, while meeting the obligations in the area of protection of 
surface and groundwaters, the Act No. 254/2001 Coll. on Waters.  
In the article, the major risks of the use of urban waste water to 
irrigate agricultural crops are evaluated, and the criteria are listed 
for their use with tolerated risk of infectious diseases for popula-
tion, intestinal flu, and negative effects on the environment.

Modernizace a intenzifikace ČOV  
v Jihlavě

S nemalým příspěvkem z fondu ISPA a dalších kofinancujících 
institucí, akciová společnost METROSTAV modernizovala a inten-
zifikovala čistírnu odpadních vod (ČOV) v krajském městě kraje 
Vysočina – v Jihlavě. 

Vedle klasické ČOV s kapacitou 100 tis. EO, zahrnující i kapacitní 
rezervu pro budoucí rozvoj regionu, byla poprvé v ČR instalována 
linka termické degradace čistírenských kalů a shrabků. Instalované 
technologické zařízení uspělo při všech testech, zejména garančních 
zkouškách a testu spolehlivosti, které proběhly v období od ledna 
2009 do března 2009. 

Při zkouškách byly dosaženy následující parametry:

• Termická degradace vyhnilého odvodněného kalu probíhala v roz-
pětí od 600 do 1 200 kg za hodinu, při obsahu sušiny 20 až 25 %.

• Souběžně byly páleny shrabky v rozmezí 50 až 100 kg za hodinu.
• Stanovené emisní limity byly dodržovány při všech provozních 

stavech.
Navržená kalová koncovka s užitím termické degradace prokázala 

termickou účinnost a současně i šetrnost vůči ovzduší.
Z uvedených docílených hodnot vyplývá, že instalované 

degradační technologické zařízení podstatně objemově a zátěžově 
redukuje objem ukládání odpadních čistírenských kalů, a to bez 
vysokých investičních nákladů. V porovnání s celkovou investicí 
se jedná jen o cca 24 % z celkových nákladů na modernizaci a roz-
šíření. U nové čistírny by procentuální podíl byl ještě nižší. 

Vlastní degradační pec je strojně-technologicky relativně jedno-
duchým fluidně-termickým zařízením, ve kterém do rozžhavené 

fluidující vrstvy 4 tun křemičitého písku o teplotě 
850 °C je dopravován čistírenský kal a shrabky, které 
jsou okamžitě termicky degradovány.

K podrobnostem celé termicko-degradační tech-
nologie a k průběhu výstavby se vrátíme v někte-
rém z dalších vydání tohoto měsíčníku, kdy bude 
k dispozici více provozních informaci ze zkušebního 
provozu. Z tohoto vyhodnocení také vyplynou 
i provozně-ekonomické údaje, které jsou přípravou 
na budoucí implementaci přísnějších podmínek EU 
v oblasti skládkování a nakládání s čistírenskými 
odpady.

Ing. Petr Benda
Metrostav a.s.

e-mail: petr.benda@metrostav.cz
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erpadla  Armatury  Systémy

KSB Standard : Pro každý druh 
odpadní vody – odpovídající výrobek  

Jako dodavatel nabízí fi rma KSB výrobky vysoce kvalitní, spolehlivé a technicky přizpůsobené 
zvláštním požadavkům, včetně projekční činnosti. Naše nabídka zahrnuje širokou paletu standard-
ních výrobků pro rozličné použití v oboru odpadní vody. Výrobky jsou vysoce standardizovány 
osvědčenou volbou oběžných kol. Jsou dostupné v mnoha velikostech a provedeních pro zajištění 
vysoké účinnosti každé aplikace čerpání. Více informací o nás a našich výrobcích naleznete na 
www.ksbpumpy.cz 
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butorem. Je poháněn 
elektricky, nikoli vzdu-
chem, takže životnost 
vakuově-tlakové pumpy 
je mnohonásobně vyšší 
než u konkurence. Dis-
tributor má otevřenou 
trubku, což zabraňuje 
zanášení při nasazení 
na nátoku ČOV. Spe-
ciální by-pass úprava 
umožňuje běžné odběry 
vzorků i z tlakového 
potrubí nebo pomo-
cí čerpadla do tlaku 
2 bary. Dle protokolů 
ze zkoušek dle mCERT 
kritérií činila přesnost objemu vzorku typicky pod 3 %, což je 
mnohem lepší výsledek než u peristaltického typu odběru. Garan-
tovaný je i parametr dodržení rychlosti proudění min. 0,5 m/s, 
aby nedocházelo k sedimentaci vzorku v sací hadici z hloubky 
minimálně 7,5 metru.

Klíčový parametr je udržování stabilní teploty vzorků. Teplota 
v prostoru vzorkovnic je u inovovaných stacionárních Buhlerů říze-
na dvěma senzory, jeden je umístěn v prostoru vzorkovnic, druhý 
pak sleduje teplotu vzduchu u výparníkové desky. Tak bylo možné 
zvednout provozní teplotu až na 43 oC a zároveň nebude docházet 
k tvorbě ledu na výparníku. Zabudovaný ventilátor zajišťuje aktivní 
cirkulaci vzduchu kolem vzorkovnic. 

V horním prostoru se nachází třetí teplotní senzor s ochranným 
topným prvkem, který zabraňuje zamrznutí vzorku v nádobce při 
velmi nízkých teplotách. Horní prostor je velmi snadno přístupný 
z hlediska instalace a servisu. Veškeré elektronické a pneumatické 
díly se nacházejí právě v horní části, takže nejsou tak napadány 
korozními plyny (sirovodík je těžší než vzduch). 

Všechny stacionární vzorkovače Buhler jsou nyní připraveny 
na digitální komunikaci MODBUS nebo PROFIBUS v případě 
požadavku na přenos dat do PLC systémů. Samozřejmostí je konek-
tivita na proudový výstup z průtokoměrů pro proporční odběr 
dle „C“ metodiky. Programovatelná řídicí jednotka vzorkovače je 
kompatibilní se standardními kontroléry HAHCH LANGE sc100 
a sc1000, čímž je umožněno vybudování flexibilních vzorkovacích 
a měřících stanic na bázi digitálních sond HACH LANGE (e-chem, 
LDO, NH4, NO3 apod.)  

Charakteristika nové řady stacionárních vzorkovačů Buhler:
• Nerezové provedení skříně s volitelnou protikorozní úpravou 

povrchu a dvěma dvířky s horním oknem. 
• Striktně oddělené části pro elektroniku a vzorky, s nezávislou 

temperací každé části. 
• Flexibilní odběr vzorků na bázi času, objemu, události nebo 

průtoku (proporčně) včetně tlakového odběru.
• Digitální komunikace na PLC systém a bezdrátový GSM přenos 

dat.
• Kompletní vzorkovací a měřicí stanice s chytrými digitálními 

sondami HACH LANGE
• Standardní provedení: Buhler4010, ATEX provedení: 

Buhler4040ex, malá měřicí stanice s dvěma integrovanými 
sc100 kontroléry: Buhler4110, velká kompaktní měřicí stanice 
Buhler6010 s integrovaným kontrolérem sc1000.

• Certifikace a zkoušky dle CE, mCERT, ISO5667 a ATEX.

Univerzální vzorkovací nádobka a řídící jednotky Buhler si našly 
cestu i do stavebnicového univerzálního modulárního systému 
vzorkování Buhler1027. Jedná se o kompaktní jednotku, kterou je 
možné doplnit o vzorkovnici nebo termostatovaný box a tak vytvořit 
jednoduchý vnitřní/venkovní vzorkovač dle potřeby.

Kompletní informace k převodníkům, kontrolérům, sondám, ana-
lyzátorům, odběrákům a laboratorním přístrojům HACH-LANGE 
jsou k dispozici na adrese kanceláře.

Ing. Miloš Volenec
HACH LANGE

milos.volenec@hach-lange.cz

Inovovaná řada vzorkovačů  
HACH-LANGE Buhler

Největší výrobce analytické techniky pro vodárenství 
a průmysl, společnost HACH – LANGE, uvádí na trh novou 
generaci vzorkovačů Buhler. Díky novým možnostem 
digitální komunikace, snímání a řízení teploty v prostoru 
se vzorky a novým vzorkovacím nádobkám byla zvýšena 
spolehlivost provozu vzorkovačů. Všechny inovované 
vzorkovače Buhler mají certifikaci CE a splňují ISO nor-
mu 5667, stacionární modely a přenosný Buhler 1000 
pak splňují velmi přísná mCERT kritéria na správnost 
odběru a teplotní stabilitu vzorku. K dispozici je i stacio-
nární model 4040ex pro provozy s výbušným prostředím 
s certifikací dle ATEX 95. Nový přenosný Buhler1000 byl 
představen vloni, během 1.–2. Q 2009 budou uvedeny na 
trh nové stacionární modely a během podzimu pak budou 
následovat úplně nové přenosné vzorkovače. 

Nejdůležitější konstrukční změny proběhly v řadě stacionárních 
venkovních vzorkovačů Buhler pracujících na vakuově-tlakovém 
principu. V první řadě byla inovována vzorkovací nádobka. Výchozí 
standardní materiál je nerozbitný plast, který zabrání rozbití nádob-
ky při pádu na zem, přičemž volitelně je k dispozici sklo DURAN 
50. Vzorek se plní zespodu a pro nastavení objemu nejsou zapotřebí 
žádné pohyblivé díly. Horní část nádobky se tudíž neznečistí a celý 
díl se snadno čistí. Velmi důmyslný je patentovaný tzv. „pinch“ 
ventil, který uzavírá silikonovou hadičku mezi nádobkou a distri-
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Možnosti použití špičkových technologií 
čištění odpadních vod v územích 

se zvláštními požadavky na ochranu 
jakosti vod

Filip Wanner

Klíčová slova
čištění odpadních vod – moderní technologie – in situ bioaugmen-
tace nitrifikace – odstraňování dusíku a fosforu – membránové 
technologie – terciální čištění

Souhrn
Článek shrnuje nejnovější postupy a technologie používané 

pro čištění komunálních odpadních vod. Jedná se o technolo-
gie jdoucí nad rámec nejlepších dostupných technologií, vhod-
né pro řešení problémů ochrany jakosti vod a ochrany přírody 
v oblastech se zvláštními požadavky na ochranu vod.



Úvod
V posledních několika letech zaznamenaly technologie čištění 

odpadních vod značné změny. Jednoduché biologické čistírny 
o jednom  reaktoru,  kde  se  z odpadní  vody  eliminovala  pouze 
organická složka, byly či jsou nahrazovány složitějšími mnoha-
reaktorovými aktivačními systémy schopnými biologickou cestou 
odstraňovat i nutrienty dusík a fosfor. 
Změny  používaných  technologií  pro  čištění  odpadních  vod 

byly vyvolány zejména díky stále se zvyšující požadované kva-
litě  vypouštěných  odpadních  vod.  Vstup České  republiky  do 
Evropské unie  s sebou  přinesl  i nutnost  harmonizovat  české 
zákony  a nařízení  vlády  s právem EU.  V rámci  harmonizace 
českého práva v oblasti ochrany vod bylo vydáno i nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., novelizované nařízením vlády č. 229/2007 Sb. 
Jedním z hlavních důsledků těchto nařízení vlády pro používané 
čistírenské  technologie bylo  vyhlášení  všech povrchových  vod 
na území České  republiky  jako citlivé území. Tato skutečnost 
se  projevila  především  zpřísněním nebo  zavedením  emisních 
standardů pro celkový dusík a celkový fosfor. 
Stejný, možná i větší vliv na výběr vhodné čistírenské tech-

nologie  bude mít  i stanovování  emisních  limitů  takzvaným 
kombinovaným způsobem. Tento princip nabývá účinnosti 1. 1. 
2010 a zohledňuje nejenom velikost zdroje odpadních vod, ale 
především klade důraz na zachování požadované jakosti povrcho-
vých vod. V současné době probíhá diskuze, jakým způsobem se 
budou vypočítávat emisní limity pro konkrétního znečišťovatele 
v konkrétní  lokalitě.  Lze  ale  předpokládat,  že  v řadě  případů 
budou takto vypočtené emisní limity díky hydraulickým či jiným 
místním podmínkám nedosažitelné. Z tohoto důvodu byl zave-
den pojem nejlepší dostupná technologie. Pokud nebude možné 
dodržet emisní limity vypočtené kombinovaným způsobem ani při 
použití nejlepší dostupné technologie, stanoví vodoprávní úřad 
emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím 
těchto  technologií  dosáhnout. Ministerstvo  životního  prostře-
dí  vydalo metodický  pokyn k NV  č. 229/2007 Sb.,  ve  kterém 
definuje nejlepší dostupné technologie pro jednotlivé velikostní 
kategorie ČOV a zároveň těmto kategoriím stanovuje příslušné 
emisní limity. Nejlepší dostupné technologie tedy představují ten 
typ technologií, které zajišťují právní úpravou dané požadavky 
na kvalitu vyčištěné vypouštěné odpadní vody. 
Pochopitelně ale existují  i technologie, či  jejich úpravy nebo 

doplnění stávajících technologií, které zajistí vyčištění odpadních 

vod i nad rámec daný současnou platnou právní úpravou. Tyto 
technologie jsou vhodné pro lokality se zvláštními požadavky na 
ochranu vod, kde je nejenom tlak na plnění imisních standardů 
v povrchových vodách, ale kde jsou požadavky jdoucí nad rámec 
těchto  imisních  standardů.  Typickým  příkladem mohou  být 
málo vodné povrchové vody s výskytem organismů vázaných na 
oligotrofní vody, jako je například perlorodka říční (Margaritifera 
margaritifera). Dospělí  jedinci tohoto druhu potřebují k životu 
vodu s koncentrací N-NO3

- do 6 mg/l a k úspěšnému rozmnožo-
vání pak vodu s koncentrací N-NO3

- do 2 mg/l! Imisní standard 
přípustného znečištění povrchových vod pro dusičnanový dusík 
je přitom 7 mg/l.

In situ bioaugmentace nitrifikace
Transformace  amoniakálního dusíku na dusičnanový dusík 

v aktivaci  zajišťují  nitrifikačních  bakterie.  Jejich  zastoupení 
v biocenóze aktivovaného kalu se ale pohybuje pouze od 1–3 %. 
To je dáno především jejich menší růstovou rychlostí ve srovnání 
s dominantními organotrofními bakteriemi. Tradičním způsobem 
kompenzace  nízké  růstové  rychlosti  nitrifikačních  bakterií  je 
zvyšování stáří kalu, což ovšem vede k snižování aktivity organo-
trofních bakterií a v konečném důsledku k potřebě větších objemů 
aktivačních nádrží. Alternativou pro zvýšení podílu nitrifikačních 
bakterií  v aktivovaném kalu  je  zařazení  in  situ bioaugmentace 
nitrifikace, viz schéma 1. Princip této metody spočívá ve zvýšení 
podílu nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu. Kultivace nit-
rifikačních bakterií probíhá v oddělené části regenerace, do které 
je zaveden zdroj obsahující dusíkaté látky, nejlépe kalová voda 
z odvodnění aktivovaného kalu. Aktivační směs je poté přečerpána 
zpět do aktivace. Tato metoda byla úspěšně aplikována např. na 
ÚČOV Praha, ČOV Ústí nad Labem a jiných ČOV. Při správném 
návrhu ČOV s in situ bioaugmentace nitrifikace se snižují potřebné 
objemy aktivačních nádrží až o 40 % a zároveň přinášejí úsporu 
provozních nákladů až o 10 % [1].

DEPHANOX
Je zřejmé, že kultivační podmínky pro organotrofní a nitrifi-

kační bakterie jsou rozdílné, což vede k zmíněným problémům 
zajistit společně odstraňování organického znečištění a oxidaci 
amoniakálního dusíku na dusičnanový dusík. Proto byla navrže-
na  technologie  DEPHANOX  (DEnitrification  and  PHsophate 
accumulation in ANOXic conditions), kde nitrifikační stupeň je 
umístěn separátně, viz schéma 2.
Odpadní voda přitéká do anaerobní zóny, kde dochází k uvol-

nění fosforečnanů z Poly-P bakterií a zároveň většina organického 
substrátu je sorbována do vloček aktivovaného kalu. Usazovací 
nádrž odseparuje aktivovaný kal s organickým substrátem od 
supernatantu  s vysokou  koncentrací  amoniakálního  dusíku. 

Schéma 1. Schéma aktivačního procesu se zařazením in situ 
bioaugmentace nitrifikace
D – denitrifikační zóna, N – nitrifikační zóna, R – regenerační 
zóna, DN – dosazovací nádrž
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Schéma 2. Schéma aktivačního procesu DEPHANOX
P  –  přítok, O –  odtok,  PK  –  přebytečný  kal,  VK  –  vratný  kal,  1  –  anaerobní  zóna,  
2 – sedimentační nádrž, 3 – biofilmový reaktor, 4 – anoxický reaktor, 5 – oxický reaktor, 
6 – dosazovací nádrž

Tento supernatant je následně přečerpán 
do  biofilmového  reaktoru,  kde  dochází 
k nitrifikaci  s mnohem menší  ztrátou 
organického  substrátu  než  v klasické 
aktivaci.  Aktivovaný  kal  je  pak  veden 
rovnou do anoxické zóny, do které je zave-
den  i odtok  z biofilmového  reaktoru. Zde 
dochází k redukci dusičnanového dusíku 
na plynný dusík a zároveň Poly-P bakterie 
akumulují do svých buněk fosforečnany. 
Následná  oxická  zóna  slouží  k dočištění 
a regeneraci Poly-P bakterií [2].
Výhodou takovéhoto uspořádání je zajiš-

tění nitrifikace bez ztrát organického sub-
strátu pro následnou denitrifikaci a znovu-
zavedení biologického odbourávání fosforu. 
To  bylo  v posledních  letech  pro  potřeby 
nitrifikace v klasickém schématu biologic-
kého stupně ve většině případů odstraněno 
a nahrazeno  chemickým  srážením,  což 
vede ke zvýšení provozních nákladů o srážecí činidla.

Řízení provozu ČOV
Jinou možností pro optimalizaci procesu nitrifikace a denitrifi-

kace je řízení provozu čistírny odpadních vod. Jednou z možností 
je řízení aktivace pomocí redox potenciálu a pH. Touto problema-
tikou se podrobně zabýval Drtil (2007) [3]. Autorský kolektiv si 
dal za úkol ověřit možnost využití signálů oxidačně redukčního 
potenciálu (ORP) a pH pro regulaci procesu nitrifikace a denitri-
fikace na městské ČOV. Vycházejí ze skutečnosti, že při procesu 
denitrifikace  klesá  hodnota ORP,  přičemž  při  jejím ukončení 
(N-NO3

- = 0 mg/l) nastává zlom a pokles ORP se zrychlí. Tento 
zlom pak slouží jako signál pro ukončení denitrifikace a spuštění 
provzdušňování  potřebného  pro nitrifikaci. Ovšem ne  vždy  je 
tento zlom v poklesu ORP patrný. Proto se pro identifikaci konce 
denitrifikace může využít i signál měření pH. Po ukončení procesu 
denitrifikace se totiž zastavuje produkce OH-, což se rovněž na 
křivce pH projevuje patrným zlomem.
Podle  autorů  z experimentálních měření  vyplývá,  že  pokud 

konec denitrifikace neurčí zlom ORP ani pH, lze nastavit spodní 
hranici ORP, při které už v systému není přítomen dusičnanový 
dusík.  Tato  spodní hodnota ORP  se  ale musí  experimentálně 
určit  pro  každou ČOV  individuálně.  Na  sledované ČOV byla 
tato spodní hranice ORP stanovena na -80 mV. Ukončení pro-
cesu  nitrifikace  není  podle  autorů možno  jednoznačně  určit 
především z toho důvodu, že do systému kontinuálně přitékala 
odpadní voda a koncentrace N-NH4

+ se stabilně pohybovala okolo 
1–2 mg/l. Ovšem i v případě nitrifikace došli autoři k závěru, že 
se dá experimentálně stanovit horní hranice ORP při procesu 
nitrifikace, kdy poměr N-NH4

+ k N-NO3
- je tak malý, že je možné 

ukončit provzdušňování a započít proces denitrifikace. Protože 
průběh nitrifikace  je  vždy  spojen  s poklesem pH,  lze  zároveň 
nastavit i minimální hodnotu pH, při které se proces nitrifikace 
zastaví bez ohledu na měření ORP.
S rozvojem nutrientových sond schopných online měřit kon-

centrace různých forem dusíku v aktivaci se ukazuje možnost 
efektivněji  řídit  procesy  nitrifikace  a denitrifikace  za  využití 
těchto sond. Nejpodrobněji popsal možnosti řízení aktivačního 
procesu pomocí  nutrientových  sond Kolár  a Srb  (2007)  a Srb 
a kol. (2007) [4,5] na příkladu optimalizace procesu odstraňování 
dusíkatého znečištění na městské ČOV s oběhovou aktivací. Na 
čistírně byly instalovány sondy k měření pH, ORP, rozpuštěného 
kyslíku a koncentrace dusičnanů. Sondy byly ponořeny do jedné 
z linek oběhové aktivace a propojeny do řídicího systému. Cílem 
autorů bylo upravit řídicí systém ČOV a lépe využít čas přidělený 
jednotlivým fázím čistírenského procesu. 
Autoři  vycházejí  ze  skutečnosti,  že  dusičnanový  dusík  se 

v přítokové odpadní vodě téměř nevyskytuje. Proto jej považují 
za vhodné měřítko biologických dějů, neboť jeho koncentrace je 
dána biochemickými reakcemi v aktivaci. Do řídicího systému 
byly  nastaveny  dva  limity  koncentrace  dusičnanů  v aktivační 
směsi. Při provzdušňování dochází k nitrifikaci a tudíž k nárůstu 
koncentrace N-NO3

-. Je-li dosažen horní limit koncentrace N-NO3
-, 

řídicí systém vydá pokyn k vypnutí provzdušňování a zahájení 
denitrifikace. V této fázi naopak dochází k snižování koncentrace 
N-NO3

- až k dolnímu limitu. Po jeho dosažení opět dojde k zapnutí 
aerace a cyklus se opakuje. 
Klíčové pro tento řídicí systém je správné nastavení hodnot 

limitních koncentrací dusičnanů a eventuelně maximálních dob 
trvání jednotlivých fází. Pro autory v tomto konkrétním řešeném 
případě byl základním východiskem limit celkového dusíku na 
odtoku 15 mg/l. Při odečtení cca 3 mg/l organického dusíku 

a cca 2 mg/l Ncelk. jako rezervy došli autoři k hodnotě maximální 
koncentrace anorganického dusíku 10 mg/l. Horní limit byl však 
nastaven  z ekonomických  důvodů na  7 mg/l  dusičnanového 
dusíku. Ke stanovení dolního limitu autoři využili data z měře-
ní  koncentrace N-NO3

-,  N-NH4
+,  KNK4,5,  pH  a ORP  v průběhu 

oxické a anoxické fáze. Z těchto měření zjistili, že k výraznému 
zpomalení denitrifikace dochází při poklesu koncentrace N-NO3

- 

o 2,5 mg/l. Proto byl dolní limit koncentrace N-NO3
- stanoven na 

4,5 mg/l. Kromě zavedení horního a dolního limitu koncentrace 
N-NO3

- pro řízení oxických a anoxických podmínek, byly nasta-
veny i pojistné časy, které by řídily systém v případě nemožností 
vyhodnocování  signálů  z dusičnanové  sondy,  nebo  pokud  by 
z jakýchkoliv důvodu během jedné fáze nebylo dosaženo limitu 
koncentrace dusičnanů. V takovémto případě oxická fáze trvá 
90 minut a anoxická 75 minut. Díky zavedenému dynamickému 
řízení došlo ke zvýšení účinnosti odstraňování Ncelk. a stabilní-
mu plnění stanovených emisních limitů. Na jiné ČOV byl tento 
systém doplněn o měření a řízení provozu i podle koncentrace 
amoniakálního dusíku, což umožňuje pružněji reagovat na aktu-
ální zatížení ČOV amoniakálním dusíkem [6]. Je ovšem nutné 
podotknout,  že  systém  řízení  a především nastavení mezních 
hodnot není možné  zadat na  jakékoliv ČOV univerzálně.  Aby 
systém řízení přinesl očekávané efekty, musí být nastaven na 
míru pro každou jednotlivou ČOV na základě vyhodnocení dat 
především látkového zatížení a denní variability nátoku odpadní 
vody na danou ČOV. 

Aplikace kyslíku pro čištění odpadních vod
Jednou ze zásadních podmínek pro správnou funkci čistírny 

odpadních  vod  je  dostatečné  provzdušňování  oxických  zón. 
Koncentrace  rozpuštěného  kyslíku  by  v těchto  zónách nemě-
la  poklesnout  pod  2 mg/l,  jinak hrozí  zhoršení  odstraňování 
organického  znečištění  a především  zastavení  procesu  nitri-
fikace.  Zvláště  v letním  období může  být  problém dosáhnout 
této požadované koncentrace díky menší rozpustnosti kyslíku 
v aktivační směsi za vyšších teplot. Klasickou metodou zajištění 
oxických podmínek v aktivační nádrži je dodávka atmosférického 
vzduchu přes jemnobublinné aerační elementy. Jinou možností 
je nahradit atmosférický vzduch čistým kyslíkem. Při takovéto 
aeraci je zajištěno, že všechny mikroorganismy ve vločce akti-
vovaného kalu jsou dostatečně zásobené kyslíkem a zapojují se 
do procesu odbourávání organického znečištění. Díky tomu je 
možno dosáhnout až o 40 % nižší produkci přebytečného kalu. 
Zároveň se vytvářejí větší a kompaktnější vločky aktivovaného 
kalu, díky čemuž má aktivovaný kal lepší separační vlastnosti 
[7]. Všechny tyto výhody jsou ale zaplaceny vyššími provozními 
náklady na  aeraci  oxických  zón. V případech  velkých  výkyvů 
látkového zatížení ČOV se jako rozumný kompromis jeví používat 
kyslíkovou aeraci pouze v případech, kdy by díky nátoku odpad-
ní vody nebylo možné udržet požadovanou koncentraci kyslíku 
v aktivaci klasickou aerací atmosférickým vzduchem.

Membránové technologie
Jednou ze zásadních fází biologického čištění odpadních vod je 

separace aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody. Špatná 
separace může vést až k úniku aktivovaného kalu do odtoku, 
což výrazně zhorší kvality vyčištěné odpadní vody. V čistírenské 
praxi stále častěji nahrazují klasické dosazovací nádrže mem-
bránové technologie. Jejich výhodou je především úspora místa 
pro dosazovací nádrže a především separační vlastnosti aktivova-
ného kalu nezávisí na jeho charakteru. Systém je rovněž možné 
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provozovat při daleko větších koncentracích aktivovaného kalu. 
Tuto technologii je možné použít pro všechny velikostní katego-
rie ČOV. Membránové technologie se obvykle pohybují v oblasti 
mikrofiltrace  až ultrafiltrace. Díky  tomu dochází  při  separaci 
aktivovaného  kalu  k odstraňování  veškerých nerozpuštěných 
látek, ale i bakterií a virů. Tato skutečnost dává možnost takto 
vyčištěnou odpadní vodu opětovně využít jako vodu užitkovou, 
k rekultivacím apod. Nevýhodou této technologie je pak postup-
né zanášení membrán a jejich nutná regenerace a zároveň nižší 
životnost (udává se 7 až 10 let). 

Terciální čištění
Pro dosažení co nejlepších odtokových parametrů z čistírny 

odpadních  vod  je možné  po mechanicko-biologickém  stupni 
zařadit třetí, takzvaný terciální, dočišťovací stupeň. V současné 
době se uplatňuje několik typů terciálního čištění.

Stabilizační nádrže
Aerobní (dočišťovací) rybníky jsou obvykle velice mělké (hloub-

ka asi 40 až 100 cm), aerobní podmínky se předpokládají v celém 
profilu vyjma dnové části nádrže (bentosu). Kyslíková rovnováha 
v nádrži závisí na aktivitě aerobních organismů, stejně tak na 
přestupu  kyslíku  z atmosféry  a na  teplotě.  Navrhovány  jsou 
jako  dočišťovací  nádrže  zbytkových usaditelných nerozpuště-
ných látek a zbytkových koncentrací rozložitelných organických 
rozpuštěných látek. Jako při jiných biologických čistících proce-
sech dochází i v rybnících k mikrobiálnímu rozkladu a přeměně 
organického materiálu  na  nové mikroorganismy  a produkty 
a meziprodukty rozkladu, konečnými produkty jsou pak CO2, H2O 
a další anorganické látky. Usaditelné organické látky se spolu 
s mikroorganismy usazují v dnové části nádrže a podléhají anae-
robnímu rozkladu. Konečným produktem anaerobního rozkladu 
organického materiálu je CO2 a CH4. Meziprodukty anaerobního 
rozkladu jsou rozpuštěné nízkomolekulární organické kyseliny, 
které se uvolňují do vyšších vrstev nádrže a zde jsou společně 
s přitékajícím zbytkovým rozpuštěným organickým znečištěním 
využívány  aerobními mikroorganismy.  V případě  přítomnosti 
zvýšených koncentrací nutrientů (dusíku a především fosforu) 
a s přispěním slunečního záření, mohou oxid uhličitý využít pro 
svůj rozvoj zelené řasy (eutrofizace nádrže) [8]. Nadměrný rozvoj 
cenózy řas způsobuje zvýšení koncentrace nerozpuštěných látek 
na  odtoku  z dočišťovací  nádrže,  a tím  i zhoršení  odtokových 
koncentrací všech sledovaných ukazatelů [9].

Filtrace
Mezi  nejpoužívanější  filtrační  technologie  při  dočišťování 

odpadních vod lze zařadit filtraci na pískových a směsných (mixed 
media) filtrech, filtraci na mikrosítech a mikro až ultrafiltraci na 
membránách. Všechny uvedené technologie slouží k odstranění 
zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachyce-
ním na filtračním médiu. Snížením koncentrace nerozpuštěných 
látek dojde zároveň i k zlepšení odtokových koncentrací dalších 
ukazatelů znečištění (celkový dusík, celkový fosfor, CHSK).
Pískové a směsné filtry jsou provozovány obdobně jako filtry 

vodárenské. Při filtraci dochází k zachycení nerozpuštěných látek 
na vrstvě zrnitého materiálu. Jako náplň se u pískových filtrů 
používá jemný štěrk a říční písek (často jejich kombinace – spodní 
vrstvu tvoří štěrk, vrchní, mocnější vrstvu písek), u směsných 
filtrů se používá buď granulovaný plast nebo speciální druhy 
písků.  Technicky  lze  rozlišit  tři  typy  filtrace:  pomalá  filtrace, 
rychlofiltrace, tlaková filtrace. Pomalá filtrace patří k nejstarším 
typům filtrace vůbec. Kromě odstranění nerozpuštěných látek 
dochází  i k snížení  počtu bakterií  ve  vodě.  Jako náplň  těchto 
filtrů se používá buď pouze jemný štěrk, nebo kombinace štěrku 
a písku. Technologicky nejúčinnější je horní vrstva filtru o moc-
nosti  1–2  cm,  kde  se  při  procesu  čištění  vytváří  tzv.  filtrační 
biologická blána. Regenerace těchto filtrů se provádí sejmutím 
vrchní vrstvy materiálu a nahrazením novým nebo vyčištěným. 
Rychlofiltrace  je  charakteristická  cyklickým průběhem.  Jako 
filtrační cyklus je označována doba, během které proběhne fil-
trační a prací fáze cyklu. Při filtrační fázi se na filtrační vrstvě 
zachycují znečišťující látky, během pracího cyklu se zachycené 
nerozpuštěné látky v krátkém čase odstraní protiproudem prací 
vody. Jako náplň se u pískových filtrů používá kombinace štěrku 
a písku, u směsných filtrů pak kombinace říčního písku, spe-
ciálních druhů písků a granulovaného plastu. Tlakové filtry  se 
v zásadě podobají otevřeným filtrům, nádrž se zrnitým ložem je 
však nahoře uzavřená. To umožňuje provozovat filtraci s vyšším 
vstupním tlakem než u otevřených filtrů. 
Další často využívanou technologií terciární filtrace odtoku je 

použití bubnových mikrosít. Principem fungování těchto zařízení 
je filtrace přes plachetku. Stejně jako u pískových filtrů se čištění 

filtračního  zařízení provádí  zpětným proplachem prací  vodou. 
Slouží především zachycení nerozpuštěných látek při případném 
úniku aktivovaného kalu [9,10].

Sorpce
Sorpce, jako další metoda terciárního dočištění odpadní vody, 

funguje  na  principu hromadění  (zachycení)  rozpuštěné  látky 
(adsorbátu)  na  povrchu  tuhé  fáze  (adsorbentu).  V technologii 
vody se nejčastěji jako adsorbent používá aktivní uhlí (práškové 
nebo granulované),  lze ale použít  i jiné sorpční materiály  jako 
elektrárenský popílek, škváru nebo látky na bázi organických 
polymerů (kopolymery styrenu a divinylbenzenu, estery kyseliny 
akrylové). Pomocí vrstvy aktivního uhlí na povrchu pískového 
lože  lze  intenzifikovat výše popisovaný proces pomalé filtrace. 
Při výběru druhu sorpčního materiálu hraje nezanedbatelnou 
roli jeho cena. Proces sorpce ovlivňuje množství faktorů, např. 
průměr  (velikost)  částic  adsorbentu,  koncentrace  absorbátu, 
teplota, molekulová  hmotnost  a další  specifické  vlastnosti 
sorbované látky, pH. Sorpce je využívána pro odstranění látek 
karcinogenních  a mutagenních,  látek  obtížně  biologicky  roz-
ložitelných,  případně  látek  způsobujících  pachové  problémy. 
Jedná se především o zbytkové koncentrace organických látek 
(chlorované aromatické uhlovodíky, pesticidy), těžké kovy, volný 
chlor atp. Při sorpci může dojít k zachycení buď celých molekul 
látky  (molekulová  sorpce)  nebo  přednostně  některých  iontů 
(iontová sorpce), při iontové sorpci pak může probíhat i jiný další 
fyzikálně-chemický děj (výměnná sorpce, hydrolytická sorpce). 
Na základě sil, které poutají rozpuštěnou látku k povrchu tuhé 
fáze, rozlišujeme sorpci fyzikální, chemisorpci a iontovou sorpci. 
Problematickým bodem této technologie se může stát regenerace, 
případně likvidace vyčerpaných sorbentů. 

Závěr
Již dnes existují technologie či jejich modifikace, které umož-

ňují čistit odpadní vody nad rámec požadovaný platnou právní 
úpravou. Jejich širší používání však záleží především na finanč-
ních možnostech daného investora či provozovatele. Vždy je nutné 
zvážit, zda zvýšené investiční či provozní náklady jsou oprávněné 
a nezbytné. Rovněž je nutné si uvědomit, že tyto moderní techno-
logie, i přes mnohé automatizované procesy, vyžadují pravidelnou 
a především odbornou obsluhu, jejíž zanedbání či podcenění se 
může negativně projevit na účinnosti čištění. V oblastech, kde 
je kladen větší důraz na kvalitu vypouštěných odpadních vod, je 
pak nutné pečlivě volit mezi současnými špičkovými technologi-
emi a vybrat pro konkrétní lokalitu tu nejvhodnější. Při zavádění 
těchto špičkových technologií je rovněž nutné vzít v potaz místní 
podmínky a především, v jakém poměru je výsledné znečištění 
povrchových vod tvořeno bodovými a plošnými zdroji znečištění. 
V případě,  že  v řešené  lokalitě  je  znečištění  povrchových  vod 
zapříčiněno především plošnými zdroji znečištění, reálně hrozí, 
že i přes vysoké náklady spojené s pořízením a provozem těchto 
špičkových technologií se nedosáhne požadovaného stavu povr-
chových vod.
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The possibilities of using high technologies for wastewater 
treatment in areas with unique water protection require-
ments (Wanner, F.)
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This article summarizes up-to-date processes and techno-
logies used for wastewater treatment. These technologies 
are more efficient than best available technologies and they 
are suitable for areas with unique water quality protection 
requirement.

Ekologické a technologické aspekty 
hygienizace kalu vápnem –  

poznatky z praxe 
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Souhrn
Stále přísnější legislativní požadavky na hygienické vlast-

nosti kalu z čistíren odpadních vod při záměru jeho přímé 
aplikace do zemědělské půdy a zároveň omezené technolo-
gické možnosti ve výběru použitelných metod řešení tohoto 
problému na malých čistírnách odpadních vod, mohou vést 
k renesanci technologie stabilizace a hygienizace čistíren-
ských kalů vápnem. K uplatnění této technologie vybízí i její 
relativní jednoduchost z hlediska principu, deklarovaná nízká 
cena a zdánlivě jednoduchá instalace základního zařízení 
a dostatečná nabídka některých základních technologických 
komponent tohoto systému na současném trhu. Na praktic-
kých výsledcích z několika čistíren odpadních vod (6 000 až 
18 700 EO) je ukázáno, že jednoduchost realizace této tech-
nologie je pouze zdánlivá a nejsou-li dodržena určitá přísná 
pravidla, může dojít při instalaci a provozování hygienizace 
čistírenských kalů vápnem ke konfliktu se zákonem. Příčinou 
tohoto stavu je málo v tuzemské odborné literatuře frekven-
tovaná solidní informace o uvolňovaném amoniaku a o jeho 
skutečném množství, které je u malých čistíren odpadních 
vod běžně vypouštěno do ovzduší bez účinného čištění. 

Úvod
Aplikace mletého  nehašeného  vápna,  vápenného  hydrátu, 

případně připraveného vápenného mléka na biologických čis-
tírnách komunálních  i průmyslových odpadních vod k úpravě 
přebytečného kalu je dlouho známa a značně rozšířena, hlavně 
na starších ČOV, převážně v zahraničí. Vápnění kalu je jednou 
z metod  chemické  stabilizace  čistírenských  kalů  a v poslední 
době i jednou z metod, která má zajistit i hygienizaci těchto kalů. 
Při správné aplikaci tohoto postupu lze garantovat i hygienickou 
kvalitu produktu odpovídající třídě I [1], což je v poslední době 
limitující podmínkou pro uplatnění jinak nezávadných kalů na 
zemědělské půdě metodou přímé aplikace.

Princip a metody chemické stabilizace a hygienizace kalu 
z biologických ČOV vápnem
V zásadě  se metody  aplikace  vápna  a výběru  jeho  použité 

formy dělí na metody prováděné v neodvodněné suspenzi, tedy 
v tekutém kalu, v takovém případě se jedná o přímé dávkování 
páleného vápna (CaO) nebo vápenného hydrátu (Ca(OH)2), pří-
padně je z těchto surovin odděleně připraveno vápenné mléko. 
Nebo se jedná o vápnění odvodněného kalu některou z uvedených 
práškových forem vápna. 

Vápnění kalu ve vodné suspenzi. K použití této metody vedla 
řada důvodů. Jedná se například o klasický způsob chemické 
stabilizace surového smíšeného kalu z biologických ČOV, které 
nebyly vybaveny vyhnívacími komorami. Surový kal se jednoduše 
míchal s vápenným mlékem v potřebném množství a po promí-
chání se odvodňoval přirozeným způsobem na kalových polích. 
Tato extenzivní metoda byla využívána i na velkých městských 

ČOV  v bývalém SSSR  [6]. Hlavním důvodem  tohoto  způsobu 
použití bylo omezení zápachu z kalových polí. Dávkování vápna 
různým způsobem do tekutého kalu bývalo, a v některých přípa-
dech ještě v zahraničí je, uplatňováno i v případě stabilizovaného 
kalu, například metodou mezofilní anaerobní stabilizace. Důvo-
dem k této jeho aplikaci, mnohdy i za přídavku roztoku železité 
soli  jako  pomocného  koagulantu,  je  zlepšení  odvodnitelnosti 
vyhnilého kalu a možnost dosažení vysoké sušiny odvodněného 
kalu, přes 40 %, což byla donedávna podmínka pro uložení tohoto 
produktu na běžnou skládku, například v SRN. K odvodnění kalu 
za těchto podmínek bývaly využívány převážně moderní komorové 
filtry (kalolisy) s pružnou membránou. Hygienizační efekt v těchto 
popsaných způsobech aplikace nebyl hlavním cílem, a proto jsou 
sporé i informace o hygienizačním účinku vápna aplikovaného 
na tekutý kal. Literatura [6] uvádí hodnotu snížení počtu pato-
genů u surového nestabilizovaného kalu v KTJ/g o jeden až tři 
řády v případě použitých dávek páleného mletého vápna (CaO) 
v rozmezí 200–400 g/kg sušiny kalu. Důležitá však je skutečnost, 
že se při chemické stabilizaci kalu v tekutém stavu významným 
způsobem nemění kvalita biologicky rozložitelných látek. Je to 
také dáno tím, jaké podmínky chemické stabilizace vápnem byly 
požadovány. Hodnota  pH byla  požadována  v rozmezí  12,0  až 
12,5 a doba působení asi 30 minut. Potom se směs odvodnila. 
Z popisu této metody je zřejmé, že není uvažováno s prostředím 
se zvýšenou teplotou. Tato exkurze do „čistírenské historie“ byla 
nezbytná pro osvětlení rozdílu mezi dříve zavedenými a využíva-
nými způsoby aplikace vápna a současně propagovanými meto-
dami vápnění, které mají zajistit i hygienizaci kalu [17].

Vápnění kalu po jeho předchozím odvodnění. Na rozdíl od 
výše popsaného způsobu aplikace vápna, který nenašel v ČR širší 
uplatnění, je vápnění odvodněného kalu u nás stále propagováno 
nejen tuzemskými a zahraničními výrobci příslušné technologie, 
ale i projekčními kancelářemi a některými provozovateli. Zvláště 
v poslední době, kdy se hovoří o zpřísnění hygienických podmínek 
pro přímou aplikaci upraveného kalu na zemědělskou půdu [11], 
nabývají znovu na aktuálnosti již dříve publikované zkušenosti 
a postupy [7, 8, 9, 17], z nichž za fundamentální lze považovat 
celou  konferenci  [7].  V uvedených materiálech  jsou  popsána 
zařízení pro vápnění odvodněného kalu, způsoby realizace tech-
nologického postupu, hygienizační účinek a dávkování vápna. 
Otázku uvedené kvantifikace dávek vápna v těchto pramenech 
je možné  podpořit  i podmínkami uvedenými  pro  tento  proces 
v zahraniční  literatuře  [10]. Na  rozdíl  od chemické stabilizace 
kalu v tekutém prostředí, je u stabilizace a hygienizace kalu po 
odvodnění požadováno i dodržení teplotního režimu. Požadované 
podmínky [7, 17], jsou následující:
•  pH nad 12,0 a teplota nad 55 0C po dobu minimálně 2 hodiny
nebo
•  pH nad 12,0 po dobu nejméně 3 měsíce.
Při dodržení uvedených podmínek by měla být zajištěna kvalita 

kalu třídy I [1]. Doporučené dávky vápna, jako CaO se pohybu-
jí,  podle  různých  zdrojů  informací,  v rozmezí  10–40 hmot. %, 
vztaženo  k absolutní  sušině  odvodněného  kalu.  Někdy  bývá 
dávkování  vztahováno  přímo k vlastní  dosahované  sušině  na 
odvodňovacím zařízení a operativně on-line, podle výsledku  je 
upravováno, jindy je nastaveno podle orientačních hodnot sušiny 
za delší období. Podle hloubky a rozsahu publikované informa-
ce nacházíme v tuzemské  literatuře různou  formou uváděnou 
zmínku o možnosti vzniku amoniaku, většinou však pouze jako 
průvodního zápachu při vápnění odvodněného kalu, a v této sou-
vislosti bývá doporučeno často pouze větrání nebo dezodorizace 
vzdušniny odtahované z prostor, kde dochází k odvodnění kalu 
a dávkování vápna. Výjimkou v tomto ohledu je TNV 758090 [17]. 
K homogenizaci vápna s kalem dochází většinou ve směšovacích 
šnekových dopravnících  již mimo budovu. Nikde v uvedených 
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tuzemských  pramenech není  zmínka  o kvantifikaci množství 
uvolněného  amoniaku  a odkaz  na  legislativu  omezující  jeho 
vypouštění do volné atmosféry [18, 19, 20, 21]. V zemích EU je 
eliminace vznikajícího amoniaku většinou řešena.

Fyzikálně–chemické aspekty vápnění kalu
Stabilizovaný kal z biologických čistíren odpadních vod lze defi-

novat jako biomasu tvořenou bílkovinami, peptidy, tuky a menším 
množstvím dalších organických látek s obsahem běžně 25–40 % 
minerálů stanovených jako popeloviny. Koncentrace tekutého sta-
bilizovaného kalu se v závislosti na konfiguraci technologické linky 
kalového hospodářství ČOV pohybuje v rozmezí 2,5–6,0 hmot. % 
sušiny. Dobře  stabilizovaný kal  lze  podle  způsobu  stabilizace 
a použité technologie odvodnění, s použitím vhodných flokulantů, 
odvodnit na 22–35 hmot. % sušiny, výjimečně i vyšší. Z uvede-
ného vyplývá, že  i když použijeme stejnou doporučenou dávku 
(100–400 g/kg kalu)  vápna  jako CaO na hygienizaci  tekutého 
kalu, budou se podmínky hygienizace výrazně lišit od podmínek po 
přidání stejného množství vápna k odvodněnému kalu. Zásadním 
rozdílem ve fyzikálně-chemických podmínkách prostředí je právě 
vývoj tepla, který u odvodněného kalu nejen, že zajišťuje potřebnou 
hygienizaci, ale zároveň způsobuje vlivem tepelně podporované 
alkalické hydrolýzy chemickou degradaci biomasy. Podstatně vyšší 
než při vápnění tekutého kalu je při vápnění odvodněného kalu 
i faktická koncentrace vápna (vztaženo ke skutečnému obsahu 
vody).  Jistým  tepelným přínosem  je  i mechanické  tření  během 
homogenizace tuhé pasty, které však závisí na použité technolo-
gii. Popis a objektivní rozbor probíhajícího fyzikálně–chemického 
procesu při vápnění odvodněného kalu je velmi složitý, předpo-
kládaný průběh možných reakcí lze nalézt v základní literatuře 
organické chemie, například [12, 13, 14]. Jeho bližší rozbor je však 
nad rámec zaměření tohoto článku. Důležité je to, že při interakci 
CaO s odvodněným kalem lze očekávat rozklad významné části 
biomasy obsahující organicky vázaný dusík podle následujícího, 
zjednodušeného schématu:
Bílkoviny ⇒ peptidy ⇒ aminokyseliny ⇒ mastné kyseliny + NH3-

Teplo, které tento rozklad urychluje, je možné blíže odhadnout 
součtem uvolněného  tepla  dějů  souvisejících  s rozpouštěním 
CaO ve vodě a reakčního tepla některých tepelně zabarvených 
následných reakcí, jedná se především o teplo:
1.  Reakční teplo z reakce
  CaO + H2O ⇒ Ca(OH)2
2. Rozpouštěcí teplo s interakce
  Ca(OH)2 + H2O
3. Neutralizační teplo reakce
  Ca(OH)2 + CO2 ⇒ CaCO3 + H2O
Kromě uvedených dominantních exotermních reakcí se ještě 

uplatňují  například  i neutralizační  reakce mastných  kyselin 
a hydroxidu vápenatého a jiné. Důležité  je  i teplo z mechanic-
kého tření při realizaci procesu, jak již bylo zmíněno. Případná 
termodynamická  data,  na  základě  kterých  lze  kvantifikovat 
základní a určující děje, lze nalézt například v [15, 16]. Amoni-
ak vznikající naznačeným způsobem není při pH 12 prakticky 
disociován a vlivem teploty je z prostředí po nasycení přítomné 
vody vytěsňován v množství odpovídajícím rovnováze tenze par 
[16]. Množství uvolněného tepla lze odhadnout z formální molární 
koncentrace CaO v daném objemu kalu. 
Pokud  není  proces  vápnění  a deponování  vápněného  kalu 

realizován  v uzavřené  prostoře,  nelze  z hlediska metrologické 
legislativy hovořit o emisích NH3, ale neznamená to pochopitelně, 
že z otevřených prostor amoniak do otevřené atmosféry neuniká 
ve významném množství. Toto množství je však možné kvantifi-
kovat pouze na základě látkové bilance dusíku vázaného v kalu 
před vápněním a po vápnění. Tato metoda byla pro posouzení 
uvolněného množství amoniaku nakonec použita.

Praktické výsledky stanovení úbytku dusíku  
z vápněného kalu
Dále uvedené výsledky byly získány během provozních zkoušek 

nově instalovaných zařízení, na čtyřech ČOV, která však z legis-
lativních důvodů a také z důvodu odbytových problémů s váp-
něným kalem nejsou v současné době provozována. Vzhledem 
k tomu, že v tomto textu jde o předložení problému vápnění kalu 
k širší  diskusi,  nejsou  z pochopitelných důvodů uvedeny  tyto 
ČOV jmenovitě. Z technologického hlediska je důležité sdělit, že 
se ve všech případech jedná o ČOV s nízko zatíženou, směšovací 
aktivací různého provedení a přebytečný kal je aerobně stabili-
zován řízenou aerací vzduchem s dobou zdržení asi 40–50 dní. 
U ČOV č. 3 je kal provzdušňován pouze v objemu jedné ze dvou 
uskladňovacích nádrží a střední hydraulická doba zdržení je na 
horní uvedené hranici. 

ČOV Ncelk.  
vstupní

Ncelk.  
čas 0

Ncelk.  
po 24 hod.

Ncelk.  
po 48 hod.

1. 5,70 4,72 4,02 3,75
2. 5,36 2,53 2,05 1,88
3. 5,78 4,71 4,16 1,66
4. 5,61 4,06 3,89 2,97
Průměr* 5,61 4,06 3,89 2,41

Tab. 1. Koncentrace dusíku v kalu při vápnění, vyjádřeno 
v hmot. %

* Po korekci koncentrace Ncelk. na ředění kalu produkty reakcí vápna 
s vodou a CO2.

Provedené zkoušky měly umožnit kvantifikaci rizika porušení 
zákona o ochraně ovzduší při provozu hygienizace stabilizova-
ného kalu kysličníkem vápenatým (CaO) – páleným vápnem na 
nově  vybudovaných hygienizačních  jednotkách,  realizovaných 
v rámci rekonstrukcí uvedených čistíren odpadních vod, a vypra-
cování odborného odhadu specifické produkce amoniaku (NH3), 
který při tomto procesu vzniká. Vzhledem k tomu, že neexistuje 
jednoznačná metodika  provedení  podobných  zkoušek,  byla 
– v souladu se zákonem – použita ke kvalifikovanému odhadu 
produkce  amoniaku při  vápnění  kalu  látková  bilance úbytku 
dusíku  vázaného  v organické  hmotě  zpracovaného  kalu,  sta-
noveného jako Ncelk.. Látková bilance byla sestavena na základě 
měření celkového dusíku ve stabilizovaném, odvodněném kalu na 
výstupu z odstředivky a zbytkového celkového dusíku v kalu po 
hygienizaci. „Naředění“ organické složky kalu inertním vápnem 
a produkty jeho reakcí s vodou a CO2 bylo korigováno na základě 
stanovení koncentrace vápníku ve vstupním kalu a v produktu 
hygienizace. K rozborům byly  odebrány,  shodným  způsobem, 
v den měření,  společně  vzorky  kalu  odvodněného  bez  vápna 
a s vápnem v okamžiku vápnění a pro posouzení kinetiky procesu 
rozkladu biomasy také v následujících dvou dnech. Dávka vápna 
byla stanovena přibližně na hodnotu 30 hmot. % ve vztahu k suši-
ně kalu a nastavena s tímto poměrem k nastavenému látkovému 
toku sušiny kalu za ustálených podmínek provozu. Vzhledem 
k tomu, že ani na jedné čistírně nebylo možné množství vápna 
objektivně měřit, bylo dávkování nastaveno, v souladu s pokyny 
provozního řádu, pomocí otáček šnekového dopravníku CaO ze 
sila, který byl před měřením orientačně ocejchován vážením a po 
zkouškách verifikováno analýzou vápníku. Zde bylo zjištěno, že 
popis zařízení a jeho vlastností zcela neodpovídá zjištěným, sku-
tečným parametrům a výpočty byly během zpracování upraveny. 
Vzorky byly neprodleně po odběru dopraveny do akreditované 
laboratoře,  kde  byly  provedeny  rozbory  v určeném  rozsahu. 
Kromě chemických vlastností kalu byly provedeny i standardní 
testy na ověření účinnosti hygienizace.

Výsledky stanovení. Vzhledem k tomu, že stanovení dusíku 
byla provedena na všech určených ČOV s cílem kvantifikovat 
riziko  procesu  vápnění  obecně  a zjištěný  výsledek  srovnat 
s publikovanými nebo známými údaji, byla všechna stanovení 
vyhodnocena jako společný, jediný výsledek. K tomuto postupu 
nás  podle  našeho názoru  opravňuje  skutečnost,  že  se  jedna-
lo  o elementární  důkaz  obecně  známého  jevu,  potřebný  pro 
vyvrácení některých laických pochybností na straně jedné a ke 
kvantifikaci obecného rizika emisí amoniaku na straně druhé. 
Společně  získaný  výsledek  byl  použit  ke  stanovení  teoreticky 
nejnižších hodnot produkce amoniaku, vzniklého při vápnění, ve 
vztahu k provozní kapacitě konkrétní jednotky. Teoretický obsah 
dusíku v biomase se pohybuje běžně v rozmezí 6,0–11,0 %, sku-
tečný obsah dusíku je především závislý na „historii“ zpracování 
kalu před jeho odvodněním, koncepcí biologického stupně ČOV, 
zatížení ČOV, ale i na způsobu provozu ČOV. 
Z uvedených výsledků vyplývá následující:

a) Již po 48 hodinách reakce CaO s kalem se do atmosféry uvolní 
minimálně 43 % v kalu vázaného dusíku, což po přepočtu na 
plynný NH3 znamená, že po 48 hodinách se z každých 100 kg 
sušiny vápněného kalu,  při  aktuální  dávce CaO  (zjištěno 
analyticky asi 20 hmot. % ve vztahu k sušině, u všech ČOV), 
uvolní 2,41 kg dusíku ve formě amoniaku, tedy minimálně 
asi 2,93 kg NH3.

b) Ačkoliv bylo rozhodnuto provádět zkoušku při dávkování pále-
ného vápna s nejvyšší doporučenou dávkou – 30 hmot. % ve 
vztahu k sušině, skutečné provozní dávky byly po dobu zkou-
šek dle analytické kontroly nižší, tedy pohybovaly se v běžných 
provozních hodnotách (20 hmot. %). Z toho vyplývá, že zjištěné 
hodnoty produkce amoniaku mohou být nižší, než by byly při 
splnění původních pokynů (30 hmot. %).

c) Nejdelší sledovaná reakční doba páleného vápna s kalem, před 
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stanovením  zbytkového  dusíku,  byla maximálně  48 hodin. 
Z naznačené  kinetiky  procesu,  plynoucí  z tabulky 1  a ze 
zbytkové hodnoty dusíku ve vzorcích vápněného kalu, které 
nereprezentují  celkovou míru  konečného  rozkladu biomasy 
vyplývá, že zjištěná hodnota představuje minimální produkci 
amoniaku a lze ji ke kvalifikovaným závěrům použít s dosta-
tečnou rezervou.

d) Zjištěné hodnoty rozkladu kalu – produkce amoniaku – jsou 
nižší (4,77 kg NH3 na každých 100 kg sušiny vápněného kalu, 
při zjištěném vstupním obsahu celkového dusíku 5,61%), než 
uvádí odborná literatura (60–80 %).
Aby mohlo být kvantifikováno riziko emisí amoniaku při váp-

nění kalu na kontrolovaných ČOV, může se vycházet ze dvou 
stanovisek. Nejprve je možné vycházet z provozní kapacity insta-
lovaných zařízení a předpokládané denní doby provozu, nebo je 
možné produkci amoniaku vztáhnout na projektovanou kapacitu 
kalového hospodářství dané ČOV a z teoretické produkce sušiny 
kalu odvodit průměrnou denní produkci amoniaku.

V tabulce 2  uvedené  hodinové  produkce  uvádějí  hodnotu 
amoniaku uvolněného z kalu za 48 hodin po vápnění, při uve-
deném nastaveném hodinovém výkonu provozního zařízení. Pro 
kvantifikaci ekologické zátěže je nezbytné vycházet při nejmenším 
z průměrného  denního množství  zpracovaného  kalu  na  dané 
ČOV. Jediným objektivním vstupem, který  lze nyní použít,  je 
projektovaná  kapacita  dané ČOV. V tabulce 3  jsou uvedeny 
denní  a roční  produkce  amoniaku,  vypočtené  z projektované 
kapacity dotčených ČOV.
Ze zjištěných hodnot produkce amoniaku vyplývá,  že  z hle-

diska instalované kapacity zařízení lze zařadit všechny uvedené 
ČOV mezi střední zdroje znečištění [19], produkující plyn, jehož 
vypouštění do volné atmosféry je omezeno zákonem a podléhá 
kontrole.  Čistě  teoreticky  na  základě  předpokladu,  že  bude 
zpracována denně pouze průměrná produkce kalu dle projektu 
dané ČOV, bez dovážení kalu z  jiných objektů, mohou být do 
této kategorie zařazeny pouze ČOV 3 a 4. V tabulce 4 jsou pro 
úplnost a ilustraci uvedeny výsledky hygienických rozborů na 
uvedených  čistírnách  odpadních  vod  a skutečné  dlouhodobé 
průměrné  spotřeby  vápna  (CaO),  které  se  však neváží  přímo 
k uvedeným rozborům. Vzhledem k tomu, že se v případě všech 
dotčených čistíren odpadních vod jednalo během sledovaného 
zkušebního období o neustálený zkušební provoz, jsou uvedeny 
hodnoty bakteriologických rozborů formou průměrných hodnot ze 
všech odebraných vzorků, ačkoliv to nemá z praktického hlediska 
logický význam. Vstupní hodnoty oživení se u všech sledovaných 
čistíren odpadních vod pohybovaly ve sledovaném období v roz-
mezí: enterokoky 1,9.104 až 7,4.105, koliformní bakterie 1,5.105 
až 1,0.107. Salmonella se ve sledovaných vzorcích nevyskytovala 
nebo nebyla sledována. Ještě jednou připomínáme, že se ve všech 
případech jednalo o úpravu aerobně stabilizovaného kalu.
Výsledky ze sledovaných větších čistíren odpadních vod uka-

zují, že vliv na konečný výsledek nemá pouze dávkování kalu, 
ale především způsob jeho distribuce do směsi během první fáze 
hygienizace. U prvních dvou ČOV se jednalo o průměr tří sta-
novení, u větších ČOV 3. a 4. jsou uvedené hodnoty průměrem 
z desíti stanovení.

Vápnění kalu, NH3 a legislativa
V následujícím textu bude stručnou formou uveden přehled 

důležitých legislativních norem a odkazů na jednotlivé paragrafy, 
které se buďto přímo nebo nepřímo vztahují k dané problematice. 
Vzhledem k vývoji legislativy v této oblasti nemusí tento přehled 
být  úplný  a určitě  nezahrnuje  připravované novely  některých 
vyhlášek nebo zákonů. Je však téměř jisté, že nová legislativa 
nebude „měkčí“. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů.

§ 3, odst. 1 ukládá každému povinnost omezovat a předchá-
zet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných 
znečišťujících látek. 

§ 4, odst.3 definuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší, jako 
zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které 
znečišťuje nebo také může znečišťovat ovzduší…, tzn., veškeré 
vyplývající povinnosti platí i v případě, že uvedené zařízení není 
využito v plném rozsahu!!!

§ 4. odst. 10 – provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj 
do příslušné kategorie v souladu s tímto zákonem, v pochybnos-
tech o zařazení zdroje rozhoduje ČIŽP. Zákon klasifikuje čistírny 
odpadních  vod  (od  2000 EO)  jako  střední  ostatní  stacionární 
zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v NV č. 615/2006 Sb., 
příloze č. 1, bod 6.9.

§ 11 zákona vymezuje povinnosti provozovatelů zdrojů znečiš-

ČOV
Hltnost  

odstředivky
m3/hodinu

Látkový tok kalu
kg/hodinu

Látkový tok NH3
kg/hodinu

1. 2,5 75,0 2,2
2. 2,5 75,0 2,2
3. 5,0 150,0 4,4
4. 5,0 150,0 4,4

Tab. 2. Minimální produkce amoniaku v kg/hod, daná výko-
nem zařízení

ČOV Kapacita ČOV
v EO

Produkce NH3
kg/den

Produkce NH3
kg/rok

1. 6965 10,20 3724,4
2. 6000 8,79 3208,4
3. 15800 23,15 8448,7
4. 18700 27,40 9999,4

Tab. 3. Produkce amoniaku vypočtená z projektované kapa-
city ČOV

ČOV Dávkování CaO
kg/kg sušiny

Enterokoky
KTJ/g

Koliformní  
bakterie
KTJ/g

1. 0,298 0 0
2. 0,295 0 0
3. 0,210 8,15.103 2,3.101

4. 0,400 1,25.104 5,23.103

Tab. 4. Výsledky hygienizace kalu vápnem

tění, jedná se např. o povinnost: uvádět do provozu a provozovat 
stacionární zdroje v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny 
ve stanoviscích a povoleních vydaných dle § 17 zákona:
a)  povolení k umístění stavby – součástí žádosti o povolení je 

odborný posudek a rozptylová studie zpracované autorizo-
vanou osobou

b)  povolení  ke  stavebnímu  povolení  –  součástí  žádosti  je 
odborný posudek viz bod a)

c)  povolení k uvedení do zkušebního a trvalého provozu
d)  povolení k vydání a změnám provozního řádu
§ 17 zákona: Instalace nových zdrojů, změny na stávajících 

zdrojích: platí povinnost získat stanovisko či povolení, jako velmi 
důležité se ukazuje konzultovat záležitosti výstavby nových zdrojů 
či instalace nových technologií předem u kompetentních orgánů 
(nejčastější problémy – v projektu nejsou všechny zdroje, chybí 
garance emisních limitů, odhady kapacity a jiné náležitosti)

§ 40 zákona: sankce za porušení povinností vyplývajících ze 
zákona mohou být až do výše 10 mil. Kč

NV č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, bod 6. 9. – pro tento zdroj platí 
povinnost dodržování přípustné míry obtěžování zápachem a povin-
nost stanovení koncentrace pachových látek do 1. 8. 2009

NV č. 615/2006 Sb. § 3 – vápnění kalů je technologickým pro-
cesem, tedy ostatním zdrojem znečišťování ovzduší. Pro to, zda 
se jedná o velký, střední nebo malý zdroj je rozhodující zařazení. 
Velký zdroj je zdroj, jehož roční emise amoniaku překračuje při 
projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpo-
vídající obecnému emisnímu limitu hodnotu 10 t/r amoniaku, 
střední zdroj určuje množství 5–10 t/r amoniaku, malý zdroj do 
5 t/r amoniaku.
Jedná se o zdroj nevyjmenovaný, tzn. nejsou zde stanoveny 

specifické  emisní  limity,  platí  povinnost  plnit  obecné  emisní 
limity. Krajský úřad na žádost provozovatele, z vlastního podnětu 
nebo na návrh inspekce vymezí rozhodnutím znečišťující látky 
k plnění obecných emisních limitů. Provozovatel stanoví emise 
znečišťujících látek měřením (prostřednictvím autorizované oso-
by), výpočtem z výsledků měření a v případech, kdy nelze zaručit 
dostupnými technickými prostředky, že měření odráží skutečný 
stav znečišťování ovzduší, také výpočtem, prokázáním bilance 
technologického procesu.

Vyhláška č.356/2002 Sb. příloha 1 bod 1. Procesem vápnění 
kalů uniká do ovzduší především amoniak, ten je vyjmenován 
jako základní znečišťující látka. Zde jsou také pro tuto látku 
stanoveny obecné emisní limity, tj. při hmotnostním toku emisí 
amoniaku vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná 
hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 v odpadním plynu.
Příloha č. 1 zákona stanovuje roční výše poplatku za vnášení 

znečišťujících látek do ovzduší a pro amoniak, který je  látkou 
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podléhající zpoplatnění, činí sazba poplatku 1 000 Kč/t, u nově 
provozovaných zdrojů se výše poplatku v 1. roce provozu stanoví 
podle jeho projektované kapacity. Zde se vracíme k § 3 zákona, 
omezovat a předcházet znečišťování ovzduší,  tzn.  zařazením 
“zařízení k omezování emisí“ dle vyhl. č. 356/2002 Sb., přílohy 
9 bodu 4, tj. vhodných “odlučovačů“, při jejich správném provo-
zování omezit emise úniků do ovzduší pod limitní množství (plnit 
obecný emisní limit).

Vyhláška č. 356/2002 Sb., náležitosti žádosti o povolení a v pří-
loze 13 seznam autorizovaných osob.

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb. Byly stanoveny závazné emisní 
stropy pro amoniak do r. 2010 (ČR i jednotlivé kraje), způsob 
provádění  emisních  inventur  (stanovení  celkové  roční  emise 
znečišťující látky) a emisních projekcí (předpoklad celkové roční 
emise).
Jak ukazuje výše uvedený přehled, není jednoduché se v jed-

notlivých ustanoveních zákona o ochraně ovzduší, souvisejících 
vyhláškách a nařízeních orientovat. Co však je zřejmé na první 
pohled je skutečnost, že realizace hygienizace kalu vápnem při-
náší kromě zásadních technologických změn ve výbavě kalového 
hospodářství ČOV i nezbytné rozšíření kontrolních mechanismů. 
Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem k napsání tohoto textu 
je problematika ekologického dopadu aplikace metody vápnění 
kalu bez zajištěné eliminace vznikajícího amoniaku a kvantifikace 
tohoto rizika, nejsou v textu probírány další legislativní souvis-
losti, které se odvíjejí od zákona o hnojivech, zákona o odpadech 
a k těmto dokumentům se vážících vyhlášek. 

Přehled nejčastějších způsobů eliminace NH3 ze vzdušni-
ny po vápnění kalu
Na tomto místě je nutno také upozornit, že k nutnosti elimi-

novat  amoniak  z ovzduší  nás nevedou pouze  výše naznačené 
legislativní důvody, ale i skutečnost, že amoniak tvoří se vzdu-
chem výbušnou směs a kromě zápachu je také toxický. Vzhle-
dem k tomu, že do nedávna bylo vápnění aplikováno pouze na 
větších ČOV, především v zahraničí, nebylo vzhledem k uvolňo-
vaným množstvím zvláštní, že se uvedená vzdušnina „vypírala“ 
v absorbérech s prostou vodou opakovaně nebo vícestupňovým 
chemickým vypíráním. 
1. Chemická eliminace je většinou založena na třívěžovém prin-
cipu s kyselým, alkalickým a oxidačním praním. Nevýhodou 
je produkce roztoků koncentrovaných solí.

2. Vícestupňové  praní  vodou  a následné  dočištění  vzduchu 
na  kompostových  biofiltrech nebo  fotokatalytickou  oxidací, 
umožňuje,  za  předpokladu dostatečné  rezervy  biologického 
stupně ČOV, bezproblémové biologické odstranění zachyceného 
amoniaku.

3. Na  podobné  koncovce,  s využitím  biologické  linky ČOV,  je 
založena i koncepce eliminace uvolněného amoniaku odsává-
ním dmýchadly do aktivace nebo do aerovaných uskladňova-
cích nádrží.

4. Na posledním místě zde uvádíme eliminaci amoniaku v samo-
statných kompostových biofiltrech. Vzhledem k nezbytné kapa-
citě těchto zařízení, která je zapotřebí, se jedná o extenzivní 
metodu, kterou můžeme uplatnit pouze u menších zdrojů.

Závěr
Tento  text měl  pokud možno  co nejjednodušším  způsobem 

rozebrat  problematiku  vápnění  kalu  z čistíren  odpadních  vod 
z hlediska  technologického  a legislativního.  Z výše uvedených 
závěrů vyplývá, že se nejedná v žádném případě o technologii bez-
problémovou a jednoduše, dodatečně zařaditelnou do stávajících 
technologických linek rekonstruovaných čistíren odpadních vod, 
jak k tomu nabádá například text [17]. Díky povrchnímu přístupu 
některých dodavatelů potřebných zařízení, stačí se podívat na 
webové stránky výrobců, mohl vzniknout u potenciálních investo-
rů klamný dojem o výhodnosti tohoto řešení. Bohužel skutečnost 
je právě opačná. Pokud nebude postupováno technologií vápnění 
kalu v tekutém stavu, což je anachronismus, musí být součástí 
každé ČOV fungující jednotka na eliminaci amoniaku, uvolněné-
ho rozkladem biomasy. Je nutno mít na zřeteli, že bude-li tento 
amoniak  odstraňován  na  biologickém  stupni ČOV,  znamená 
to zvýšení zatížení celé čistírny odpadních vod zhruba o 30 %, 
se kterými se však běžně nepočítá a je nezbytné posoudit také 
celkově vlastnosti přiváděné odpadní vody, především z hledis-
ka pufrační kapacity. Z hlediska ekonomického, které zde však 
nebylo  záměrně  diskutováno,  je  nutné mít  také  pochybnosti 
o výhodnosti  vápnění  jako metody  hygienizace.  Především  je 
nutno dodatečně vykalkulovat náklady na eliminaci amoniaku, 
zvýšenou produkci kalu o minerální podíl z vápnění, a především 
je nutné podrobit diskusi často uváděné, „dostačující“ množství 
vápna v rozmezí 10–30 hmot. %, vztaženo k sušině. Vzhledem 

k tomu, že pH 12 je po dobu přítomnosti Ca(OH)2 ve směsi řízeno 
součinem rozpustnosti a disociační konstantou hydroxidu vápe-
natého za daných podmínek, požadovaná teplota prostředí 55 0C 
není, pokud by se jednalo pouze o využití reakčního tepla z výše 
naznačených reakcí, u kalu se sušinou pod 25 hmot. % zajištěna 
nižším množstvím CaO než je 25–30 hmot. %. Toto je i v souladu 
se zahraniční literaturou [6, 10]. Pochopitelně, že jak již bylo dříve 
uvedeno, zásadní roli hraje i technologická koncepce provedení 
celé technologické linky. Závěrem tedy musíme konstatovat, že 
bude–li přikročeno ke zpřísnění požadavků na hygienické vlast-
nosti kalu aplikovaného přímo na zemědělskou půdu, bude to 
znamenat buďto výrazné zvýšení provozních nákladů na čištění 
odpadních vod při použití vápnění produkovaného kalu, nebo je 
nutné hledat ekonomicky zajímavější, moderní technologie, které 
však budou většinou založeny na větší  centralizaci nakládání 
s čistírenskými  kaly.  Aplikace  vápnění,  pokud  bude  použita, 
bude ve stále větší míře pro provozovatele zátěží než přínosem. 
Z hlediska zemědělského využití nejsou také zanedbatelné zmí-
něný úbytek vázaného dusíku a skutečnost, že se při procesu 
uvolněný  fosfor  váže při daném pH do nerozpustných  fosfátů 
vápenatých.
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Co přinesla 3. bienální konference 
s nosným tématem „Řešení extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod, 
Blansko – 2009“?

V březnovém vydání „Čistírenských listů“ jsme přinesli struč-
nou informaci o tom, že v Blansku proběhla 26.–27. 2. 2009 již 
3. bienální konference s nosným tématem „Řešení extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod, Blansko – 2009.“ Vzhledem 
k tomu, že se v poslední době koná stále více jedno- i vícedenních 
akcí se zaměřením na různá témata z oblasti čištění odpadních 
vod a stokování a také proto, že se právě tato relativně „mladá“ 
konference setkala s velmi příznivou odezvou u odborné veřej-
nosti, přinášíme dále stručný přehled konkrétních témat, která 
byla na konferenci diskutována a která snad vymezují její právo 
na místo v kalendáři podobných pravidelných akcí i do budouc-
na. V úvodu musíme ještě připomenout, že řešení „extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod“, především v krasových 
oblastech,  se  stalo  často  diskutovaným  tématem  právě  na 
Blanensku, a proto se 3. konference s tímto zaměřením konala 
právě zde. Konání prvních dvou konferencí s tímto odborným 
zaměřením,  v letech  2005  a 2007,  se uskutečnilo  (pouze  pod 
záštitou AČE ČR) v Boskovicích, což souviselo s tím, že je v tomto 
městě  sídlo  jedné  z provozních  divizí  původního  organizátora 
a pořadatele, Vodárenské akciové společnosti, a.s. Počínaje 3. 
konferencí, je tato akce již zajišťována výhradně odbornou sku-
pinou AČE ČR se zaměřením na řešení extrémních požadavků na 
čištění odpadních vod v širším kontextu, OS REP. Jak je uvedeno 
jinde v tomto časopise, založili tuto skupinu především původní 
přispěvatelé a organizátoři programu prvních dvou uvedených 
bienálních konferencí.
Prvním z atributů, které poněkud odlišují tyto akce od ostat-

ních,  je  pravidelná  úvodní  přednáška  odborníků  ze  zdánlivě 
odtažité oblasti působnosti, a to  ze Správy chráněné krajinné 
oblasti Moravského  krasu.  Podobně  jako  v předcházejících 
letech, najdeme ve sborníku i letos rozsáhlý a podrobný přehled 
nejnovějších poznatků z oblasti zkoumání hydrologie a podzemí 
Moravského krasu s vazbou na ochranu vod v přírodních loka-
litách nad těmito podzemními útvary. Z důvodu nemoci autorů 
M. Kovaříka a I. Baláka si však účastníci konference nemohli 
tuto úvodní a poutavou presentaci, doplněnou řadou fotografií 
a konkrétních informací z výzkumu, vychutnat.
Na hraniční možnosti v dosahovaných koncentracích BSK5 

a CHSK na ČOV s jednoduchým biologickým stupněm se 
z nového úhlu pohledu zaměřil ve svém odborném referátu prof. 
J. Wanner. V referátu jsou posuzovány vlivy jednotlivých druhů 
zbytkového  znečištění na  celkovou hodnotu BSK5  a CHSK na 
odtoku z ČOV. Je upozorněno na synergicky, pozitivně působící 
efekt simultánního srážení fosforu železitými a hlinitými solemi, 
vliv koagulace a především na významný vliv stáří kalu a vlastní 
technologie na konečné odtokové hodnoty v těchto parametrech. 
V závěrech referátu je upozorněno na to, že pokud by měly být 
požadovány garance na odtokové hodnoty BSK5 pod 5,0 mg/l 
a u CHSK pod 40 mg/l, je nutno počítat s doplněním technolo-
gické linky o některou z metod účinné filtrace nebo volit moderní 
membránové technologie.
Do problematiky odstraňování dusíku nás uvedla přednáš-

ka J. Malé, prof. J. Malého a K. Hricha, zabývající se kinetikou 
přeměn dusíkatých sloučenin v SB-reaktoru, s využitím dávek 
metanolu  jako  substrátu. Nejprve  je  rozebrána  problematika 
změn  koncentrace  kyslíku  v reaktoru  a potom  je  studován 
mechanismus  a kinetika  biologického  rozkladu metanolu 
v aerobních podmínkách. Potom byla rozebrána přeměna dusí-
katých sloučenin s využitím metanolu jako substrátu a kalové 
vody  z anaerobního  vyhnívání  jako  zdroje  dusíkatých  látek. 
Celý proces je v referátu podrobně rozebrán a zdokumentován 
řadou tabelárních a grafických údajů. V závěru práce dochází 
autoři k optimalizaci okamžiku dávkování metanolu při využití 

SB-reaktoru k odstraňování dusíku z kalové vody, tak aby bylo 
dosaženo maximální účinnosti procesu.

Odstraňováním dusíku s vysokou účinností se ve svém refe-
rátu zabývají i M. Buday, A. Andrášiová a P. Németh, kteří řeší 
odstraňování dusíku z průmyslových odpadních vod s využitím 
odpadního glycerínu z výroby bionafty jako externího substrátu. 
Z  obav před možným působením nitrifikačních  jedů byla pro 
experiment  na modelu  o objemu 52  litrů  zvolena  „trojkalová“ 
technologie. První kal, bez ohledu na riziko toxického ohrožení, 
zabezpečí  rozložení  významné  části  přitékajících  organických 
i toxických látek, druhý kal dokončí rozklad těchto látek a třetí 
kal zajistí při dostatečné době zdržení v reaktorech kompletní 
nitrifikaci a denitrifikaci s využitím externího substrátu. Před-
stavené poznatky,  dokumentované  řadou předložených údajů 
z experimentu, sloužily jako podklad pro vypracování konkrét-
ního návrhu na úpravy technologie stávající průmyslové ČOV, 
s cílem snížit výrazně odtokovou koncentraci CHSK a zvýšit její 
hydraulickou kapacitu na dvojnásobek.

Kinetiku denitrifikace  s využitím  termochemicky  dezinte-
grovaného  kalu  a fugátu  z fermentovaného  primárního  kalu 
srovnávají s použitím etanolu jako substrátu ve svém referátu 
J. Vondrysová, J. Koubová, K. Grymová a P. Jeníček. Prezento-
vané výsledky byly pořízeny během experimentu, provedeného 
na třech SB-reaktorech. Práce hledá ekonomickou náhradu za 
případně dodávaný externí substrát, a to některým z možných 
způsobů dodatečné úpravy běžného vratného biologického kalu, 
ale  zároveň upozorňuje  na některé  technologické  skutečnosti 
spojené s těmito aplikacemi.
Blok přednášek speciálně zaměřených na odstraňování dusíku 

uzavírají dva referáty na téma možnosti využití imobilizované 
biomasy. První práce (L. Čechovská, A. Boušková, J. Mrákota, 
R. Stloukal a M. Norek), která využívá konkrétní biotechnologii 
Lentikat‘s,  ukazuje  po  stručném popisu  principu  technologie 
její  předpokládané možnosti  a na  „Případové  studii“  rozebírá 
možnosti  konkrétního  technologického  uspořádání  a řešení 
intenzifikace městské ČOV pro asi 60 tis. EO, s náznakem prů-
běhu praktického provozu systému. Druhá, experimentální práce 
(J. Máca,  J.  Zábranská, D.  Pokorná, A. Boušková)  se  zabývá 
možnostmi využití konkrétní bakterie Paraccocus denitri-
ficans, imobilizované v polyvinyl alkoholu.  V provedených 
testech byla zkoumána možnost omezení akumulace a urychlení 
odstraňování dusitanů přídavkem  fosforu a zvýšením poměru 
P/N. Jako substrátu bylo využito čistých chemikálií. V závěru 
je konstatováno dosahování vysokých denitrifikačních rychlostí, 
dále je doporučena glukóza jako optimální substrát pro denitri-
fikaci a je potvrzen předpoklad pozitivního vlivu zvýšené dávky 
fosforu na rychlost denitrifikace. 
Blok referátů s užším zaměřením na praktickou otázku opti-

málního  provozu  a navrhování  ČOV  otevřela  obecněji  pojatá 
přednáška P. Jeníčka na téma úzké vazby mezi biologickou 
linkou ČOV a koncepcí kalové koncovky. Autor poukazuje na 
nutnost provázané a především současně provedené optimaliza-
ce čistírenské a kalové linky s ohledem na technologický celek, 
jeho celkové náklady i komplexní ovlivnění životního prostředí. 
Každé  řešení  technologie ČOV musí  vycházet  z požadavku na 
vzájemně  výhodné  soužití  biologie ČOV  a kalové  linky, musí 
být kladen důraz na snižování množství produkovaných kalů, 
produkci stabilního a bezpečného materiálu a preferenci využití 
a valorizaci kalů před jejich pouhou likvidací.
Následující referát o využívání systému „VRM“ firmy HUBER 

Technology  ze SRN  je  v upraveném překladu  do  češtiny  celý 
uveden na jiném místě tohoto časopisu.
V poslední době méně frekventované téma spojené s čištěním 

odpadních  vod,  jejich mikrobiální znečištění,  je  rozebráno 
v referátu D. Baudišové a A. Benákové. Přednáška rozebírá účin-
nost biologického čištění odpadních vod s ohledem na snížení 
počtu  indikátorů  fekálního  znečištění.  Především  v zahraničí 
začíná být kladen zvýšený důraz na eliminaci hygienicky význam-
ných  bakterií  při  biologickém  čištění  odpadních  vod  a limity 
přípustného znečištění z tohoto hlediska obsahuje i platná česká 

Increasingly stringent legislative requirements for the hygi-
enic properties of sludge from Waste Water Treatment Plants 
in their intention to direct application to agricultural land 
as well as limited technological options in the selection of 
applicable methods for solving this problem for small sewage 
treatment plants, may lead to a technological renaissance of 
stabilization and hygienization of sewage sludge with lime. 
The application of the technology is encouraged by being 
simple, cheap, easy to install, and by a sufficient supply of 
basic technological components of this system in the current 

market. The practical results of several sewage treatment 
plant (6 000 - 18 700 EO) shows that the simple implementa-
tion of this technology is only apparent, and if not complied 
with certain strict rules, you may come into conflict with 
the law, when installing and operating the sewage sludge 
hygienization with lime. The reason for this situation is that 
solid information concerning the release of ammonia and the 
actual quantity that is normally emitted into the atmosphere 
without effective treatment by small sewage treatment plants 
is not frequently found in national technical literature.



IX

legislativa: NV 61/2003 Sb., ve znění NV 229/2007 Sb. Referát 
obsahuje výsledky sledování 19 vybraných ČOV v ČR a hledá 
potenciální  vztah mezi  počtem napojených  obyvatel  a počtem 
fekálních bakterií ve sledovaných vzorcích biologicky vyčištěné 
vody. Bylo konstatováno, že nebyla vysledována žádná významná 
závislost mezi velikostí ČOV a látkovým a mikrobiálním znečiš-
těním. Náznak lepších výsledků byl vysledován u ČOV s nižším 
zatížením BSK5, ale autoři upozorňují na možný vliv náhodnosti 
výběru sledovaných ČOV. My můžeme konstatovat, že s ohledem 
na vývoj legislativy a celkové zhoršování životního prostředí by 
mělo být tímto směrem zaměřeno více prací.
Na skutečnost, že komplexní modernizace a intenzifikace 

ČOV nemusí znamenat ekonomickou katastrofu pro investora, 
ale naopak může mít již po několika letech prokazatelný ekono-
mický  efekt,  daný návratností  investic  a   nízkými  provozními 
náklady, upozornil další referát: J. Foller, J. Jelínek, T. Karásek 
a E. Tomenendálová. V referátu je nejdříve zdůrazněna nutnost 
důkladné  přípravy  projektové  dokumentace  a její  zodpovědné 
odborné oponentury. Je uveden příklad  formulace základních 
požadavků na  intenzifikovanou ČOV  ze  strany  zodpovědného 
provozovatele, který může zároveň sloužit jako ukázka podkladů 
pro  zadávací  dokumentaci.  Jsou  zdůrazněny  klíčové  hodnoty 
projektu, které mohou zajistit dosažení přísných hodnot požado-
vaných odtokových koncentrací u dusíku a fosforu. Je naznačena 
ekonomická návratnost řešení odstraňování fosforu odděleným 
srážením. V závěru je na příkladu 16 ČOV, které byly v posled-
ních  letech  rekonstruovány,  ukázán  dopad  rekonstrukcí  na 
specifickou spotřebu elektrické energie na odstranění 1 kg BSK5, 
jako jedno z možných ekonomických kritérií hodnocení provozu. 
Tento parametr je potom ve stejné tabulce srovnán s výsledkem 
rizikové analýzy, provedené s využitím algoritmu vycházejícího 
z výše uvedených zadávacích podmínek, založených na strikt-
ním dodržení českých a evropských norem. V referátu uvedené 
výsledky ukazují, že nejúplněji a komplexně řešené ČOV, včetně 
hygienizace kalu na kategorii I, mají zároveň nejnižší specifickou 
spotřebu  elektrické  energie  a podle  výsledků  rizikové  analýzy 
i nejvyšší pravděpodobnost spolehlivého provozu.
Pokračováním  praktické  části  konference  je  referát  zabý-

vající  se úzkou vazbou mezi typem a vlastnostmi stokové 
sítě a budované ČOV a konečným dopadem na výslednou 
kvalitu vody v recipientu (M. Machala, T. Vítěz). Referát mimo 
jiné poukazuje na často se vyskytující nekoncepčnost při řešení 
odvádění a čištění odpadních vod, především v menších obcích. 
S ohledem na aktuálnost tohoto problému je zdůrazněna nutnost 
koncepčního přístupu, s patřičnou znalostí problematiky a všech 
ekologických souvislostí. Autoři poukazují na to, že neexistují 
relevantní informace o investičních a provozních nákladech pro 
jednotlivé  způsoby  technického  řešení  těchto případů,  a že  je 
nutno tuto mezeru v informovanosti vyplnit. Svá konstatování 
autoři doplňují řadou tabelovaných údajů, získaných z konkrét-
ních lokalit.
Další zajímavá přednáška seznámila účastníky s praktickým 

využitím membránové technologie na ČOV pro lodní aplikace 
(M. Jun). Tento exotický příklad z praxe ukázal možnosti mem-
bránové technologie při návrhu ČOV pro 25–250 EO. V referátu 
je  uveden,  pro  suchozemce  neznámý  přehled  podmínek  pro 
vypouštění  odpadních  vod  z lodí  a způsob kontroly  a dohledu 
nad jejich dodržováním. Na popisu konkrétní technologie ČOV je 
potom dokumentováno řešení jednotlivých částí technologického 
řetězce. Jsou uvedeny technické parametry klíčových částí ČOV 
a dosahované výsledky ve srovnání se sledovanými ukazateli. Zají-
mavý je popis prováděných zkoušek. Referát je zajímavou a inspi-
rující exkurzí do problematiky čištění odpadních vod na lodích, 
s možností praktického využití přednesených poznatků s využitím 
MBR technologie i v běžné praxi, vyžadují-li to okolnosti.
Do oblasti speciálních technologií nás zavádí referát s prak-

tickými výsledky využití ozonizace při čištění průmyslových 
odpadních vod. V technické části referátu je popsána výroba, 
způsob distribuce ozónu a následná destrukce jeho zbytků po 
aplikaci. Jsou popsány podmínky bezpečné manipulace s tímto 
toxickým plynem a řešení automatiky provozu. Na příkladu kon-
krétní průmyslové aplikace je ilustrována ekonomika a účinnost 
provozu.  Tento  referát  byl  do programu  zařazen  jako  vstupní 
informace  o jedné  z možností  dodatečné dezinfekce biologicky 
vyčištěných odpadních vod tam, kde to může být požadováno.
V programu konference nechyběly  ani  praktické  informace, 

řešící problematiku fosforu v odpadních vodách. První práce se 
zabývá problematikou provozu ČOV, která je určena k bio-
logickému čištění průmyslových odpadních vod s deficitem 
fosforu  (J.  Sojka  a V.  Novotná).  Na  konkrétním  příkladu  je 
ukázáno, že na ČOV je někdy nutné do procesu fosfor přidávat 

i v případech, kdy jsou přísné požadavky na jeho zbytkové kon-
centrace ve vyčištěné vodě. Druhý referát se zabývá problemati-
kou poutání fosforu a tenzidů v půdním filtračním prostředí. 
Informace z provozu laboratorního a poloprovozního zařízení byly 
zaměřeny na testování čistícího účinku vybraných druhů půd. 
Publikované závěry ukazují na možnosti dosažení významného 
snížení  koncentrace  tenzidů  na  vybraných  filtračních  ložích 
(písek, struska) a uvádějí dosahované účinnosti při jejich odstra-
ňování. Z hlediska dosahovaných výsledků u fosforu jsou uve-
deny jako nejvhodnější filtrační materiály, obsahující sloučeniny 
železa. Provozem biologické akumulace fosforu a diskusí nad 
dosaženými provozními výsledky se zabýval třetí referát, věnova-
ný problematice odstraňování fosforu na ČOV České Budějovice 
(J. Stara, P. Hartman). Referát stručně rozebírá historický vývoj 
intenzifikací ČOV až po rekonstrukci jako následek historické 
pětisetleté  povodně  v roce  2002. Na  popisu  vlastností  surové 
odpadní  vody  přiváděné na ČOV  je  dokumentována možnost 
úspěšné biologické akumulace fosforu. Kromě tohoto způsobu 
jsou  popsány  i metody  různých  aplikací  chemického  srážení 
a jejich  technologické  důsledky. V závěru  je  konstatováno,  že 
v případě ČOV České Budějovice představuje biologické odstraňo-
vání fosforu spolehlivý prostředek, se kterým je s vysokou mírou 
spolehlivosti dosahováno takových výsledků, že chemické srážení 
může sloužit pouze jako technologická pojistka, řešící zároveň 
i další technologické požadavky provozu.
Otázku provozní praxe a ekonomiky provozu nejmenších 

ČOV  řešil  referát  na  téma  domovních  čistíren  (B.  Krňávek). 
Nejprve  jsou  srovnány  provozní  náklady,  spojené  s provozem 
různých technologií a potom je na ekonomicky nejvýhodnějším 
řešení podle tohoto srovnání proveden podrobný rozbor výhod 
a nevýhod této koncepce. V referátu jsou uvedeny technologické 
parametry konkrétní anaerobně-aerobní ČOV a podrobný popis 
principu funkce. V závěru jsou pak uvedeny dosahované výsledky 
při popsaném způsobu testování. Je konstatováno, že popsaná 
technologie má  výrazně  nižší  produkci  kalu  oproti  aerobním 
metodám čištění a jako zásadní výhoda je uvedena skutečnost, 
že ke svému provozu nepotřebuje tato ČOV elektrickou energii.
Zásadní informace z oblasti legislativy a hygienického hodnocení 

kalových hospodářství přinesl referát věnovaný nakládání s čis-
tírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygie-
nizace (L. Matějů, M. Zimová a M. Štěpánková). Referát popisuje 
trendy v oblasti hodnocení hygienických vlastností čistírenských 
kalů a metody  jejich  vyhodnocování.  Jsou uvedeny požadavky 
legislativy, české i EU, a podmínky, které musí být dodrženy při 
záměru aplikovat čistírenské kaly v zemědělství. Tento referát je 
jednoznačnou odpovědí na otázka těch, kteří se – zřejmě bez hlubší 
znalosti věci – ptají: „…a kde je napsáno, že se čistírenské kaly 
musí hygienizovat!?“ Z uvedeného textu je možné odvodit i závěr, 
že se blíží okamžik, kdy budou moci být uplatněny v zemědělství 
pouze kaly odpovídající z hygienického hlediska kategorii  I, dle 
vyhlášky 382/2001 Sb.
Další referát z čistírenské praxe ukazuje na stručném příkladu 

z reálné zkušenosti české projekční firmy způsob přístupu k pro-
jektování a řešení čištění odpadních vod v Ruské federaci 
(J. Gallus). Byly ukázány zadávací podmínky k řešení konkrétní 
rekonstrukce ČOV, příklad místní legislativní normy a konkrétní 
požadavek na dosažené výsledky čištění. Jak ukazují předepsa-
né limity pro popisovanou ČOV, jedná se skutečně o extrémní 
požadavky na čištění odpadních vod.
Využívání  technických plynů  v čistírnách  odpadních  vod  je 

známo  již  desítky  let  z různých  technologických  aplikací,  ale 
nejsou příliš často publikovány praktické informace s této oblasti. 
Konkrétní  informace  k tomuto  tématu přinesly  na  konferenci 
v Blansku dva referáty. První se zabývá aplikací čistého kys-
líku v aktivacích biologických ČOV při intenzifikaci procesu 
nitrifikace a využitím CO2 k neutralizaci a případnému srážení 
rozpuštěných iontů v čistírenské praxi (A. Kroupa, I. Vágner). Je 
upozorněno na stoupající zájem o technické plyny a na minimální 
investiční náklady při relativně snadném zavedení aplikace do 
technologické  linky. Druhý  z referátů,  zabývající  se  využitím 
ozónu, připraveného především z čistého kyslíku, popisuje zají-
mavou aplikaci v kalovém hospodářství ČOV. Popsaný postup 
je zaměřen na minimalizaci produkce čistírenských kalů touto 
metodou. K dokumentaci možností  této  technologie  je uveden 
příklad  řešení  kalů  z čištění  odpadních  vod  z farmaceutické 
výroby (A. Michel). Tento referát bude uveden v některém z dal-
ších čísel časopisu.
K úplnosti  popisu náplně  konference  a problematiky  řešení 

extrémních požadavků na čištění odpadních vod už chybí pouze 
informace o metodách analytické kontroly funkce ČOV a odběru 
kontrolních vzorků. V provozní praxi je nutno používat spolehlivé 
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přístroje a čidla. Princip měřicích metod však bývá běžnému uživa-
teli často utajen. Je zcela běžné, že se ke stanovení chemických 
parametrů prostředí  využívá nejčastěji  elektrických parametrů 
(potenciál,  proud,  vodivost),  které  jsou  v čidlech  indikovány 
jako důsledek chemických nebo fyzikálně-chemických dějů. Již 
z principu je jasné, že podobnou odezvu čidla mohou v řadě pří-
padů vyvolat různé chemické jevy. Tomu se říká rušení signálu. 
Na zvláštní žádost organizátorů konference přinesl předposlední 
z popisovaných referátů přehled možných rušení analytických 
výsledků (K. Pazourek). Rozdíly zjištěných výsledků analýz způso-
bené rušením se mohou v čistírenské praxi projevit až jako rozdíl 
v nalezených hodnotách  vypouštěného  znečištění  stanovených 
rozdílnými metodami,  například  elektrochemicky,  pomocí  ISE 
a fotometricky u různých  forem dusíku.  Tyto  skutečnosti  jsou 
běžně diskutovány na seminářích zaměřených čistě na analytic-
kou chemii, ale informace o nich jsou zcela jistě přínosem i pro 
pracovníky v oblasti provozu ČOV, zvláště tam, kde se do stokové 
sítě vypouští větší podíl průmyslových odpadních vod.
Závěrečný  referát  konference  byl  věnován způsobu a praxi 

odběru kontrolních vzorků na ČOV (V. Omelka). Nestává se 
příliš často, aby tato problematika byla rozebírána na podobných 
akcích. Jde o speciální disciplínu diskutovanou spíše na různých 
akreditačních kurzech pro specialisty. Vzhledem k tomu, že na 
spolehlivé kontrole provozu je závislá především jeho ekonomika, 
považovali organizátoři konference za více než prospěšné vyzvat 

specialisty na výrobu odběrných zařízení, aby popsali přístupnou 
formou  veškerá  úskalí  této  problematiky.  Autor  přednesené-
ho referátu  velmi  zodpovědně  rozebírá  pojem  „reprezentativní 
vzorek“ a z vlastních praktických zkušeností dochází k závěru, 
že z čistě profesionálního hlediska není legislativou předepsaná 
metodika kontroly ČOV, NV 229/2007, zcela ideální, bez problé-
mů a předkládá k diskusi řadu praktických závěrů.
Výše uvedený, stručný přehled obsahu přednesených referátů 

nemůže objektivně zdokumentovat jejich celý obsah a tím i mož-
ný přínos k možnému rozšíření poznatků pozorných účastníků. 
Cílem organizátorů bylo, aby akce s propracovaným scénářem 
témat  přijatých  referátů  poskytla  účastníkům ucelený  obraz 
o současném stavu a možnostech  technologických  řešení  v co 
nejširších, ale provázaných technických souvislostech. Doufáme, 
že tento přístup k šíření informací návštěvníci ocení, a že to nebu-
de jen kvalitní víno ze Znojemska, podávané na večerním koktejlu 
nebo atraktivní prohlídka propasti Macocha a plavba po ponorné 
říčce Punkvě, co přivede návštěvníky do Blanska znovu v roce 
2011, na 4. bienální konferenci k dané problematice. Dosavadní 
odezva ze strany účastníků nám dává jistou naději.

Ing. Jan Foller
VAS, a.s.

Soběšická 156, 638 01 Brno
e-mail: foller@vasgr.cz

Skupina pro řešení extrémních požadavků 
na výsledky čištění odpadních vod –  

OS REP se představuje

Na jaře loňského roku bylo formálně ohlášeno založení další 
odborné skupiny při AČE ČR (CzWA) se zaměřením na řešení 
extrémních  požadavků na  čištění  odpadních  vod.  Vznik  této 
skupiny nebyl nikterak přímočarý a spontánní – diskuse okolo 
problémů, kterým se z titulu svého názvu a zaměření chce věno-
vat, byla již vpravdě letitá a průběžná.
Prvotní iniciací k dané problematice bylo vydání NV č. 61/2003 

Sb., v tehdejším znění, které vlivem povinnosti stanovení limitů 
na vypouštění odpadních vod kombinovaným principem přineslo 
do čistírenství nebývalé nároky na výstupní parametry vyčiště-
né odpadní vody – zejména co se  týká odstraňování nutrietů. 
K tomuto předpisu a další legislativě týkající se přímo odpadních 
vod lze však přidat některé další, jako např. již dříve platná legis-
lativní opatření ohledně zpracování a ošetření odpadů – zejména 
kalů z biologických čistíren odpadních vod a předpisy z oblasti 
ochrany ovzduší. Na základě požadavků těchto předpisů začalo ve 
Vodárenské akciové společnosti (ale předpokládáme, že i v mnoha 
dalších) jako provozní společnosti, to je té organizaci, na jejíchž 
bedrech měla zůstat konečná garance za plnění předepsaných 
přísných  limitů,  vážnější  prověřování  principů  a technologií 
potřebných pro zajištění takovýchto kritérií.
Praktickým počinem, kromě aktivní role při prosazování odpo-

vídajících opatření u právě navrhovaných staveb (často paradoxně 
přísněji než orgány schvalující či organizace Povodí), to pak bylo 
provádění  některých provozních  a poloprovozních praktických 
experimentů a hlubší analýza možností stávajících provozovaných 
technologií.  Prezentace  získaných  výsledků  a zkušeností  pak 
spolu  se  samozřejmou diskusí  probíhala klasickým  způsobem 
– na odborných konferencích a v podstatě záhy vyústila v potřebu 
zorganizování  konference  se  speciálním  zaměřením k danému 
tématu – BOSKOVICE 2005. Tato konference byla pořádána pod 
patronací Vodárenské  akciové  společnosti  a záštitou AČE ČR. 
Spojovníkem prakticky vyjadřujícím extrémní nároky na výsledky 
čištění odpadních vod bylo vybrané prostředí – Moravský kras, uni-
kátní oblast přírodních rezervací, zasluhující si tu nejlepší ochranu 
po všech stránkách. Tento její první ročník byl svým zaměřením 
věnován zejména odstraňování dusíku se zvláštním důrazem na 
jeho toxickou formu – dusitany, formu s nejpřísnějším kriteriem 
0,05 mg/l. Představa, že by toto kritérium, vyplývající s tehdej-
ší  verze přílohy 3,  tabulky  I, NV 61/2003, mohlo být uloženo 
v limitech stanovených kombinovaným způsobem, byla hlavním 
důvodem k organizaci  první  konference. Na úspěšnou úvodní 
konferenci, o které bylo rozhodnuto, že se dále bude konat jako 
bienální, navázaly již dvě další – BOSKOVICE 2007 a BLANSKO 
2009. Zatím poslední byla již pořádána odbornou skupinou pro 
řešení extrémních požadavků na výsledky čištění odpadních vod 
– OS REP a v režii AČE ČR. 
Při uskutečňování výše zmíněných experimentů, zkoušek či 

pozorování, studiu a sledování souvisejících procesů na stávají-

cích technologiích, z nichž byly mnohé výsledky prezentovány na 
prvních konferencích, byla více jak kdy předtím zjišťována fatální 
závislost jednotlivých technologických uzlů navzájem mezi sebou 
a konečný  výsledek  funkce  objektu  na  celkovém konkrétním 
řešení, vybavení a provedení staveb ČOV. I když nejde v obecné 
rovině o nic nového či převratného, bylo nutno konstatovat, že 
v technické praxi není této skutečnosti a samozřejmosti zatím 
věnována dostatečná pozornost.
A protože nelze nahlížet na jednotlivé stupně či technologické 

uzly čištění samostatně a nezávisle na ostatních, logicky se před-
mět původně zdánlivě úzkého odborného zaměření (řekněme řeše-
ní třetího stupně čištění) rozšiřuje na celou řadu poměrně úzce 
souvisejících oblastí z prakticky všech částí technologické linky 
čistíren odpadních vod, ale také např. na koncepci kanalizačních 
systémů! Tato myšlenka také zároveň uvozuje náplň a zaměření 
nově vzniklé odborné skupiny, která se chce dle ustanovujícího 
memoranda aktivně věnovat následujícím činnostem:
Program skupiny:

1. Shromažďování poznatků z oborů souvisejících se zaměřením 
skupiny.

2. V rámci  vlastní  pracovní  náplně  ověřovat  nové  technologie 
a zkušenosti vhodnou formou zpřístupnit odborné veřejnosti.

3. Poradenská činnost v oboru působnosti skupiny.
4. Organizace a zajišťování programu speciálně zaměřené konfe-
rence, která naváže na úspěšné konference k tématu, konané 
pod  záštitou  AČE ČR  v letech  2005  a 2007  v Boskovicích 
a v roce 2009 v Blansku.
Sledovaná témata:

1. Analytické metody  a techniky  umožňující  provozní měření 
nízkých  odtokových  koncentrací  nutrientů  a problematika 
objektivity jejich měření.

2. Technologické postupy vedoucí k dosažení nízkých odtokových 
koncentrací nutrietů.

3. Stroje a zařízení využitelné k dosažení dobrých výsledků v této 
oblasti.

4. Snižování provozních nákladů při realizaci čistíren odpadních 
vod, na které jsou kladeny zpřísněné požadavky.

5. Technologické postupy vedoucí k zajištění požadované kvality 
kalů a dalších produkovaných odpadů a dodržení požadavků 
v oblasti ochrany ovzduší.
Z konkrétních případů lze např. uvést: 
Třetí  stupně  čištění  –  srážení  a separace  chemických kalů, 

postdenitrifikace a dodatečné substráty, membránové technologie, 
optimalizace biologického stupně a optimalizace jeho vystrojení.
Úprava  čistírenských  kalů, moderní  způsoby  stabilizace 

a hygienizace, minimalizace  objemu  odpadů  a úprava  jejich 
vlastností.
Dezodorizace objektů, omezení tvorby a emisí zápachu.
Ve větší míře uplatnění poznatků procesního inženýrství při 

návrhu a realizaci aparátů v technologické lince ČOV, aj.
Výsledky své činnosti hodlá prezentovat skupina OS REP pro-

střednictvím internetu. Internetový prostor skupiny pro řešení 
extrémních  požadavků na  výsledky  čištění  odpadních  vod  je 
umístěn na adrese: http://os-rep.czwa.cz.
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Poznatky ze semináře „Nové metody 
a postupy při provozování čistíren 

odpadních vod XIV.“

Zájem odborné veřejnosti o XIV. ročník semináře „Nové metody 
a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ i přes probíha-
jící hospodářskou krizi byl stále vysoký. Celkem bylo zaprezen-
továno cca 380 účastníků včetně lektorů a vystavujících firem, 
individuálně platících účastníků z toho bylo 279. Generální již 
tradiční sponzor byla firma VAE Controls, s.r.o. Ostrava, hlavní 
pak  SKANSKA CZ  a.s.  Praha. Organizátorem  semináře  byla 
VHOS, a.s. Moravská Třebová pod záštitou Asociace čistírenských 
expertů ČR, Odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních 
vod“. Mediálním partnerem byl časopis Vodní hospodářství. Všem 
patří velký dík za skvělou organizaci celého semináře včetně spo-
lečenského večera, tradičně konaného v prostorách Městského 
muzea. Ochutnávka moravských vín umocněná country živou 
muzikou neměla  chybu. Na  tuto příjemnou atmosféru  včetně 
slunečného jarního počasí nelze jen tak zapomenout. 
Přednášky byly rozděleny do čtyř základních bloků, přičemž 

první byl věnován legislativě ve vodním hospodářství a byl zamě-
řen zejména na novelu vodního zákona a zkušenosti s realizací 
nařízení  vlády  61/2003  Sb.,  resp.  229/2007  Sb.,  z pohledu 
vodoprávního úřadu a rovněž z pohledu majitele infrastruktury. 
Ve druhém bloku přednášek byla věnována pozornost zejména 
inovativním přístupům v čištění odpadních vod, kde byly pre-
zentovány konkrétní provozní  zkušenosti  z rekonstrukce ČOV 
Olomouc, online měření parametrů dusíku, náhrada metanolu 
jako  substrátu  pro  denitrifikaci  a vyhodnocení  různých  typů 
zahuštění přebytečného kalu. Následoval blok přednášek věno-
vaný opětovnému využití vyčištěných odpadních vod. Druhý den 
semináře byly prezentovány zajímavosti a novinky z provozů ČOV 
a nové technologie. Mezi nejzajímavější přednášky tohoto bloku 
rozhodně patřila intenzifikace ČOV čistým kyslíkem, provozování 
ČOV Varnsdorf během rekonstrukce a provozní zkušenosti po 
intenzifikaci ČOV Piešťany. V poslední části byly dvě přednášky 
zaměřeny na nové aspekty v řízení kanalizací a ČOV a využití 
a přínos obecných systémových řešení ASŘTP.
V přísálí bylo možné rovněž zhlédnout  jednotlivé přednášky 

promítané na plátno a svůj stánek zde mělo 34 renomovaných 
firem v oboru čistírenství a příbuzných, jako např. ENVI-PUR, 
s.r.o. Tábor, Fontana R, s.r.o. Brno, HACH LANGE s.r.o. Praha, 
KUNST,  spol.  s r.o. Hranice,  ALFA  LAVAL  spol.  s r.o.  Praha, 
HUBER CS spol. s r.o. Brno a další. Na parkovacích plochách vně 
objektu jídelny Hedva bylo možné vidět např. mobilní odlučovač 
ropných látek nebo vodárenskou techniku.
Kompletní přednášky byly publikovány ve sborníku, který vyšel 

v nákladu 430 ks. Již tradičně jsou v úvodu sborníku uvedena 
slova, která zaujmou určitě každého čtenáře: „Město Moravská 
Třebová  bylo  založeno  v roce  1257.  V 15.–16.  století  se  stalo 
centrem vzdělanosti a dostalo přívlastek Moravské Athény. Pro 
své historické a stavební kvality, zvláště pak pro množství rene-
sančních a barokních stavebních, civilních i církevních památek, 
bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací“.

A ještě krátce k vybraným přednáškám z legislativy ve vod-
ním hospodářství,  kde  se  připravují  důležité  změny.  JUDr. 
Ing. Zdeněk Strnad z Ministerstva zemědělství ČR prezentoval 
svůj příspěvek nazvaný „Zamýšlené změny (nejen) při nakládá-
ní s vodami v návrhu vodního zákona“. Bylo řečeno, že novela 
vodního zákona nebude vydána pravděpodobně v roce 2009, ale 
až v roce 2010. Snahou novely  je zjednodušit procesy a snížit 
potřebu „úředního styku“ uživatelů vody na nezbytné minimum. 
Ohlášení vodoprávnímu úřadu postačí k provedení vodních děl 
určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO, jejichž 
podstatnou součástí budou výrobky označované CE. K ohlášení 
se kromě náležitostí předepsaných stavebním zákonem přiloží 
i projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou, vyjád-
ření správce povodí, kategorie výrobku označeného CE a provozní 
řád vodního díla. Od nabytí účinnosti novely stavebního zákona 
řešily  vodoprávní  úřady  dilema,  jak  přistupovat  k povolování 
vodních děl v tzv. zkráceném stavebním řízení, tj. za asistence 
autorizovaného inspektora. Na základě analýzy institutu zkrá-
ceného stavebního  řízení bylo po dohodě s Ministerstvem pro 
místní rozvoj výslovně připuštěno užití tohoto institutu u staveb 
vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů. 
Podmínkou je, že toto vodní dílo nebude vyžadovat vydání (nové-
ho)  povolení  k nakládání  s vodami. Další  navrhovaná úprava 
umožňuje  zejména  provozovatelům  vodovodů  či  kanalizací 
provádět  stavební úpravy  vodovodů a kanalizací,  při  nichž  se 
nemění trasa, aniž by k tomu bylo třeba povolení nebo ohláše-
ní vodoprávnímu úřadu. Připravuje se  i vypuštění ustanovení 
o tom, že provozní řády vodních děl schvaluje vodoprávní úřad 
ve vodoprávním řízení. Vlastník vodního díla bude nadále povi-
nen provozní řád při provozu vodního díla dodržovat. Z hlediska 
procesního postupu vodoprávních úřadů při vyřizování žádostí 
podle vodního zákona stojí za zmínku především možnost vydat 
rozhodnutí jako první úkon v řízení, aniž by bylo potřeba ozna-
movat zahájení řízení, svolávat např. ústní šetření apod. Tento 
přístup bude možný pouze v případě, že bude možné rozhodnout 
ze strany vodoprávního úřadu na podkladě dokladů předložených 
žadatelem.  V případě,  kdy  žadatel  požádá  o více  rozhodnutí 
současně,  bude možné  tzv.  společné  řízení  přímo  ze  zákona. 
V praxi se ukázalo, že prokazování „nezměněných podmínek“ při 
prodlužování platnosti povolení k nakládání s vodami je ne vždy 
zcela jednoduché či jednoznačné, novela vodního zákona s tímto 
ustanovením již dále nepočítá a podřazuje režim prodloužení doby 
platnosti  povolení  k nakládání  s vodami  režimu běžné  změny 
takového povolení. Lze předpokládat, že přijetí novely bude pro 
vodní hospodářství přínosem a že záměry budou vodohospodář-
skou praxí pozitivně přijaty. 
JUDr. Ing. Emil Rudolf z Ministerstva životního prostředí ČR 

upozornil ve svém příspěvku „Zkušenosti s realizací NV 61/2003 
Sb., ve znění novely 229/2007 Sb., z pohledu vodoprávního úřadu“, 
že od 1. 5. 2009 platí dodržení imisního limitu při kombinovaném 
přístupu ve vodách lososových a kaprových. Imisní standardy při 
kombinovaném přístupu vodoprávního úřadu se mají zabezpečit 
do 22. 12. 2015 s výše uvedenou odlišností. Pokud vypouštěné 
emisní limity kombinovaným způsobem nemohou být dosaženy 
při užití nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování 

Stránky zde umístěné neslouží pouze jako statická vývěska, ale 
jako aktivní, průběžně aktualizovaný prostor. Krom obvyklých 
informací, jako jsou ty o odborné skupině, předmětu její činnosti 
a kontaktní informace, zde také budou průběžně prezentovány 
výsledky činnosti odborné skupiny. A to jak informace souvise-
jící s experimentální činností skupiny, s novými technologiemi, 
tak  i některé  obecné  informace  z oboru  čištění OV.  Také  zde 
budou k nalezení zprávy z řešení konkrétních technologických 
problémů a z poradenské činnosti skupiny, dále zprávy o akcích 
pořádaných skupinou, texty či abstrakty z odborných předná-
šek, článků i odkazy na další informační zdroje či další subjekty 
působící ve sledovaném oboru. Stránky mají za cíl sloužit jako 
aktivní  a postupně  doplňovaný,  přístupný  a přehledný  zdroj 
inspirace a podkladů potřebných pro orientaci a řešení různých 
problémů souvisejících s čištěním odpadních vod. Zároveň budou 
místem, kde bude možné se obrátit na členy skupiny s žádostí 
o spolupráci nebo radu. 
K tomu, aby měla celá předpokládaná činnost prezentovaná 

na stránkách skupiny smysl, je samozřejmě zapotřebí udržovat 
kontakty s celou odbornou veřejností a ostatními odbornými sku-
pinami. Není cílem pracovního týmu, který se bude aktualizací 
informací na webových stránkách zabývat, aby se tyto staly pro 
již zavedené zdroje informací jak tištěné, tak na internetu, kon-
kurencí. Tuto funkci by asi těžko mohl zvládnout, jde o doplnění 

chybějících praktických informací z konkrétních provozů, podro-
bených kritickému pohledu. Naopak  je  představitelná  a snad 
i žádoucí těsnější spolupráce s médii, která o ni projeví zájem.
Pokud někoho tato úvodní informace o odborné skupině OS 

REP zaujala, nechť se zapojí, uvítáme další zkušenosti, nápady 
a případnou aktivní spolupráci na činnosti v této oblasti. Členové 
skupiny zvou ke spolupráci ostatní členy AČE ČR, případně další 
zájemce o tuto problematiku a pracovníky z odborné veřejnosti, 
případně i firmy, jejichž těžiště zájmu se prolíná s výše nazna-
čeným programem.
K záměru aktivně pracovat ve skupině se zatím hlásí:

Ing. Jan Foller, VAS, a.s. – mluvčí skupiny
Ing. Jiří Jelínek, VAS, a.s. – zástupce mluvčího skupiny
Ing. Tomáš Karásek, VAS, a.s.
Bc. Leoš Tůna, VAS, a.s.
Martin Eyer, VAS, a.s.
Ing. Jana Miklánková, VEGAspol. v.o.s.
Ing. Jan Gallus, VEGAspol. v.o.s.
Ing. Martin Machala, Ph.D., SMV projekt, s.r.o.
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., SMV projekt, s.r.o.
Ing. Petr Sukač, SMV projekt, s.r.o.
Ing. Táňa Svobodová, FORTEX-AGS, Šumperk, a.s.

Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek
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odpadních vod, stanoví vodoprávní úřady emisní limity tak, že jich 
lze dosáhnout při užití nejlepších dostupných technik čištění nebo 
v místních podmínkách. Návrhy cílových emisních limitů, stano-
vených kombinovaným přístupem pro konkrétní vodní útvary, by 
měly být součástí programů opatření nebo plánů oblastí povodí. 
Součástí  přednášky  ve  sborníku  je  seznam platných právních 
předpisů v oblasti vodního hospodářství k 7. 4. 2009.
Ing. Votava z SVS a.s. a Dr. Beneš z VEOLIA VODA ČR, a.s., 

shrnuli zkušenosti s aplikací nař. vl. č. 61/2003 Sb. a novely 
č. 229/2007 Sb. z pohledu majitele infrastruktury i provozova-
tele. Dospěli k zhruba těmto základním závěrům: 
♦  Autorům se jeví stávající nař. vlády jako právní norma, která 
jde svými požadavky nad rámec příslušné směrnice EU. Dále 
se pozastavují nad situací, kdy se požadavky na úroveň čištění 
neustále v průběhu přechodného období zpřísňují. 

♦  Oceňují nový právní institut nejlepších dostupných technologiích 
a upozorňují, že je nutno je při jejich novelizacích ochránit před 
nerealistickými požadavky, např. ze strany správců toků. 

♦  Zhodnotili skutečnou strukturu financování, přičemž odhadují, 
že v období do roku 2010 podíl dotací nepřekročí 30 %, ale 
může být i nižší. 

♦  V souvislosti  se  zpracováváním  strategických  resortních 
materiálů  zdůrazňují  nutnost  zaměřit  potřebnou pozornost 
na plošné zdroje znečištění. 

♦  Při zvažování dopadů nař. vl. na vlastníka i provozovatele je 
nutno zvážit i dopady nových technologií s ohledem na kumu-
lovaný dopad do životního prostředí (cost-benefit analýza a LCA 
analýza). 
V sekci  Inovativní přístupy v čištění odpadních vod pre-

zentovali Novák, Šorm a kol. zkušenosti s ČOV Olomouc II, kde 
byla ve velkém měřítku aplikována metoda post-denitrifikace. 
Koncentrace  odtoku  v ukazateli  NCELK  dosahovaly  požadované 
hodnoty v průběhu celého roku i bez dávkování methanolu do 
postdenitrifikace,  ale  v případě  nepříznivých  trendů  zajistilo 
dávkování vždy bezpečné dodržení předepsaného limitu. V popi-
sovaném  uspořádání  docházelo  i k částečnému  zvýšenému 
biologickému odstraňování fosforu. V přednášce autorů z firmy 
Hach-Lange a VŠCHT Praha (Kollár a spol.) bylo demonstrová-
no na praktických příkladech, jak může měření forem dusíku 
v reálném čase přispět k řízení aktivačních systémů s nitrifikací 
a denitrifikací, přičemž lze nejen garantovat stabilnější hodnoty 
jednotlivých forem dusík na odtoku, ale i dosahovat úspory ve 
spotřebě vzduchu. Příspěvek autorů Fialy a Kubíkové ukázal na 
řadě praktických aplikací v ČR možnost záměny methanolu jiným 
syntetickým přípravkem jako zdrojem uhlíku pro denitrifikaci. 
Pro přítomné praktiky z provozů ČOV byla určitě velkým příno-
sem dobře zdokumentovaná přednáška autorů Krejčího a Žab-
kové z firmy SčVK a.s., ve které vyhodnotili  funkci a účinnost 
různých typů a způsobů zahušťování přebytečného kalu. 
Sekce Opětovné využití vyčištěných odpadních vod byla 

tématicky uvedena přednáškou autorů z VŠCHT Praha (Wanner 
a Pečenka) s názvem vyzývajícím k zamyšlení: Vyčištěná odpadní 
voda – odpad nebo zdroj vody? Autoři uvedli řadu příkladů opě-
tovného využívání vody z projektů, které zásobují vodou obyva-
telstvo ve velkých aglomeracích či ve velkých územních celcích. 
Diskutovali i podmínky, za kterých bude možno tyto zahraniční 
zkušenosti uplatnit i u nás v ČR. Praktickým příkladem takové 

aplikace  byla  hned  další  přednáška,  o využívání  vyčištěných 
odpadních vod z bioreaktoru ve firmě Hutchinson s.r.o. Roky-
cany. Autoři Plotěný a Holba z firmy ASIO ukázali další příklady 
získávání užitkové vody z komunálních odpadních vod technologií 
MBR. Sekci uzavřel příspěvek Hlavínka z VUT Brno o současném 
stavu v jímání a využívání dešťových vod. 
Sekce Zajímavosti a novinky z provozů ČOV, nové tech-

nologie se konala druhý den dopoledne. I přes náročný večerní 
program první konferenční den byla sekce velmi dobře navštívena 
od rána až do konce semináře ve 13:30. Tématicky byla sekce 
opravdu velmi rozmanitá a úroveň všech přednášek velmi dobrá, 
takže se nelze divit trvalému zájmu o tuto akci. Právě možnost 
konfrontace s reálnými provozními problémy je pro tuto akci AČE 
ČR tak typická. Určitě velmi přínosná byla přednáška Svojitky 
z VŠCHT Praha, který působí již delší dobu na RWTH Aachen, 
o čištění skládkových vod v Německu. Pro praktiky byla důležitá 
i přednáška Matušky ze SčVK o vyhodnocení zkušeností s on-line 
měřením PCELK na ČOV Litoměřice s cílem řízení provozu. Velice 
pěkně byla zdokumentovaná a přednesená přednáška Loužecké-
ho a jeho spoluautorů Špergy a Fialy o provozování ČOV Varn-
sdorf během její rekonstrukce. Přenáška vyvolala i živou diskusi 
k obecné problematice rekonstrukcí i k vlastnostem a specifikům 
v řízení R-D-N procesů. Program semináře nezapomněl ani na 
problematiku  kalového  a plynového  hospodářství městských 
čistíren odpadních vod. Specifickým problémem při energetickém 
využívání bioplynu v kogeneračních jednotkách je obsah siloxanů 
v bioplynu. Tento problém diskutoval podrobně příspěvek Chudo-
by z Veolia Voda ČR, který se věnoval výskytu a složení siloxanů, 
technologickým možnostem jejich odstraňování a zkušenostem 
z praktického řešení tohoto problému na ÚČOV Praha. Vzhledem 
k tomu, že většina našich firem VaK provozuje kromě velkých 
městských ČOV i čistírny v okolních menších obcích, podělila se 
Wernerová z VaK JČ a.s. s hodnocením provozu malých ČOV, 
včetně extenzívních způsobů, v tomto regionu. 
Zájem o letošní ročník, který nijak významně neklesl oproti 

minulým  létům,  a to  i přes  negativní  vlivy  spojené  s finanční 
i ekonomickou krizí v ČR, je dobrým příslibem i do budoucího 
roku, kdy by se měl konat již 15. ročník této úspěšné akce 

Organizátoři semináře by byli rádi, kdyby se odborná 
veřejnost zapojila do volby témat XV. ročníku semináře 
„Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních 
vod“. Své návrhy můžete posílat na e-mail: vhos@vhos.cz do 
30. 6. 2009. Seminář slouží vám všem, aby vás seznámil se 
zajímavostmi nebo novinkami a pomohl vyřešit, vaše pro-
blémy z běžné praxe. Těšíme se na vaše návrhy a rovněž na 
společné setkání v roce 2010. Podrobnou fotodokumentaci 
z průběhu semináře najdete na www.vhos.cz, zájemci o sbor-
ník si ho mohou ještě objednat u pořadatelů na dobírku na 
adrese: j.novotna@vhos.cz.
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Čistírenské listy – pravidelná součást časopisu 
Vodní hospodářství – jsou určeny pro výměnu informací 
v oblasti stokování, výzkumu, vývoje a aplikace čistírenských 
technologií, legislativy a hodnocení provozu stokových sítí 
a čistíren odpadních vod.
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Fotoreportáž ze Semináře najdete  
z technických důvodů na následující  

bílé straně

Asociace čístírenských expertů České republiky Vás všechny srdečně zve k návštěvě společného stánku s časopisem Vodní 
hospodářství a dalšími spoluvystavovateli z řad korporativních členů - PREFA KOMPOZITY, a.s., Purity Control, spol. s r.o., 
SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o. a SOVEKO PLAST s.r.o. Stánek najdete v pavilonu D, číslo 38. 
Díky účasti našich odborníků jsme připraveni zodpovědět Vaše otázky k problémům, které Vás tíží a  domluvit se na jejich 

společném řešení. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jaroslav Jedlička, sekretář AČE ČR  
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Jak probíhal seminář Nové metody 
a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod XIV

Předsednictvo sekce věnované legislativě ve vodním 
hospodářství

Úvodní přednáška 
prof. Wannera  
ze sekce „Opětovné 
využití vyčištěných 
odpadních vod“

Pohled do přednáškového sálu

Průběh společenského večera

Předsednictvo sekce 
„Zajímavosti a novinky 
z provozů ČOV, nové 
technologie“

Příchod na společenský 
večer v Městském muzeu

Pohled do sálu pro vystavující firmy

Příprava na společenský večer
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MBR systémy 
biologického čištění 
odpadních vod Mitsubishi
(MBR – membránový biologický 
reaktor)

Kromě klasických systémů biologického aerobního čištění odpad-
ních vod se už víc než 15 roků v zahraničí realizují MBR systémy. 
Největší komunální ČOV s membránovou separací od firmy Mitsubi-
shi Rayon byly postaveny na výkon 45 000 m3/den. 

automaticky vyčištěny nejčastěji jen roztokem 
kuchyňské soli a louhu sodného. Náklady na 
chemikálie jsou zanedbatelné. 
Materiály membrán Mitsubishi:
Membrána polyetylén
Zalití  polyuretan
Sací trubka ABS polymer

Charakteristika membrány
Průměr vnitřní 0,28 mm
Průměr vnější 0,41 mm
Velikost póru 0,4 μm

Membránový modul 
Mitsubishi

Prvky membrány jsou montovány 
do kompletních modulů, ve kterých 
je integrován aerační systém pro 
nepřetržité čištění membrány a pří-
vod kyslíku pro proces biodegradace 
filtračního koláče.

Pro dosažení maximální kompakt-
nosti jsou tři moduly zkompleto-
vány do jedné membránové vrstvy 
s použitím jednoho aeračního systé-
mu. Membránové vrstvy (hromady) 
jsou ponořeny do aerační nádrže 
a filtrace začíná zapnutím extrak-
čního čerpadla.

Projekty
MBR systémy Mitsubishi byly 

instalovány v Asii (Japonsko, Korea, 
Čína), Austrálii, Americe a Evro-
pě (Holandsko, Belgie, Rakousko, 
Německo a Francie). Tyto projekty 
se týkají komunální i průmyslové 
odpadní vody.

Výhody membránové separace 
Mitsubishi:
• Koncentrace kalu v aktivaci je 15 

až 20 kg/m3, to umožňuje výrazně 
zmenšit objem aktivace v porov-
nání s klasickým aktivačním 
systémem s dosazovací nádrží.

• Protože je v aktivační nádrži vyso-
ká koncentrace kalu, běžně se kalo-
jem nebuduje, kal se odebírá na 
strojní odvodnění přímo z aktivace 
respektive z membránové nádrže.

• Výše uvedené má za důsledek 
výrazné snížení nákladů na stav-
bu a výrazné zmenšení zastavěné 
plochy. Například pro komunální 
ČOV pro 2000 obyvatel stačí 
betonová nádrž o rozměrech 10 
x 15 m. Platí, že čím vyšší kon-
centrace znečištění přitéká, tím 
vyšší úspora investičních nákladů. 
U komunálních ČOV při použití 
membrán Mitsubishi je úspora 
investičních nákladů 10–30 %, ale 
u průmyslových ČOV je úspora přes 50 %. 

• Obsah NL ve vyčištěné vodě je do 1 mg/l. Tím se výrazně zvyšuje 
kvalita vyčištěné vody. Úměrně obsahu NL ve vyčištěné vodě klesá 
koncentrace BSK5 a CHSK.

• Separace funguje automaticky, nezávisle na obsluze a na nejisté funkci 
dosazovací nádrže při změnách klimatických, změnách kvality při-
tékající odpadní vody apod. Navrhne se kvalitní systém řízení, takže 
je možné proces čištění a řízení sledovat a měnit přes internet.

• S využitím současné stavby ČOV se dá zvýšit výkon ČOV několi-
kanásobně a zároveň podstatně zvýšit kvalitu vyčištěné vody bez 
nároku na budování dalších nádrží a zvětšení pozemku. 

• Spotřeba el. energie na extrakci představuje pouze 1 až 2 % celkové 
spotřeby el. energie.

Ing. Pavol Pijak

1 – primární usazování pro odstranění usaditelného znečištění (primární kal)
2 – biodegradace mikroorganismy (aktivovaný kal) pomocí aerace
3 – následné usazování a návrat aktivovaného kalu do kroku 2, nadbytečný 
kal je odstraněn

Konvenční biologické 
systémy

V jednoduchých konvenčních 
systémech je odpadní voda čištěna 
v třech hlavních krocích (viz vývojo-
vý diagram).

Princip je celkem jednoduchý, ale 
praxe může být svízelná. Kvůli široké 
rozmanitosti vlivů na biologické čiš-
tění má mnoho aplikací problémy s násled-
ným usazováním v kroku 3. Výsledkem je 
horší kvalita vyčištěné vody.

Pro překonání tohoto fenoménu jsou 
konvenční systémy často předimenzova-
né, to vede k instalaci velkých aeračních 
nádrží, velkých dosazovacích nádrží a někdy 
dokonce k výskytu nových problémů kvůli 
velmi nízkému kalovému zatažení v období 
s malým přítokem, obzvlášť v průmyslových 
aplikacích.

Membránová separace 
biologického kalu

Za účelem překonání načrtnutých 
problémů konvenčních systémů 
využívají moderní MBR systémy 
membránovou filtraci jako náhradu 
gravitační separace kalu v dosazovací 
nádrži. S použitím tohoto systému je 
zachycení mikroorganizmů v systému 
téměř stoprocentní. Oddělování aktiv-
ního kalu od vyčištěné vody je dokonalé 
a vede ke křišťálově čistému odtoku.

Membrána Mitsubishi
Membrány různých výrobců jsou 

nejčastěji kapilárního typu a jsou vyro-
beny z homogenního PE (polyetylénu), 
to dává membráně vysokou odolnost vůči napínacím silám a vysokou 
pevnost v tahu. Proto není potřebné použití speciálních vyztužo-
vacích vrstev jako například v kompozitních membránách. Kromě 
toho, kvůli absenci dvojité vrstvy se membrána nemůže rozštípit 
na jednotlivé vrstvy, a proto odolává zpětným pulsujícím tlakům. 
Polyetylénová (PE) membrána není citlivá na kyseliny nebo alkálie, 
mikroorganizmy nebo záření.

Biologicky vyčištěná odpadní voda je extrahována kapilárními 
membránami s použitím standardního odstředivého čerpadla. 
Běžná tlaková ztráta na membránovém modulu bývá 50–150 mbar, 
v závislosti na aplikaci. Při tlakové ztrátě 200 mbar jsou membrány 

Obr. 1. Detail homogenní 
struktury membrány

Obr. 2. Trubky 
kapilární membrány 
vyrobené z PE

Obr. 3. Prvky membrány

Obr. 4. Prvek s povrchem 
membrány 1,5 m2

Obr.  5. Membránový modul 
70 prvků

Obr. 6. Dvě membránové 
vrstvy (hromady) s třemi 
moduly

Obr. 7. Kompletní MBR 
systém u nadzemní ČOV

Obr. 8. Vlevo: křišťálově 
čistý odtok z MBR systému. 
Vpravo: vyčištěná voda 
z dobře fungujícího kon-
venčního biologického 
systému

Obr. 9. Příklad kompaktní 
průmyslové ČOV
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Nové trendy využívania 
proenvironmentálnych, 
supramolekulárnych látok 
v technológiach úpravy vôd
Eva Chmielewská 

Kľúčové slová
hybridizovaný adsorbent – prírodný zeolit – klinoptilolit – škrob – hyd-
rofobizácia – organicko-anorganické adsorbenty – chitín – chitosan 
– cyklodextrín – makromolekulárne substráty – polysacharidy

Súhrn
Pozornosť vedeckej komunity sa v posledných rokoch zameriava 

hlavne na adsorbenty, ktoré pozostávajú z prírodných polymé-
rov. Spomedzi nich vzbudzujú najväčší záujem polysacharidy 
ako chitín a škrob a ich deriváty chitosan a cyklodextrín. Tieto 
polyméry môžno klasifikovať ako alternatívne adsorbenty na zá-
klade ich štruktúry, fyzikálnochemických vlastností – chemickej 
stabilite, vysokej reaktivite a výbornej selektivite predovšetkým 
k aromatickým zlúčeninám a kovom, pretože na svojich polymér-
nych reťazcoch obsahujú hydroxylové, acetamido- alebo amínové 
funkčné skupiny. Je všeobecne známe, že prírodné polysacharidy 
sú obnoviteľné a biologicky rozložiteľné látky so širokým spek-
trom biomolekúl, ktoré sú s inými zložkami životného prostredia 
v neustálych interakciach. Možno aj tento fenomén bol dôvodom, 
prečo sa vo svete začali simulovať prírodné procesy a syntéza 
analogických substrátov. V rámci predloženej práce sa zhodnotili 
niektoré nové adsorpčné materiály, predovšetkým na báze prírod-
ného zeolitu a ich účinnosť sa porovnala s inými konvenčnými 
adsorbentmi na široké spektrum polutantov (anorganické anióny 
a potravinárske azofarbivá). 

u

Úvod
Kontaminácia vôd perzistentnými organickými látkami, toxický-

mi kovmi alebo inými nežiadúcimi polutantmi patrí v súčasnosti 
k najzávažnejším environmentálnym problémom. Sprísňujúca 
environmentálna legislatíva, z dôvodu narastajúceho objemu 
znehodnotených vôd a potreby zachovať trvaloudržateľný rozvoj 
ľudstva, kladie preto zvýšené nároky na čoraz účinnejšie čistenie 
týchto vôd. Polycyklické aromatické a halogénované uhľovodíky 
spolu s najrizikovejšími kovmi ako sú As, Cr(IV), Hg, Cd a Pb sa 
považujú za prioritné alebo najzávažnejšie polutanty predovšetkým 
z dôvodu ich potenciálnej hrozby na zdravotný stav obyvateľstva. 
Mnohé syntetické farbivá, ktorých súčasné používanie nadobúda 
obrovské rozmery, vytvárajú vo vodách tzv. rekalcitranty, pretože 
ich organické molekuly sú takmer nedegradovateľné. Okrem toho 
vodu permanentne sfarbujú. Intenzifikovaný biologický rozklad, 
membránové technológie, pokročilé oxidačné, chemické resp. 
elektrochemické procesy (napr. využitie Fentonovho činidla – kva-
palného H2O2 /Fe2+, ktoré je nešpecifické a extrémne rýchlo rozkladá 
široké spektrum polutantov) a adsorpcia sú metódy, ktorými sa tieto 
priemyselné polutanty v súčasnosti z vôd odstraňujú alebo aspoň 
v únosnej miere redukujú [1-10]. 

Účinne pracujúci adsorbent pri správnom zaradení v technolo-
gickej zostave sa aj v súčasnosti pokladá za jeden z najbežnejších 
spôsobov pre separáciu nežiadúcich látok. K mnohým adsorbentom 
minerálneho, organického alebo biologického pôvodu patria napr.: 
•	 rôzne druhy aktívneho uhlia, 
•	 zeolity, 
•	 íly, 
•	 kremičité mikrogranulky (sférolity, perly), 
•	 lacné adsorpčné a odpadové materiály z priemyslu a poľnohos-

podárstva s vysokým obsahom biomasy, 
•	 polymérne materiály (organické živice) alebo 
•	 makropórovité sieťované polyméry nových generácii. 
•	 K širokej škále lacných adsorpčných odpadových materiálov 

patria niektoré chemické kaly s obsahom hydroxidov kovov, kaly 

z celulóziek a papierní, sladovníctva, piliny z drevospracujúceho 
priemyslu, pekárske kvasinky, biomasa húb, popoloviny z cukro-
vej trstiny, kukuričné klasy, pšeničná slama ale aj mnohé ďalšie 
odpadové produkty na prírodnej báze.
Aj pozornosť vedeckej komunity sa v posledných rokoch zame-

riava hlavne na adsorbenty, ktoré pozostávajú z prírodných poly-
mérov. Spomedzi nich vzbudzujú najväčší záujem polysacharidy 
ako chitín a škrob a ich deriváty chitosan a cyklodextrín. Tieto 
polyméry môžno klasifikovať ako alternatívne adsorbenty na zá-
klade ich štruktúry, fyzikálno-chemických vlastností – chemickej 
stabilite, vysokej reaktivite a výbornej selektivite predovšetkým 
k aromatickým zlúčeninám a kovom, pretože na svojich polymér-
nych reťazcoch obsahujú hydroxylové, acetamido- alebo amínové 
funkčné skupiny. Je všeobecne známe, že prírodné polysacharidy 
sú obnoviteľné a biologicky rozložiteľné látky so širokým spektrom 
biomolekúl, ktoré sú s inými zložkami životného prostredia v neus-
tálych interakciach. Možno aj tento fenomén bol dôvodom, prečo sa 
vo svete začali simulovať prírodné procesy a syntéza analogických 
substrátov [1,11]. 

Takže polysacharidy v podobe stereoregulárnych polymérov sú 
unikátnymi surovinami najmä z pohľadu ich častého výskytu, glo-
bálnej a cenovej dostupnosti, hydrofilnosti, stabilite a flexibilite ich 
štruktúrnych vlastnosti. Z ich biologicko-chemických charakteristík 
možno spomenúť toxickú nezávadnosť, biokompatibilitu, ľahkú bio-
logickú rozložiteľnosť, polyfunkčnosť, vysokú chemickú reaktivitu 
a chirálne ako aj chelatačné vlastnosti. 

Napriek uvedeným prednostiam sú známe aj niektoré nedostat-
ky, ako napr. chitosan sa rozpúšťa v kyslom prostredí, preto jeho 
využitie v práškovej forme nie je reálne a upravuje sa spravidla do 
granúl (na sférolity). Cyklodextrín, ktorý je vo vode rozpustný, sa 
musí taktiež upraviť na nerozpustné deriváty. Hydrofilné vlastnosti 
škrobu sú ďalším nedostatkom všetkých materiálov na báze polysa-
charidov. Z týchto dôvodov je chemická derivatizácia polysachari-
dov určitým riešením, ako pripraviť finálne produkty tak, aby boli 
vo vode nerozpustné a pre adsorpciu využiteľné [12-17].

Aktívne uhlie je na základe štruktúry a obrovského adsorpčného 
povrchu doposiaľ najrozšírenejším adsorbentom v technickej praxi. 
Tiež má svoje nedostatky, lebo nie je selektívne, je zväčša veľmi 
nákladné a čím je kvalitnejšie, tým je aj drahšie. Termická rege-
nerácia aktívneho uhlia je finančne náročná a zvykne spôsobovať 
koróziu zariadení. Aktívne uhlie po regenerácii vykazuje pomerne 
veľký hmotnostný úbytok. Aj tieto dôvody viedli k hľadaniu iných, 
lacnejších adsorpčných materiálov, predovšetkým takých, ktorých 
výskyt v prírode je hojný, alebo ktoré vznikajú vo veľkých množ-
stvách ako produkty odpadu z priemyselnej činnosti. Škrob a chitín 
sú nenáročné substráty, ktoré spĺňajú požiadavky, nielen na základe 
bohatého výskytu v prírode ale aj ich cenovej dostupnosti [14-22].

Prírodný škrob je jedným z najrozšírenejších biopolymérov 
na Zemi, ktorý je prítomný v rastlinstve ako energeticky zásobný 
substrát. Je to zmes 2 polyglukánov – amylopektínu a amylózy. 
Obsahuje len jednoduchú glukózu.

Chitín je po celulóze v prírode druhým najrozšírenejším biopoly-
mérnym aminopolysacharidom. Získava sa extrakciou zo schránok 
kôrovcov alebo vzniká ako odpad pri spracovaní morských produk-
tov. Spolu so škrobom sú biologicky nezávadné.

Významnými derivátmi škrobu sú cyklodextrín a cykloamylózy. 
Cyklodextrín je kruhový cyklický oligosacharid, ktorý obsahuje 6 
až 12-členné kruhy glukózy. Je to prírodný makrocyklický polymér, 
ktorý sa vytvára činnosťou enzýmov na škrobe. Najcharakteris-
tickejšou vlastnosťou cyklodextrínu je jeho schopnosť vytvárať 
inkluzívne zlúčeniny (klatráty) s rôznymi molekulami obzvlášť 
aromatickými, pretože vnútorná štruktúra molekuly cyklodextrínu 
je hydrofóbna, čo umožňuje adsorbovať na jej povrch nepolárne 
zlúčeniny (obr. 1).

Významnejším derivátom než je chitín je deacetylovaný chito-
san. Chitosan je lineárny polykatiónový polymér, ktorý obsahuje 
2-acetamido-2 deoxy-β-D-glukopyranózu a 2-amino-2 deoxy-β-D-
-glukopyranózové zvyšky. Chemicky je to poly(N-glukózoamín). 
Tento biopolymér je zaujímavým komplexačným činidlom (agens) 
na základe svojej dostupnosti a početných amino- a hydroxylových 
skupín, potenciálne vhodných pre adsorpciu environmentálnych 
polutantov. Vzájomnými chemickými reakciami poskytuje enormné 
množstvo supramolekulárnych štruktúr v podobe gélov, hydrogé-
lov, polymérnych živíc, membrán, vlákien alebo kompozitných 
materiálov (obr. 2).
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Adsorpčné materiály na báze 
polysacharidov

Tieto adsorpčné materiály možno rozdeliť 
do 2 veľkých skupín a to na: 
(i) tie, ktoré vznikajú chemickou reakciou 

reťazcových hydroxylových a amínových 
skupín za pomoci sieťovacieho činidla 
tak, že vytvárajú kovalentne zosieťované, 
vo vode nerozpustné granuly (istú ana-
lógiu predstavujú komplexačné reakcie 
podobných polyelektrolytov) a 

(ii) tie, ktoré sú hybridizované alebo kom-
pozitné, teda zložené okrem samotného 
polysacharidu ešte z tuhého nosiča, na 
ktorom sú nanesené niektorou zo súčas-
ných techník imobilizácie.

Na základe unikátnej štruktúry a kombiná-
cie ich polyfunkčných makromolekúl môžu 
vznikať zosieťované útvary, gély a makrore-
tikulárne živice. Mobilitu prítomných reťaz-
cov zvykne najvýraznejšie zredukovať sieťovanie, ktoré z reťazcov 
vytvára amorfnú matricu. Ak je stupeň retikulácie dostatočne 
vysoký, vzniknutá matrica je vo vode a v organickom rozpúšťadle 
nerozpustná. Navyše, čím je stupeň zosietenia vyšší, tým je matrica 
amorfnejšia. Retikuláciu možno spravidla uskutočniť s bi- alebo 
polyfunkčnými činidlami ako epichlórhydrínom, glutaraldehydom, 
benzochinónom, karboxylovými kyselinami alebo izokyanatanmi. 
Aj napriek potenciálnej karcinogenite je v súčasnosti najpoužíva-
nejším činidlom epichlórhydrín – ECH (obr. 3). ECH býva častým 
medziproduktom syntéz v chemickom priemysle pri výrobe poly-
uretánových pien, elastomérov, lubrikantov, liekov, tenzidov a iných 
prípravkov. Vo vode je slabo rozpustný [1, 23-27]. 

V posledných rokoch sa presadzujú environmentálne šetrné 
a zdravotne nezávadné sieťovacie činidlá ako sú karboxylové kyseli-
ny, obzvlášť kyselina citrónová ale aj trimeta- a tripoly-fosfáty sodné. 
Kyselina citrónová sa volí na základe zdravotnej nezávadnosti a jej 
širokej využiteľnosti v potravinárskom priemysle. Ako bezpečné 
aditívum pridáva konečnému produktu primeranú pevnosť. Všet-
ky materiály, ktoré sa majú použiť na sieťovanie, musia vykazovať 
niektoré špecifické vlastnosti a to predovšetkým dostatočnú štruk-
túrnu a konfiguračnú variabilitu, aby mohli vytvárať gély, častice 
nepravidelných tvarov ale aj homogénne perly, povlaky, filmy, 
vlákna, kapsuly resp. môžu mať podobu špongiovej konzistencie. 
V posledných rokoch sa objavili úplne nové metódy sieťovania 
polymérov a to predovšetkým na báze ožarovania, ktoré indukuje 
sieťovanie reťazcov. Úprava gélov pomocou ionizácie, gamma, 
mikrovlnného alebo elektrónového žiarenia priniesla oproti kon-
venčným metódam niektoré výhody. Nevyžadujú sa žiadne činidlá 
ani iniciátory a reakcie prebiehajú už pri laboratórnej teplote. Kým 
sieťovanie chemickými činidlami prebieha len v kvapalnej fáze, 
ožarovať možno kvapalnú ale aj tuhú fázu.

Sieťovanie redukuje kryštalické vlastnosti pôvodných polysacha-
ridov, čím významne ovplyvňuje sorpčné vlastnosti finálnych pro-
duktov. Napriek tomu, že polysacharidy majú dostatočné adsorpčné 
vlastnosti, významnejšie sa zhodnotia vtedy, keď sa nanesú na tuhý 
nosič, pretože hustota adsorpčných centier sa tým zvýši.

Kombinované minerálno–polysacharidové 
adsorbenty na zníženie radiácie

V niektorých regiónoch sveta ako napr. v okolí ukrajinského 
Černobyľa sa obzvlášť po roku 1986, kedy došlo k havárii jadrovej 
elektrárne, zhoršili environmentálne ukazovatele kvality nad mieru 
prípustnosti. Kontaminácia vody, pôdy a ovzdušia vrátane komplex-
ného trofického reťazca bioty predovšetkým od rádionuklidov bola 
po tejto tragickej udalosti náhle neúnosná. Uvedený fenomén bol 
dôvodom vývoja rôznych adsorpčných materiálov a enterosorben-
tov, ktorých funkciou bolo redukovať aktuálnu endogénnu intoxiká-
ciu obyvateľstva ich aplikáciou pri akútnych alebo chronických pe-
ritonitídach, pankreatízach, autoimúnnych ochoreniach, alergiach, 
otravách ako aj pri profylaktických liečbách proti ohrozeniu ľudské-
ho organizmu. Zistilo sa, že všetky sledované rádiotoxikanty pre-
chádzali z pľúc, pečene, gastrointestinálneho traktu ale aj ostatných 
ľudských tkanív do krvi. Predmetom výskumu v tomto prípade bolo 
vzájomne kombinovať aktívne uhlie, prírodné íly a polysacharidy 
tak, aby sa pripravili nové, inovované adsorbenty s usmernenými 
vlastnosťami a synergickým efektom. Aktívne uhlie sa zvolilo pre 
vysokú kapacitu k hydrofóbnym organickým molekulám, prírodné 
íly ako sú zeolity, pre špecifickú geometriu povrchov a koloidne 
dispergovaným časticiam a selektívnym vlastnosťam a prírodné 
polysacharidy, ktoré sú stavebnými zložkami rastlinných tkanív 
na základe komplexačných účinkov k toxickým kovom, s ktorými 
vytvárajú hosťujúce inkluzívne zlúčeniny tzv. klatráty. 

Aj prírodný zeolit klinoptilolit sa v tomto regióne použil na obme-
dzenie transportných ciest a zníženie záťaže životného prostredia 
zasiahnutého rádionuklidmi Cs(137) a Sr(90). Údajne sa použilo 
približne 0,5 mil. ton týchto hornín zo všetkých významných ložísk 
bývalého Sovietského zväzu. Po aplikácii zeolitu do oplachových 
vôd nízkej aktivity sa na základe dostupných údajov rádove znížila 
koncentrácia Cs (137) vo vodách, ale tiež po ošetrení zasiahnutej 
pôdy zeolitom sa v rastlinstve znížil 2-3-krát obsah tohto prvku 
a o 50-70% obsah Sr(90). Taktiež došlo k asi 100-násobnému zní-
ženiu rádioaktivity mlieka. Obyvateľstvo postihnuté radiáciou bolo 
ošetrené dávkou 1-3 g klinoptilolitu na 1kg ľudskej váhy. Tento 
gastrointestinálny a profylaktický enterosorbent tak údajne 3-5-krát 

znížil v ľudskom organizme celkový objem 
radiácie [12,23].

Výsledky laboratórnych 
experimentov

Separačné techniky založené na tenzidoch 
majú niekoľko predností pred ostatnými resp. 
konvenčnými postupmi. Významne zvyšujú 
pridanú hodnotu technologických postupov 
a to obzvlášť pri tzv. micelárnej (rozšírenej) 
ultrafiltrácii alebo micelárno-adsorpčných 
(admicelárnych) procesoch. Spočívajú totiž 
v solubilizácií i perzistentných organických 
polutantov (POP) prostredníctvom povrcho-
voaktívnej vrstvy na tradičných adsorbentoch. 
Uvedený proces adsolubilizácie sa v posled-
nom čase chápe ako alternatívna, pokročilá me-

Obr. 1. Kruhová štruktúra cyklodextrínu

Obr. 2. Princíp štruktúry chitosanu

Obr. 3. Štruktúrny vzorec epichlórhydrínu

Obr. 4. Účinnosť odstraňovania syntetic-
kého AR 18 farbiva na niektorých adsor-
bentoch

Obr. 5. Štruktúra potravinárskeho farbi-
va AR 18



184 vh 5/2009

tóda ku konvenčnej adsorpcii na aktívnom uhlí alebo jednoducho 
solubilizácii a možno s ňou veľmi efektívne z vody odstrániť rôzne 
perzistentné organické látky ako napr. PCE, pesticídy, farbivá a iné 
polyaromatické uhľovodíky a rekalcitranty.

Obr. 4 znázorňuje účinnosť odstránenia organického azofarbiva 
AR (acid red – obr. 5) z vody na komerčných adsorbentoch vrátane 
kompozitných na báze prírodného zeolitu. Ako vidieť z obrázka, naj-
vyššiu účinnosť odstránenia aromatického farbiva vykázal sorbent 
Unipetrolu RPA, Litvínov (Česká republika) – Chezacarb, v prípade 
ktorého ide o retortové sadze. Takmer porovnateľnú účinnosť mož-
no vidieť tiež pri produkte GEH – granulovanom hydráte železa 
(Nemecko) a aktívnom uhlí Silcarbon S (Nemecko) vyrábaného 
z kamenného uhlia pre vodárenstvo. Výraznejšie nižšiu kapacitu 
prejavili zvyšné dva kompozitné adsorbenty s práškovým zeolitom 
– klinoptilolitom, pričom v kombinácii 20% chezacarbu a 80% ze-
olitu bola táto ku sledovanému organofarbivu stále pomerne vysoká, 
pravdepodobne zásluhou vynikajúcej účinnosti chezacarbu.

Obr. 6 znázorňuje pKD (-log KD – distribučný koeficient; KD ~ 
a(rov)/c(rov) v l/g) pre rôzne typy adsorbentov a environmentálnych 
polutantov. Výsledky sa získali z laboratórnych experimentov zo 
stacionárneho režimu, pri dosiahnutí rovnovážnych stavov, s porov-
nateľnými východískovými koncentráciami 
adsorbátov. ODA zeolit (I,II) reprezentuje 
hydrofóbizovaný zrnitý zeolit, typ klinop-
tilolit z ložiska pri Vranove nad Topľou pri 
nižšom (I) a vyššom (II) stupni imobilizácie 
oktadecylamónneho (ODA) tenzidu. 

Granulované aktívne uhlie HYS-N pochá-
dza z Hnúšte – Likier, expandovaný a hydro-
fóbizovaný perlit – Vapex zo spoločnosti Ker-
kotherm Košice, pyrolýzny zvyšok sa získal 
spálením PET fliaš, zeocarb je karbonizovaný 
zrnitý zeolit, slovakit je komerčný geokom-
pozitný prefabrikát na báze karbonátov, 
kaustobiolit – lignit pochádza zo slovenského 
ložiska na Záhorí. Alginát-zeolitové pelety (v 
hmotnostnom pomere 1:2) sa pripravili v la-
boratórnych podmienkách. AR 1 a AB 74 sú 
potravinárske azofarbivá acid red a acid blue 
s dvomi a tromi benzénovými jadrami vo for-
me sulfonátov sodných. V zmysle uvedeného 
grafu sa najlepšie výsledky dosiahli v tomto 
poradí (poradie od najvyššej kapacity): 

Na obr. 7 je mozaika 8 linearizovaných 
Freundlichových (vľavo) a Langmuirových 
(vpravo) izoteriem v systémoch klinoptilolit 
hydrofóbizovaný s oktadecylamínom versus 
chlorid, síran, fosforečnan a dusičnan. Pri 
porovnaní korelačných koeficientov (R2) pre 
jednotlivé dvojice, Freundlichov typ adsor-
pčnej izotermy (a = K . c1/n) vernejšie vysti-
huje adsorpčný dej v sledovaných vodných 
roztokoch anorganických aniónov. Konštanta 
K vyjadruje adsorpčný koeficient a konštanta 
1/n intenzitu adsorpcie. Pri Langmuirovom 
modeli izotermy (a = amax . K.c/1 + K.c) je 
konštanta K = e-∆H/RT tzv. energiou adsorpcie 
a amax je maximálna adsorpčná kapacita. 
Z meraní vyplynulo, že lepšie sa adsorbo-
vali fosforečnany a sírany ako dusičnany 
a chlóridy, pravdepodobne pre výhodnejšiu 
energetickú konfiguráciu iónov, vyšší ter-
mochemický polomer (PO4

3- 238 pm, SO4
2- 

230 pm, NO3
- 189 pm a Cl- 167 pm) a s tým 

súvisiacu nižšiu hydratáciu iónu.

Obr. 6. pKD pre rôzne typy adsorbentov a environmentálnych 
polutantov

Obr. 7. Freundlichove a Langmuirove izotermy v linearizovanom tvare pre študované 
systémy

adsorbent adsorbát pKD

Fe alginát/ zeolit síran 1,075

ODA-zeolit (I) AB 74 1,242

ODA-zeoli (I) jódid 1,253

AU HYS-N AR 1 1,285

Slovakit fosforečnan 1,302

Prírodný zeolit fosforečnan 1,348

AU HYS-N AB 74 1,378
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Záver
Na základe najnovšej literatúry možno pre procesy úpravy príp. 

dočisťovania vôd zaradiť adsorpciu k metódam, ktoré v poslednom 
čase zaujímajú dominantné postavenie a to predovšetkým v prípade 
ak sa využívajú lokálne dostupné, ekonomicky nenáročné prírodné 
materiály alebo odpadové produkty. V SR k takýmto adsorbentom 
patria prírodné zeolity, anorganické alumosilikátové iónity (katexy), 
ktorých rozsiahle náleziska na Východnom Slovensku doposiaľ v 
najväčšej miere využíva len sektor poľnohospodárstva a živočíšnej 
výroby. Vzhľadom k tomu, že Slovensko je krajina mimoriadne 
bohatá na kvalitné prírodné zeolity (druh klinoptilolit), ale veľmi 
chudobná na fosílne zdroje, odkázaná na dovoz, je potrebné sa 
perspektívne zamerať na intenzívnejšie zhodnocovanie domácich 
zdrojov surovín a zvýšiť ich pridanú hodnotu predovšetkým domá-
cou vedeckou komunitou. Zeolit ako nosná matrica má predpoklady 
a všetky atribúty na to, aby potenciálne splňal náročné kritéria na 
výrobu nových valorizovaných a biokompozitných produktov. 
Okrem toho zásoby a ťažba nerudných surovín v SR predstavujú 
významnú exportnú komoditu, ktorá ovplyvňuje zahranično-ob-
chodnú bilanciu SR pozitívnym saldom už niekoľko rokov. 
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Recently, numerous approaches have been studied for the 
development of cheaper and more effective adsorbents containing 
natural polymers. Among these, polysac-charides such as chitin 
and starch and their derivatives (chitosan, cyclodextrin) deserve 
particular attention. These biopolymers represent an interesting 
and attractive alternative as adsorbents because of their particular 
structure, physico-chemical characteristics, chemical stability, 
high reactivity and excellent selectivity towards aromatic com-
pounds and metals resulting from the presence of chemical reac-
tive groups (hydroxyl, acetamido or amino functions) in polymer 
chains. Moreover, it is well known that polysaccharides which 
are abundant, renewable and biodegradable resources, have 
a capacity to associate by physical and chemical interactions with 
a wide variety of molecules. In framework of the submitted paper, 
some hybridized adsorption materials especially on the base of 
natural clinoptilolite have been evaluated towards a broad range 
of pollutants (inorganic anions and azodyes).
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Monitorování kvality vod přístroji YSI

Firma YSI incorporated oslavila v roce 2008 již šedesáté výročí 
od svého založení a během této doby se stala jedním z nejvýznam-
nějších výrobců přístrojů pro monitorování kvality vod. Přístroje 
YSI můžeme najít v celé řadě oblastí jako jsou měření kvality 
odpadních, povrchových i podzemních vod. Po připojení firmy 
SONTEK se rozšířila škála produktů i o přístrojovou techniku pro 
měření rychlostí a průtoků povrchových vod.

Terénní přístroje řady Professional
Během uplynulých 20 let se firma YSI 

incorporated v oboru vodního hospodář-
ství zaměřila hlavně na terénní přístroje. 
Od roku 2007 se na trhu začaly objevovat 
přístroje z nové řady Professional. V sou-
časné době nabízíme tři modely z této 
řady. YSI Pro20 představuje robustní 
terénní oximetr s interním barometrem 
a automatickou teplotní kompenzací, 
který umožňuje uživateli volbu mezi 
polarografickým a galvanickým kyslíko-
vým čidlem. Koncem roku 2008 byl na 
trh uveden další terénní oximetr YSI 
ProODO. Zde se jedná o přístroj, který 
používá luminiscenční princip měření 
rozpuštěného kyslíku. Tento princip je 
již více než tři roky používán u senzorů 
multiparametrických sond YSI. 

Vlajkovou lodí z řady Professional je 
jednotka Pro Plus, která umožňuje připojení jakéhokoliv terénního 
nebo laboratorního kabelu. V nabídce jsou kabely, které umožňují 
měřit jeden parametr a teplotu, dva parametry a teplotu nebo 
nejnovější typ kabelu BIG4. Hlavice kabelu BIG4 má čtyři porty. 
První port je určen pro kombinovaný senzor teplota/konduktivita, 
druhý port pro senzor rozpuštěný kys-
lík (výběr mezi polarografickým nebo 
galvanickým), třetí a čtvrtý port jsou 
pro ISE senzory. Z ISE senzorů lze zvolit 
pH, kombinovaný pH/ORP, dusičnany, 
chloridy nebo amoniak. Výhodou řady 
Professional je snadná výměna senzorů 
na hlavici kabelu, vyjma jednoduchého 
kabelu pro měření konduktivity. Není 
třeba měnit celý kabel, ale jen senzor. 
Tím se snižují náklady na provoz pří-
strojů řady Professional.

Jednotka Pro Plus i ProODO má 
paměť pro 2 000 sad měření. Režim 
ukládání dat lze nastavit manuální nebo 
automatický (v časovém intervalu). Data 
jsou ukládána do souborů, které lze 
následně exportovat do PC. V ceně přístrojů je již SW Data Manager 
a kabel s dokovací jednotkou pro připojení k PC. SW Data Manager 
umožňuje obousměrnou komunikaci přístroj ↔ PC. SW lze použít 
nejen pro správu datových souborů a GLP, konfiguraci přístrojů, 
kalibraci, ale také pro měření v reálném čase. Pro Plus má jedno-
duché ovládání včetně kalibrace. Že se jedná o terénní přístroje, 
svědčí nejen tlačítko pro osvětlení displeje a ovládacích kláves, ale 
i kvalitní konektor pro připojení kabelů.

Kyslíkový senzor přístroje YSI ProODO má funkci SMART 
– uložení kalibrace přímo v senzoru a ne v přístroji. Tím odpadá 
nutnost provést kalibraci při výměně kabelu se senzorem za jiný. 
Stačí jen připojit jiný kabel a jednotka ProODO si stáhne kalibrační 
hodnoty ze senzoru a může se ihned měřit.

Multiparametrické 
sondy YSI 6-Series

Pro monitorování kva-
lity vody nabízíme i mul-
tiparametrické sondy YSI, 
které mohou fungovat 
samostatně nebo být zapo-
jeny do monitorovací sítě. 

Všechny sondy, vyjma YSI 600R, 
mají vyměnitelné senzory přímo 
uživatelem, není třeba posílat 
sondu na servis. Sondy lze přímo 
připojit přes komunikační protokol 
SDI 12 k automatickým vzorkova-
čům firmy ISCO s řídící jednotkou 
6712. Tím můžeme kontinuálně 
měřit kvalitu vody YSI sondou 
a v případě překročení nastavené-
ho limitu vzorkovač provede odběr 
vzorku.

Během posledních pěti let se 
rozšířila nabídka optických senzo-
rů s automatickým samostíracím 
mechanismem. V současné době 
lze zvolit senzory pro měření záka-
lu, rozpuštěného kyslíku, chlorofy-
lu, fykocyaninu a rhodaminu.

Nejnižší řada sond YSI 600 
umožňuje současné měření tep-
loty, konduktivity, rozpuštěného 
kyslíku, pH a oxidačně-redukční-
ho potenciálu (ORP). Tělo sondy 
může být vybaveno i integrovaným 
hloubkovým čidlem a interním 
zdrojem napájení. Sondy YSI 
600OMS a YSI 600XLM V2-1 mohou být osazeny jedním z optic-
kých senzorů.

Pro větší počet parametrů jsou v nabídce sondy YSI 6820V2-1 
(1 optický port) a YSI 6820V2-2 (2 optické porty). Jedná se o eko-
nomické varianty multiparametrických sond bez vnitřního zdroje 
napájení. Sondy doplněné o interní zdroj napájení mají označení 
YSI 6920. 

Vlajkovou řadou je YSI 6600. Zde jsou v nabídce YSI 6600V2-2 
(2 optické porty) a YSI 6600V2-4 (4 optické porty) – tato konfigu-

race umožní současné měření teploty, 
konduktivity, pH, ORP, zákalu, rozpuš-
těného kyslíku, chlorofylu, fykocyaninu 
a hloubky vody. Sondy mohou být také 
vybaveny externě připojeným senzorem 
pro měření PAR (Photosynthetically 
Active Radiation).

Pro dlouhodobé bezobslužné moni-
torování kvality vody je možno sondu 
připojit k automatickému profilovacímu 
zařízení. Profilovací zařízení v nastave-
ném intervalu spouští multiparametric-
kou sondu, která proměří danou vertikálu 
a na konci měření odešle data např. na 
vodohospodářský dispečink. Tímto způ-
sobem je možno operativně měnit odběr 
vody z vodárenské nádrže dle kvality 

vody a zamezit odběr z místa, kde došlo ke zhoršení kvality vody.
Sestavu sondy s malou mobilní datovou jednotkou s telemetric-

kým přenosem lze použít pro monitorování vodních toků, přítoků 
do nádrží, na čistírnách odpadních vod atd.

Sondy se také s úspěchem používají pro měření kvality pod-
zemních vod, kdy mohou být instalovány přímo do vrtu, nebo při 
čerpacích zkouškách, kdy jsou umístěny v průtočných komorách.

Variabilita, spolehlivost a jednoduchá obsluha dělají z přístrojů 
firmy YSI incorporated vynikajícího pomocníka v oblasti monito-
rování kvality vod.

Ing. Jiří Hlaváček
FLOW GROUP s.r.o.

Zahradnická 12, 603 00 Brno
Tel./fax: +420 541 211 092

info@flow-group.com
www.flow-group.com
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Chraňte si svoji vodu

BETA Olomouc a.s. – výrobní závod Mohelnice, se 
významnou měrou podílí na ochraně životního prostředí 
a svými výrobky napomáhá vytvářet podmínky pro bez-
pečné odvádění odpadních vod.

Klíčovou skupinou jsou vstupní a revizní šachty, respek-
tive šachtová dna vnitřních průměrů DN 1000 a 1500 mm, 
do kterých lze napojit trubní vedení od DN 100–1200 mm. 
Beta Mohelnice určuje směr ve vlastním provedení šach-
tových den, zejména kvalitou jejich provedení a reakcí na 
aktuální požadavky trhu. Dodávky našich výrobků v rámci 
celé ČR jsou významnou referencí mezi konkurenčními 
firmami.

Pevné místo ve výrobkovém portfoliu mají Beta nádrže 
a skružové dílce vnitřního průměru DN 1500 a 2000 mm. 
Tyto dílce slouží především jako jímky na čistou nebo 
odpadní vodu, čerpací stanice, retenční či vsakovací 
nádrže. Umístění vhodně dimenzované BETA nádrže do 
systému dešťové kanalizace je ekonomicky a ekologicky 
výhodné.

Čerpací stanice se používají v případech, kdy potřebuje-
me dopravit dešťové, splaškové nebo průmyslové odpadní 
vody zpravidla do výše položených kanalizací nebo dalších 
jímek. Čerpání odpadních vod je někdy vzhledem ke geo-
morfologii nevyhnutelné a použití správně dimenzované 
čerpací stanice šetří nejen náklady na energii, ale zejména 
zvyšuje provozní bezpečnost stanice, usnadňuje údržbu 
a čištění čerpací stanice. V rámci vybavenosti čerpacích 
stanic nabízíme jedno- nebo dvoučerpadlové vybavení 
včetně variability výšky a průměru výtlaku.

Vsakování dešťových vod zpět do krajiny je úkolem pro 
všechny, kteří hospodaří s dešťovou vodou. Pro vsakování 
dešťových vod je možné použít betonové stavební dílce 
z pórovitého betonu o vnitřních průměrech DN 500, 600, 
800 a 1000mm. Stavební dílce vnitřního průměru DN 
600 mm je možno vzhledem k vnějšímu osmihrannému 
tvaru použít i pro liniové sestavení.

Odlučovače ropných látek vyrábíme v typové řadě 
průtočnosti od 5 do 65 l/s, a to s možností dalšího stupně 
dočištění pomocí sorpčních filtrů. Účinnost technologie 
koalescenčních odlučovačů je v rozmezí do 2 mg NEL/l. 
V případě použití dalšího, sorpčního filtru jsou výstupní 
hodnoty do 0,2 mg NEL/l. Před odlučovače ropných látek 
je možno předřadit další nádrže pro zvětšení kalového 
prostoru.

Lapáky tuků jsou zařízení určená k odlučování tuků ze 
znečištěné vody. Principem je zmenšení rychlosti proudění 
znečištěné vody v lapáku, kde dochází na základě jiných 
měrných hmotností mezi odlučovanou látkou a nosnou 
tekutinou k odlučování tukových částic směrem k hla-
dině a látky s vyšší hustotou než voda se usazují na dně 
kalového prostoru. Nádrže pro lapáky tuků BETA LT 1, 
3, 7, 12 jsou vyráběny z betonu C 35/45 zkoušeného na 
chemické odolnosti a vnitřní vestavba je tvořena z plas-
tových tvarovek.

Kompaktnost výrobního sortimentu podtrhují uliční 
vpusti DN 500 mm sloužící pro odvod povrchových sráž-
kových vod a meliorační šachtice DN 600 mm používané 
podél dálnic a rychlostních silnic pro odvod pozemních 
vod. Železobetonové trouby pro vyšší vrcholová zatížení 
DN 400–1500 mm stále nacházejí uplatnění jako propustky 
pod těžké mechanismy, ochranné zóny pro živočichy nebo 
pro zachování vodotečí. 

BETA Olomouc a.s.
závod – Mohelnice
Nádraží 2, 789 85 Mohelnice
tel.: +420 583 431 261-2, 583 430 792
GSM: +420 606 735 284
tel./fax +420 583 430 814
e-mail: mohelnice@betaol.cz
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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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Recyklace průmyslových  
a komunálních odpadních vod

…aneb novinky na WATENVI 2009 (pavilon 
B, stánek č. 068 firmy ASIO, spol. s r.o.)

Aplikace membránových technologií 
Membránové technologie jsou dnes již zavedenou technologií, 

uplatňující se u komunálních i domovních ČOV včetně čištění vod 
průmyslových. V Evropě se stává standardem, že membránové tech-
nologie jsou technologií (BAT) používanou na čištění komunálních 
vod v citlivých oblastech a na čištění některých průmyslových 
vod. Tímto trendem se ubírá i vývoj v některých firmách v České 
republice a mezi těmito firmami je i firma ASIO, spol. s r.o.

V zásadě se pak dá na membránové technologie pohlížet dvěma 
způsoby, jako na doplněk stávajícího způsobu čištění (terciální 
stupeň) nebo jako na zcela nový prvek. Membránová technologie 
pak může být i základem celého nového schématu ČOV, při němž 
dochází díky vyšší koncentraci kalu v aktivaci k minimalizaci 
prostorových nároků. Uvedeného efektu intenzifikace lze využít 
i na zvýšení výkonu bez nutnosti navýšení objemů.

Využití membrán na rekonstrukce a intenzifikace
Při této příležitosti je možnost využití stávajících nádrží – pár 

příkladů je uvedeno na následujících schématech.
Příklady intenzifikace:

Membránová vestavba dodávaná firmou 
ASIO, spol. s r. o., pro velké ČOV (bude umís-
těna na stánku firmy na WATENVI 2009)

Technologie FMX – novinka dodavatele ASIO, spol. s r.o.

Novinky v prostorovém uspořádání
Vedle již známých a v praxi uplatňovaných schémat, kdy 

membrány jsou vloženy přímo do jednostupňové aktivace nebo 
do samostatné membránové komory – druhý stupeň aktivace, se 
objevují i nová možná uspořádání. Mezi v praxi nejvyužitelnější 
řešení patří tzv. hybridní uspořádání. 

Hybridní uspořádání MBR
V poslední době byly vyvinuty a realizovány ČOV s tzv. hybrid-

ním systémem, kde je využito membrán především k minimalizaci 
obsahu nutrientů odtékajících do toku tím, že v době bezdešťných 
průtoků je voda dočištěna na membránách, v době vyšších průtoků 
se pak využívají zároveň i klasické dosazovací nádrže.

Příklad hybridního sériového uspořádání

Nové možnosti technického řešení
Vedle nových technologických uspořádání 

se také stále zlepšují technické parametry 
membrán s cílem zvýšit jejich výkon a pro-
dloužit intervaly potřebné pro regeneraci.  
Jednou z novinek splňujících výše uvedené 
požadavky, určenou pro větší ČOV, jsou tzv. 
dynamické membránové moduly.

Membrány pro průmysl – nový typ 
membrán

Svou tak trochu vlastní cestou jdou stále 
membrány pro průmyslové vody, kde často 
není hlavním předmětem zájmu vyčištěná 
odpadní voda, ale získaný pevný podíl. Nic-

méně s recyklací odpadních vod to úzce souvisí, protože vyčištěnou 
vodu lze přinejmenším jako procesní nebo chladící vodu znovu využít. 
Příkladem takovéto technologie je technologie FMX – novinka od firmy 
ASIO, spol. s r.o..

Technologie FMX je po stránce provozní ekonomičtější řešení než 
běžné membránové technologie a umožňuje využít membránovou 
separaci i pro filtraci látek s velkou hustotou a viskozitou. Zároveň, 
díky inovačnímu řešení bránícímu ucpávání membrán, jsou výrazně 
nižší provozní náklady na chemické čištění membrán a prodlužuje 
se i jejich životnost.

Závěr
Recyklace vod a získávání surovin z odpadních vod pomocí mem-

brán bude nabývat na významu a ASIO, spol. s r.o., se na to poctivě 
připravuje jak po stránce odborné, tak i po stránce dodavatelské.  

Rádi Vás proto přivítáme na našem stánku 
na WATENVI a pomůžeme Vám při návrhu 
konkrétních možností. 

Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

Tuřanka 1, P.O.Box 56, 627 00 Brno
tel.+420 548 428 111

fax.: +420 548 428 100
www.asio.cz, e-mail:asio@asio.cz
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Moderní způsoby pokládky potrubí 
z polyetylénu (PE)

Tlakové potrubní systémy z PE materiálu se na celém světě 
osvědčily jako vysoce kvalitní a hospodárné systémy pro zásobování 
pitnou vodou a plynem, stejně jako systémy pro tlakové odvádění 
odpadních vod. Na trhu se začínají stále více prosazovat moderní 
způsoby pokládky těchto PE potrubí a bezvýkopové sanace stávají-
cích (ocelových, litinových, azbestocementových a dalších) potrubí. 
U těchto moderních způsobů pokládky jsou vlastnosti polyetylénu 
nenahraditelné. 

Stále větší prosazování se těchto moderních metod je způsobeno 
větší efektivitou práce pokládky. Odborníci zabývající se vývojem 
nových typů potrubí dostali za úkol navrhnout potrubí, které může 
být použito pro různé způsoby pokládky, aniž by došlo vlivem 
mechanického namáhání ke snížení životnosti celého potrubního 
systému. Řešení tohoto zadání vedlo ke vzniku nového materiálu 
označovaného jako PE 100 RC („Resistant to Crack“). 

Riziko poškození potrubí
Jednotlivé způsoby pokládky potrubí s sebou přinášejí různou 

kombinaci krátkodobého a dlouhodobého namáhání, která vytvá-
řejí různá rizika poškození a mohou ovlivnit očekávanou životnost 
potrubního systému.

Wavin rozlišuje tři úrovně mož-
ného rizika poškození, kterým je 
potrubí vystaveno:
• nízké
• střední
• vysoké 

 Pro každé riziko poškození Wa-
vin doporučuje optimální materiál 
a skladbu potrubí:

Riziko poškození Doporučené potrubí Skladba potrubí

nízké PE 100 (obyčejné) jednovrstvé

střední SafeTech RC dvouvrstvé

vysoké Wavin TS třívrstvé

Moderní způsoby pokládky
Pokládka do otevřeného výkopu bez použití pískového lože

Pokládka do otevřeného výkopu, kde je pro podsyp a obsyp potru-
bí použit písek, patří mezi nejstarší způsoby pokládky PE potrubí. 
Pokud bychom starší typy PE potrubí (PE 63, PE 80, PE 100), které 
nemají zvýšenou odolnost proti mechanickému namáhání, neuložili 
do pískového lože, snížila by se jejich očekávaná životnost více než 
pětkrát. Díky novým typům potrubí z materiálu PE 100 RC můžeme 
pokládat potrubí bez pískového 
lože, aniž by se snížila očekáva-
ná životnost systému. Pokládka 
bez pískového lože patří mezi 
způsoby pokládky potrubí se 
středním nebo vysokým rizikem 
poškození potrubí, v závislosti 
na třídě těžitelnosti zeminy (dle 
ČSN 73 3050), do které potrubí 
pokládáme.

Pluhování
Při pokládce PE potrubí pluhováním dochází vlivem hnací síly 

na pluh k vytváření rýhy. Potrubí je následně vtaženo do pokládací 
šachty spojené s radlicí a poté položeno do radlicí vytvořené rýhy. 
Podle stálosti půdy se může zemi-
na více či méně sesouvat. Tím již 
dochází k částečnému zasypávání 
(uzavírání) rýhy. Tímto způso-
bem může být položeno potrubí 
do max. průměru 225 mm. Při 
pluhování není potrubí v zemině 
taženo, ale do rýhy se pokládá. 
Pluhování patří mezi způsoby 
pokládky potrubí se středním 
až vysokým rizikem poškození 
potrubí.

Řízené vrtání
Řízené horizontální vrtání je 

v současné době asi nejvíce rozší-
řený způsob bezvýkopové poklád-
ky nových potrubních systémů. 
Během instalace je nejprve nutné 
vybudovat pilotní vrt malého 
průměru vedený horizontálně 
mezi dvěma body. K pronikání 
vrtné hlavy do zeminy se nejčastěji 
používá vysokotlakých vodních 
trysek. Navigační systém hlásí 
polohu vrtací hlavy a její hloubku. 
Posledním technologickým krokem 
je protažení potrubí. Řízené horizontální vrtání patří mezi způso-
by pokládky potrubí se středním až vysokým rizikem poškození 
potrubí. 

Relining
Nejjednodušší, nejlevnější a nej-

známější způsob sanace stávajících 
potrubních systémů mezi způsoby 
využívajícími PE potrubí je Reli-
ning. Tato technologie spočívá 
v zatahování PE trubky s vnějším 
průměrem menším než je vnitř-
ní průměr stávajícího potrubí. 
Relining je vhodný pro sanace 
potrubí, u kterých lze akceptovat 
snížení průtočného profilu potrubí. 
Rozhodnutí o použití Reliningu 
musí předcházet televizní inspekce 
(CCTV) renovovaného úseku, která potvrdí možnost použití právě 
této technologie, a ukáže případné překážky k odstranění (návarky, 
příliš hluboko zapuštěné trubky přípojek atd.). Renovovaným úse-
kem lze také protáhnout kontrolní trubku zhotovenou z kusu trubky 
PE, která má být použita jako vložka. Relining patří mezi způsoby 
pokládky potrubí se střední zátěží.

Pipe Bursting
Technologie Pipe Bursting je 

sanací potrubí, která spočívá ve 
využití trasy stávajícího potrubí, 
které se rozruší rozbíjecí hlavou, 
úlomky potrubí se roztlačí do stran 
a vytvoří se tunel pro zatažení 
nového potrubí. Touto technologií 
lze jako jedinou docílit zvětšení 
průměru potrubí po sanaci. Tech-
nologií Pipe Bursting je možno vyměňovat pouze přímočaré úseky 
potrubí. Pipe Bursting patří do pokládky potrubí s vysokou zátěží.

Závěr
Příkazem doby je snížit investiční náklady na výstavbu nových 

inženýrských sítí nebo na sanace stávajících potrubí v nevyhovují-
cím stavu. Vhodnou kombinací výše uvedených moderních způso-
bů pokládky a nových typů PE potrubí dokáže investor významně 
ušetřit a přitom zajistit vyšší kvalitu a spolehlivost systému.

Bližší informace ke zmiňovaným způsobům pokládky najdete 
v katalogu firmy WAVIN Ekoplastik s.r.o.  Mimo jiné se dozvíte 
o nových typech potrubí, určených pro různé aplikace, a zjistíte, 
v čem se nové materiály liší od těch původních. Pracovníci firmy 
WAVIN Ekoplastik s.r.o. Vám na vyžádání poskytnou potřebné infor-
mace. V případě konkrétního zájmu jsou dokonce schopni zpracovat 
orientační cenovou nabídku nebo Vás kontaktovat s realizačními 
firmami, které se těmito způsoby pokládky zabývají.

Ing. Daniel Šnajdr
WAVIN Ekoplastik s.r.o.
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Varnsdorf – rekonstrukce čistírny 
odpadních vod

Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) Varnsdorf má za cíl 
zlepšení čistoty vody v Mandavě, která se projeví zejména na němec-
ké straně, vzhledem k tomu, že samotná čistírna se nachází na hranici 
České republiky a Spolkové republiky Německo. Pro dodržení tohoto 
cíle byla 1. dubna 2008 slavnostně zahájena rekonstrukce ČOV Varns-
dorf. Celková rekonstrukce včetně uvedení do zkušebního provozu je 
naplánována do 30. června 2009. Zhotovitelem stavby je společnost 
SMP CZ, a. s., která je významným dodavatelem vodohospodářských 
staveb. Realizací projektu rekonstrukce čistírny bylo pověřeno stře-
disko 51, pod vedením Ing. Mojmíra Volfa, autorizovaného inženýra 
v oboru vodohospodářských staveb.

Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost, a. s., 
která vznikla roku 1993 a je největší vodárenskou společností 

v Čechách, působící na trhu v oblasti výstavby a správy vodohos-
podářské infrastruktury. SVS, a. s., působí v Ústeckém a Libereckém 
kraji a pod její správu patří čistírny odpadních vod, vodárenské 
a kanalizační soustavy a zdroje pitné vody. Financování celého pro-
jektu je z vlastních zdrojů společnosti SVS, a. s., protože se oproti 
předpokladům nepodařilo získat dotaci Spolkového ministerstva 
pro životní prostředí a ochranu přírody. Správcem stavby, projek-
tantem i budoucím provozovatelem jsou Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s., Teplice. 

ČOV Varnsdorf byla postavena jako mechanicko-biologická ČOV 
s primární sedimentací, jednozónovou klasickou aktivací s povr-
chovými aerátory (BSK turbíny), s třemi kruhovými dosazovacími 
nádržemi, mezofilním anaerobním vyhníváním a strojním odvodně-
ním kalu. Stávající zařízení ČOV byla zastaralá a biologický stupeň 
čištění neodpovídal dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné 
vody, BSK turbíny způsobovaly nadměrný hluk, vylučování aero-
solů a představovaly vysokou energetickou zátěž.
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Rekonstrukce ČOV probíhá za provozu 
a jsou stanoveny poměrně přísné limity 
u vyčištěných odpadních vod na odtoku. 
Blízkost hranice se SRN je dalším důležitým 
a limitujícím faktorem. Rekonstrukce čistír-
ny odpadních vod ve Varnsdorfu za zhruba 
210 milionů korun se skládá ze dvou samo-
statně připravovaných částí (subprojektů). 
Za prvé tzv. Vodní linka a za druhé Kalové 
a plynové hospodářství. Stavební část obou 
subprojektů je reprezentována především 
novou aktivační nádrží, což je železobe-
tonová nádrž velikosti 46 x 13,5 x 5,3 m, 
rekonstrukcí stávajících dosazovacích nádrží 
s novým rozdělovacím objektem, rekonstruk-
cí stávajících a výstavbou nové vyhnívací 
nádrže (železobetonový válec vnitřního 
průměru 15,5 m a výšky 8 m) s plynojemem 
a objektem nových trubních rozvodů. 

Technologická část obou subprojektů 
zahrnuje zejména strojní vybavení všech 
nových nádrží a nutnou výměnu stávajícího 
technologického zařízení. Jedná se hlavně 
o nový jemnobublinový provzdušňovací 
systém, čerpadla, dmychadla, kompletní 
rekonstrukci elektro části a v neposlední řadě nový ASŘTP. Inten-
zifikací a užitím moderní technologie čištění a dostavbami v čis-
tírně a tomu odpovídajícím strojním prvkům došlo ke stabilizaci 
a zlepšení výsledků čištění. Dále dochází ke zlepšení podmínek 
provozování a ke snížení zátěže recipientu zbytkovým znečištěním. 
Navržena je ČOV mechanicko-biologická s předřazenou denitrifika-

cí, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací s celkovou 
kapacitou 55 450 EO. V průběhu rekonstrukce je nutno dodržet 
termíny čtyř důležitých (investorem stanovených) milníků. První 
tři milníky 30. 6. 2008 (zejména SO 05 Nová aktivační nádrž a SO 
10 Nová vyhnívací nádrž), 31. 8. 2008 (zejména SO 01 Lapák štěrku 
a hrubé česle a SO 02 Lapák písku) a 31. 12. 2008 (SO 05 Stávající 

aktivační nádrž, SO 06 Dosazovací nádrž, SO 10 
Stávající vyhnívací nádrž a SO 19 Trubní rozvo-
dy) jsme splnili. Čeká nás čtvrtý milník (kromě 
jiného SO 04 Kalová čerpací stanice, SO 14 Jímka 
kalové vody a SO 25-28 VO, komunikace a sadové 
úpravy). V současnosti probíhá stavba podle naplá-
novaného harmonogramu postupu prací. Konečný 
termín stavby je stanoven, jak již bylo uvedeno, na 
30. 6. 2009. V tomto termínu musí započít roční 
zkušební provoz. Ukončení zkušebního provozu 
se přepokládá k 30. 6. 2010.

Ing. Milan Pavlič
výrobně-technický náměstek

Divize 5 – Vodohospodářské stavby
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Terciární čištění 
odpadních vod 
membránovými 
bioreaktory – zkušenosti 
s technologií VRM 
Torsten Hackner, Bettina Lanz, Zdeněk Hladík

Klíčová slova
MBR – produkce užitkové vody – odtok bez choroboplodných zárod-
ků – nízká energetická náročnost

Souhrn
Ponořené membránové bioreaktory přesvědčují zákazníky 

na celém světě vynikající kvalitou vody na odtoku (bez bakterií 
a choroboplodných zárodků) a malými nároky na prostor. Jed-
ním z posledních výsledků vývoje v nabídce MBR je technologie 
s rotujícími membránovými deskami (Flat-Sheet-Ultrafiltration-
Membranes) – originální konstrukce, eliminující nevýhody apli-
kací MBR – vysokou energetickou náročnost. Tento nový systém, 
nazvaný „VRM“, sestává z lichoběžníkových membránových desek, 
uspořádaných kolem duté hřídele. Uvnitř této hřídele je umístěn 
systém vzduchového čištění membrán. Spotřeba vzduchu a hloub-
ka vstupu vzduchu jsou tak do značné míry zredukovány.

Technologie VRM byla již instalována na více komunálních 
a průmyslových čistírnách odpadních vod. Byla také vyzkoušena 
např. na jatkách, v pivovarech, masné výrobě a v papírenském 
průmyslu, a tak byly stanoveny základy pro její dimenzování 
v těchto speciálních aplikacích. To je velmi důležité, protože 
jenom ve zkušebním provozu je možno zásadně stanovit vhodnost 
a nutné parametry technologie.

Nedávno byla uvedena do provozu dvě zařízení MBR střední 
velikosti (pro 20 000 EO resp. pro 23 000 EO). Obě tato zařízení 
(jedno ve Španělsku a jedno v Německu) produkují perfektně vyčiš-
těnou odpadní vodu, kterou je možno použít jako užitkovou vodu 
pro nejrůznější využití, přičemž hlavním účelem u těchto aplikací 
je ochrana recipientu. Další zařízení (zvláště v jihovýchodní Asii, 
Mexiku a na Středním Východě) jsou využívána jen k produkci 
vody pro zavlažování parků, golfových hřišť atd. Zde se při využití 
zařízení MBR spojuje schopnost čištění odpadních vod s produkcí 
vysoce kvalitní užitkové vody pro nejrůznější účely použití.

1  Úvod a definice problému
Čištění komunálních, ale především průmyslových odpadních 

vod prochází v posledních letech zásadními změnami. Starý známý 
systém aktivace s následující sedimentací v dosazovacích nádržích 
– zavedený cca před 40 lety – je pomalu nahrazován rozšířenou 
a vylepšenou technologií membránové aktivace.

Po Japonsku a Severní Americe byla v devadesátých létech reali-
zována první taková zařízení v Anglii a v roce 1999 úplně první také 
v Německu. Od té doby byl – přes počáteční skepsi a značné provozní 
problémy – realizován v Německu značný počet zařízení a aplikací. 
Zpočátku to bylo především v Severním Porýní – Vestfálsku, v součas-
né době jsou MBR instalovány a uvedeny do provozu i v některých 
dalších spolkových zemích. Největší komunální ČOV s technologií 
MBR byla uvedena do provozu v roce 2003 na kanálu Nord.

Hlavním důvodem pro realizaci těchto moderních technologií 
byly od počátku vynikající parametry na odtoku a velmi malé 
nároky na zastavěnou plochu, které jsou pro ně charakteristické. 
Zatímco konvenční zařízení jsou v důsledku limitování parametry 
dosazovacích nádrží dimenzována na 5 g/l koncentrace biomasy, 
mohou být zařízení s membránovou technologií provozována až do 
cca 16 g/l. Přitom úplně odpadá dočišťování s vysokými nároky na 
plochu. Zvláště v oblastech s drahými pozemky, malými možnostmi 
stávajících ploch a nutnosti nebo požadavku na využití vyčištěné 
odpadní vody, představuje membránová technologie prakticky 
jediné možné řešení.

V roce 1999 začal vývoj nového technického řešení, vycházejí-
cího z tehdejších technologií MBR a eliminujícího některé jejich 
problémy a nevýhody, především:
• citlivost na ucpávání vlákny a kalem (především u systémů 

s dutými vlákny),
• vysoké nároky na energii a vzduch k čištění (především u desko-

vých systémů),
• malé specifické průtoky,
• malý „foot-print“ (především u deskových systémů).

2  Technologie Huber VRM
2.1  Popis systému

Jako jediný ponořený systém membránové filtrace na nízkotlakém 
principu nemá technologie VRM pevně namontované membrány, 
nýbrž lichoběžníkové deskové membrány, umístěné rotačně kolem 
pevné duté hřídele. Přitom tvoří vždy čtyři membrány jeden modul. 
Podle typové velikosti je buď šest, nebo osm modulů uspořádáno 
do kruhu a tvoří tak jeden prvek („VRM – Element“). Jednotka VRM 
(„VRM – Unit“) se skládá až z 80 modulů, takže pro tuto jednotku 
je k dispozici až 3 840 m2 plochy membrán. To umožňuje podle 
nasazení průtok až 135 m3/h pro jednotku. Pro vyšší průtoky se 
instaluje do nádrže paralelně několik jednotek.

Kompletní VRM – Unit (obr. 1) je upevněna na rámové konstrukci 
a je ponořena přímo do aktivační nádrže nebo umístěna v separátní 
filtrační komoře.

Biologicky čištěná odpadní voda je v důsledku rozdílu tlaku, 
vyvolaného externím čerpadlem, při molekulární dělicí hranici 
150 kDa nasávána přes membrány a vedena přes sběrač permeátu 
do odtoku. V důsledku nízké dělicí hranice jsou zadrženy všechny 
částice a bakterie a takřka všechny viry, takže je možné využití 
permeátu jako užitkové vody. 

Princip činnosti: Při odtahu vyčištěné vody přes membrány se 
zvyšuje místní koncentrace aktivovaného kalu na povrchu membrán. 
Tento kal by zhoršoval filtrační účinek a musí být proto z prostoru 
mezi deskami průběžně odstraňován. Proto je do středu jednotky 
přiveden proplachovací vzduch, který způsobí turbulenci na povr-
chu membrán a odstraňuje nahromaděný kal. V důsledku otáčivého 

Obr. 2. VRM 30Obr. 1. Schéma technologie VRM
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pohybu jednotky 
je vždy čištěn jen 
jeden segment při 
minimální spotřebě 
vzduchu a energie, 
ale současně s vyso-
kou intenzitou. Při 
nižších průtocích je 
navíc přívod vzdu-
chu přerušovaně 
taktován, a tím se 
úspora ještě zvy-
šuje. 

Toto sekvenční čištění je velmi intenzivní a má za následek 
trvale vysokou hydraulickou permeabilitu. Chemické čištění je při 
fungujících biologických systémech omezeno na minimum. Podle 
nasazení jsou zařízení VRM intenzivně chemicky čištěna 2–4krát 
do roka. Mezi těmito obdobími není čištění nutné. Jednotky VRM 
mohou být podle potřeby umístěny přímo v aktivačních nádržích, 
v separátních filtračních komorách nebo v kontejnerech. Při insta-
laci v kontejnerech může být zařízení dodáno také jako kompletní 
ČOV včetně ovládání jako tzv. kompaktní ČOV BioMem.

2.2   Historie a vývoj
Systém VRM, vyvinutý a patentovaný na přelomu tisíciletí, byl 

po začlenění do dodavatelského sortimentu Huber podstatně pře-
pracován a vylepšen. Tak se ukázalo například při zkouškách na 
ČOV Beverwijk, že systém odtahu permeátu způsobil v důsledku 
značného zmenšení průřezu silné ztráty tlaku a znemožnil vyšší 
průtoky. Proto byl vyvinut a začleněn nový systém shromažďová-
ní permeátu (obr. 2). Až do té doby upřednostňovaný ponořený 
systém pohonu byl rovněž změněn, stejně jako uložení v ložiscích 
a systém utěsnění.

Přitom se uplatnily po desetiletí shromažďované zkušenosti Hans 
Huber AG ve vývoji ponořených systémů uložení, takže dnes je mož-
no označit systém VRM za plně vyzrálý a dlouhodobě odzkoušený. 
Intervaly nutné údržby byly využitím speciálních materiálů ložisek 
a těsnění silně prodlouženy. V současné době jsou zařízení s těmito 
novými systémy uložení a těsnění v provozu již několik let.

3  Reference

3.1  Instalovaná a provozovaná zařízení
Komunální ČOV Knautnaundorf: Technologie VRM na komunál-

ní ČOV Knautnaundorf (u Lipska) je v současné době v provozu již 
více než pět let. ČOV, zpočátku dimenzovaná pro 900 EO s mem-
bránovou jednotkou 756 m2 byla v důsledku vyššího zatížení v roce 
2007 rozšířena biologicky na 1 500 EO. Membránová filtrace zůstává 
v současné velikosti.

Čištění odpadních vod v Schwägalp: Ve Schwägalp – údolní 
stanici lanovky Säntis – byla v dubnu 2002 stávající konvenční ČOV 
posílena membránovou jednotkou (obr. 3). Zařízení je dimenzováno 
na cca 800 EO, tohoto stavu je však dosahováno jen v turistické 
sezóně v letních měsících. Během zimy dosahuje zatížení někdy 
jen 10 %, v důsledku infiltrace není žádnou zvláštností teplota 
odpadní vody kolem 5 °C.

Přes tyto obtížné podmínky funguje zařízení prakticky bezpo-
ruchově a bez obsluhy. Dvakrát týdně probíhá pouze kontrola ze 
sousední ČOV ARA Herisau.

Zvláště pozoruhodná je skutečnost, že chemické čištění ultra-
filtračních membrán muselo být provedeno až po tříapůlletém 
provozu a od té doby nebylo nutné žádné další čištění.

Odtok ČOV ARA je veden přímo do citlivého horského potoka. 
Membránová technika tak trvale přispívá k ochraně vodního režimu 
horské krajiny.

Vedle těchto obou zařízení s nejdelší dobou provozu byla poslé-
ze úspěšně zprovozněna také zařízení na Kanárských ostrovech, 
v Turecku, Íránu, v Belgii a v jihovýchodní Asii. Důvody pro 
realizaci těchto zařízení jsou různé: nejčastěji však působí na prav-
děpodobnost použití této v současné době ještě drahé technologie 
možnost využití vyčištěné vody. 

3.2  Aktuální projekty
3.2.1  Průmyslová ČOV Hans Kupfer & Sohn GmbH

V Heilsbronnu provozuje firma Hans Kupfer & Sohn GmbH velký 
masokombinát a vyrábí s 600 zaměstnanci 28 000 tun uzenin ročně 
(podle zdroje: www.hanskupfer.de). 

Kvůli velkému požáru v loňském roce je v současné době nutno 
kompletně vybudovat novou výrobu s vlastní čistírnou odpadní 
vody.

Po intenzivním jednoletém zkušebním provozu se ukázalo, že 
technologie HUBER VRM – v kombinaci s mechanickým předčiš-
těním a flotací – je pro tento účel optimální. V rámci omezeného 
výběrového řízení se prosadila firma Huber (s vyšším dodavatelem 
KG Nellingen) jako dodavatel technologie nové ČOV.

Nová ČOV je dimenzována pro kapacitu max. 100 m3/h a sestává 
z následujících částí:
• Nátoková jímka.
• Hrubé předčištění 6 mm dvěma česlemi HUBER RakeMax.
• Jemné čištění 1 mm dvěma rotačními síty HUBER Ro2.
• Flotace 2 ks HUBER HDF.
• Bioreaktor s přerušovanou denitrifikací.
• 3 membránové jednotky VRM 30/400 s celkem 7 200 m2.
• Agregáty a ovládání chodu čistírny.

Zařízení se montovalo od září 2008, uvedeno do provozu bylo 
současně se zahájením výroby v listopadu 2008. Tato čistírna, pro-
jektovaná kanceláří Dr. - Ing. Helmut Resch, je nyní jednou z největ-
ších průmyslových ČOV, využívajících membránové technologie, 
a první takovou ČOV, vybavenou technologií Huber v Německu. 
3.2.2  Komunální ČOV Hutthurm

Z důvodu citlivého recipientu Ilz bylo pro sanaci komunální 
ČOV Hutthurm nařízeno další čištění na odtoku. Bylo možno zvolit 
posílení biologického stupně a dosazovacích nádrží, dodatečné zařa-
zení pískového filtru s dezinfikací UV zářením nebo membránovou 
technologii. Protože ČOV je situována v malém údolí, kde jsou velmi 
obtížné podmínky pro stavební práce, byla konvenční výstavba mož-
ná jen s vysokými náklady. Z toho důvodu rozhodla projekční kance-
lář GFM Beratende Ingenieure München současně s provozovatelem 
vypsat výběrové řízení na technologii membránové aktivace. Svou 
roli také hrálo vysoké zatížení odpadní vody při současném malém 
hydraulickém množství, způsobené místními výrobci nápojů.

V následujícím výběrovém řízení se prosadila firma Huber proti 
konkurenci a předložila nejhospodárnější nabídku. V dubnu 2007 
byla udělena zakázka na dodávku technologie a řízení nově dostavo-
vaného zařízení membránové technologie. Dodávka a zprovoznění 
bylo naplánováno na začátek roku 2008, tak aby začátkem rekreační 
sezóny došlo k podstatnému zlepšení kvality vody.

4  Shrnutí
S cílem eliminovat nevýhody a problémy současných technolo-

gií začal před cca pěti lety vývoj technologie VRM. Po některých 
nezdarech a negativních zkušenostech byl systém přebudován, opti-
malizován a rekonstruován. Těžiště vylepšení spočívá v systémech 
uložení a optimalizaci provozu a spotřeby energie.

Před více než pěti lety byla instalována první zařízení, která jsou 
od té doby v provozu bez větších problémů. Po zařazení do dodava-
telského sortimentu firmy Huber bylo od té doby tímto systémem 
vybaveno cca 10 komunálních a průmyslových ČOV. Už asi tři roky 
jsou v provozu také zařízení nové konstrukce, co se týče uložení 
a pohonného systému. 

V důsledku konstrukčních a technologických vylepšení a stou-
pajících počtů vyrobených zařízení jsou tato zařízení v současné 
době i nákladově konkurenceschopná. Výhody technologie VRM 
jsou zřejmé zvláště v oblasti provozních nákladů.

Provozovaná zařízení dokazují, že použití otáčivého systému 
membrán je z pohledu dlouhodobých provozních nákladů tou 
správnou cestou. Jen tak může být dosaženo významných úspor 
provozních nákladů.

Nejpozději po zprovoznění aktuálních velkých projektů budou 
tyto výhody vyčísleny a zveřejněny.

Torsten Hackner, Betina Lanz
Hans Huber AG

Industriepark Erasbach A1
D-92334 Berching

e-mail: ht@huber.de, lb@huber.de

Zdeněk Hladík
HUBER CS spol. s r.o.

Cihlářská 19
602 00 Brno

e-mail: hladik@hubercs.cz

Obr. 3. VRM-Unit ARA Schwägalp
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Tertiary Wastewater Treatment by Membrane Bioreactors 
- Experiences with VRM Technology (Hackner T.; Lanz, B.; 
Hladík Z.)

Key Words 
MBR – production of non-potable water – released water without 
bacteria and germs – low energy intensity

The immersed membrane bioreactors convince customers 
worldwide by the excellent quality of the released water (without 
bacteria and germs) and by small demands on space. One of the 
recent developments is the MBR technology with Rotary membrane 
plates (Flat Sheet Ultrafiltration membranes) - the original design, 
eliminating the disadvantage of the MBR application – the high-
energy performance. This new system, called “VRM”, consists of 
oblique shape membrane sheets, arranged around a hollow shaft. 
Inside the shaft, the air cleaning system of the membranes is located. 
Consumption of air and depth of air inflow are largely reduced.

Novela vodního zákona předána 
k projednání v orgánech 
Legislativní rady vlády a ve vládě

Po téměř dvouleté přípravě byl dne 10. dubna 2009 předán vládě 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Novela vodního zákona, která byla pracovně označována jako 
„velká novela“ navazuje na tzv. malou novelu (zákon č.181/2008 
Sb.), která především zavedla do vodního zákona institut omezení 
nebo odnětí vlastnického práva k pozemkům a stavbám potřebným 
pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před 
povodněmi, respektující Listinu základních práv a svobod a postu-
py zavedené zákonem o vyvlastnění. 

Předmětem navrhované právní úpravy, která byla vypraco-
vána Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí, je především zajištění transpozice směrnice 
2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod 
před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2007/60/ES 
ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik. Dále novela vodního zákona reaguje na Výzvu – Porušení 
Smlouvy č. 2007/2234 ze dne 16. října 2008 – Evropské komise 
k podání vyjádření k formálnímu upozornění na neúplnou nebo 
nesprávně provedenou transpozici směrnice 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky.

Dalším důležitým cílem novely je odstranit nedostatky zjištěné 
při aplikaci vodního zákona v praxi a reagovat na vývoj společnos-
ti a technický pokrok v oblasti vod od doby tvorby nové právní 
úpravy ochrany vod a vodního hospodářství před 10 lety. Přestože 
k tomuto zákonu byla přijata celá řada novel, jednalo se, kromě 
zákona č. 20/2004 Sb., kterým byla završena transpozice směrnic 
Evropských společenství ke vstupu České republiky do Evropské 
unie, pouze o změny plynoucí ze souvislostí s problematikou vod 
při tvorbě nebo změnách jiných zákonů. Rovněž ve výkladové praxi 
a metodickým řízením vodoprávních úřadů se nepodařilo některé 
případy uspokojivě řešit a jejich právní úpravu má zajistit předklá-
daná novela vodního zákona. Novela by zároveň měla zohlednit 
pokrok ve vývoji a dostupnosti nových technologií k nakládání 
s vodami, změnu požadavků na jakost podzemních a povrchových 
vod i upravené normy pro vypouštění odpadních vod v souladu 
s podmínkami evropského práva. 

Neméně důležitým cílem bylo navrhnout v rámci možností 
snížení administrativní zátěže. Plnění tohoto cíle bylo velice obtíž-
né, neboť vodní zákon je rozsáhlá právní úprava, která se dotýká 
všech sfér hospodářství a života občanů; zajišťuje ochranu vod 
jako složky životního prostředí, stanoví podmínky pro hospodárné 
využívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění 
vodohospodářských služeb, zejména pro účely zásobování pitnou 
vodou a organizuje ochranu před povodněmi k ochraně životů 
a majetku občanů a společnosti. Tyto úkoly se v některých přípa-
dech bez účinné regulace vymahatelné sankcemi neobejdou a navíc 
je tato regulace v oblasti ochrany vod striktně vyžadována předpisy 
evropského práva. 

Součástí návrhu je také novela přestupkového zákona, a to v sou-
vislosti s přijetím nové koncepce správního trestání, která byla 
vypracována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 

Příprava návrhu novely vodního zákona byla Ministerstvem 
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí zahájena v červen-
ci 2007 širokou diskuzí odborné veřejnosti nad současně platným 
návrhem vodního zákona a sběrem podnětů a připomínek. Tyto 
náměty byly analyzovány v rámci procesu RIA v pracovních skupi-
nách, za účasti zástupců dalších resortů a zájmových skupin.

Vlastní návrh zákona vznikal postupně v průběhu roku 2008. 
Meziresortní připomínkové řízení probíhalo v I. čtvrtletí 2009. 
Jednotlivé zásadní připomínky byly projednány s jednotlivými 
subjekty a poté konferenčně vypořádány na poradě konané dne 
18. února 2009 (resorty, kraje a jiné správní úřady) a 20. února 
2009 (profesní a zájmové svazy). Pokud jde o doporučující při-
pomínky nebo připomínky nepovinných subjektů, byly i tyto 
připomínky posouzeny a některé z nich akceptovány, a to včetně 
podnětů od jednotlivých občanů zaslaných elektronickou poštou, 
neboť materiál byl přístupný na webové stránce Ministerstva 
zemědělství. 

V rámci připomínkového řízení došlo s ohledem na hospodářskou 
krizi k rozhodnutí o odložení uvažovaného posílení finančních 
zdrojů vodního hospodářství ke kvalitnímu naplnění nezbytných 
vodohospodářských potřeb ve veřejném zájmu na období dalších 8 
až 10 let, aniž by docházelo k zatěžování státního rozpočtu a růstu 
jeho deficitu. Z novely zákona tak byly vyjmuty návrhy na zavedení 
nových poplatků včetně úprav výše stávajících poplatků. 

Při meziresortním připomínkovém řízení se nepodařilo z celkové-
ho počtu 512 zásadních připomínek věcně vypořádat dvě zásadní 
připomínky a návrh byl předložen vládě s těmito dvěma rozpory. 

Jedná se o zásadní připomínku k problematice lhůt kontrol 
těsnosti nádrží používaných ke skladování ropných produktů, 
která náleží v rámci sdílených kompetencí k vodnímu zákonu 
do působnosti Ministerstva životního prostředí. Při vypořádání 
připomínky, která byla uplatněna Ministerstvem průmyslu a obcho-
du, Ministerstvem obrany a Správou státních hmotných rezerv, 
byla projednána řada kompromisních návrhů; nepodařilo se však 
konečný text dohodnout. 

Další nevypořádanou připomínkou je připomínka Jihomorav-
ského kraje na převedení zřizovatele zvláštního účtu k hrazení 
nákladů na opatření k odstranění havárií na povrchových nebo 
podzemních vodách z krajů na Ministerstvo životního prostředí, 
zejména v souvislosti s rozšířením působnosti zvláštního účtu 
i na hrazení nákladů na opatření k nápravě ekologické újmy na 
povrchových nebo podzemních vodách zákonem č. 167/2008 
Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Vyřešení této 
připomínky, podpořené Asociací krajů České republiky, vyžaduje 
vedle změny vodního zákona také změnu zákona č. 167/2008 
Sb. S tím Ministerstvo životního prostředí zásadně nesouhlasí, 
a proto nedošlo k dohodě. Řešení se doporučuje mimo rámec 
vodního zákona.

Předložená novela vodního zákona je zveřejněna na interneto-
vých stránkách Ministerstva zemědělství v sekci > Vodní hospo-
dářství > Předpisy v oblasti > Zákon o vodách > Novela vodního 
zákona > Novela do vlády.

Ing. Miroslav Král, CSc.
ředitel odboru vodohospodářské politiky

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17

117 05 Praha 1
tel.:+420 221 812 449

 e-mail: miroslav.kral@mze.cz 
http://www.mze.cz 
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ZÍSKÁVANÍ ENERGIE Z ODPADNÍ VODY  
HUBER ThermWin®

V důsledku postupného vyčerpání zásob ropy a plynu a nad-
cházející dlouhodobé změny klimatu jsme svědky snahy o efektiv-
nější využívání energie a objevování jejích regenerativních zdrojů. 
Využití tepla z odpadní vody je trvalé a ekonomické a přispívá ke 
snížení spotřeby primární energie a tím i emisí CO2, aniž by došlo 
ke snížení našeho životního standardu. V podzemí, v kanálech, je 
skrytý, dosud nevyužitý zdroj energie: komunální a průmyslová 
odpadní voda. Teplota odpadní vody v komunálních kanálech je 
v zásadě 10 až 20 oC. Tato teplota neklesá ani v zimě, nebo jenom 
po dobu několika dní, pod 10 oC. Tak je komunální voda výborným 
zdrojem tepla pro provoz tepelných čerpadel. Využití této energie, 
která je k dispozici, dovoluje vytápění velkých komplexů budov 
nebo zásobování krátkých tepelných sítí teplem. Teplo je možno 
odebírat na odtoku z čistíren odpadních vod nebo ze surové odpad-
ní vody v kanálech. Odběr tepla z kanalizace má tu výhodu, že jím 
mohou být vytápěny blízké budovy. Odpadní voda se tak stává 
místo odpadu surovinou.

Systém ThermWin® k získávání tepla ze surové odpadní vody 
je charakteristický tím, že všechny potřebné komponenty, tedy 
také výměníky tepla, nejsou umístěny v kanále, ale nad zemí. Část 
odpadní vody je vedena nejdříve přes síto, kde jsou odstraněny 
hrubé nečistoty. Předčištění je nutné, aby byl následující výměník 
tepla chráněn před ucpáním a aby tak bylo možné použít co nej-
kompaktnější a nejekonomičtější výměníky. Vytěžené shrabky jsou 
dopravovány nahoru a znovu vedeny po skluzu do kanálu. Odpadní 
voda, zbavená ve výměníku tepla, se splachuje zpět.

Komunální a průmyslová odpadní voda může být využita jako 
zdroj tepla mnoha způsoby. Ve větších budovách mohou být vytápě-
ny prostory nebo ohřívána voda – například v domovech důchodců, 
nemocnicích nebo školách, teplo může být rozváděno do krátkých 
teplovodních sítí. Zdroj tepla se nachází přímo ve městech, právě 
tam, kde je teplo zapotřebí. Teplo může být dále využito u sušení 
čistírenských kalů nebo vytápění stavebních dvorů nebo podniků 
v sousedství.

HUBER HydroFilt – decentrální nakládání 
a zasakování dešťových vod 

Jako alternativa ke stávajícímu vedení dešťové vody, stékající ze 
střech do kanalizace, byla v posledních letech stále častěji diskuto-
vána možnost jejího decentrálního zadržování a zasakování. Zvláště 
v městských zástavbách je to trvalá a ekonomická alternativa nebo 
doplnění tradičního odvádění. Přispívá k odlehčení kanalizace 
a čistíren, ale také k obohacení spodních vod a k obnově přírodního 
koloběhu vody. Zde nabývá na významu čištění dešťových vod, před 
vsakováním do spodní vody nebo vedením povrchových vod nebo 
do kanálu, protože mohou obsahovat velká množství škodlivých 
látek. Ve srovnání s centrálním odváděním se necentrální způsob 
osvědčil jako ekonomičtější a ekologičtější.

V sousedních zemích je podle platných předpisů nutné, aby voda 
ze střech zhotovených z mědi, zinku nebo olova byla zasakována jen 
přes nejméně 30 cm silnou živou nadzemní vrstvu nebo po mecha-
nickém předčištění vhodnou filtrací s dostatečnou retenční nádrží. 
Potřebné plochy nejsou zvláště v zastavených územích k dispozici, 
takže dešťová voda musí být vsakována pod zemí. K čištění vody 
obsahující těžké kovy ze střech, před jejím vsakováním, byl vyvinut 
účinný filtrační systém HUBER HydroFilt. Skládá se z filtračního 
materiálu uloženého ve vložce, umístěné ve speciálních betonových 
šachtách, povolených pro vsakování a protékaných zespodu naho-
ru. V důsledku výměny iontů jsou ionty těžkých kovů absorbovány 
a odstraněny. Zvlášť důležitou charakteristikou tohoto systému je 
jeho schopnost odstranit na začátku deště vysoké zatížení škodlivý-

mi látkami (First-Flush-Effekt). Další zvláštností systému Hydrofilt 
je schopnost jednoduché regenerace. Po určité době několika let, 
závisející na napojených plochách střech a na četnosti srážek, je 
možno filtrační materiál regenerovat k obnovení jeho absorpčních 
schopností přímo na místě, nebo jednoduše vyměnit. Systém je 
ekonomický, lehce čistitelný a nenáročný na údržbu.

V sedimentační nádržce pod filtrem se usazují částice, ani filtr ani 
navazující vsakovací trubka nejsou zatíženy kalem. Jednou za cca 
10 let se kal ze sedimentační nádržky odsaje a vymění se vložka filt-
ru. Pro případ hydraulického přetížení je vytvořen nouzový přepad, 
který vypouští část vody kolem filtru přímo do vsakovací trubky. 
Tato trubka je vyrobena z materiálu, který rovněž absorbuje těžké 
kovy. Tak je zajištěno, že koncentrace těžkých kovů ve vsakované 
dešťové vodě nikdy nepřekročí stanovené mezní limity.

HUBER GreyUse® – recyklace šedé vody pomocí MBR
Pojmem šedá voda se označuje ta část odpadní vody z domácnos-

tí, která neobsahuje fekálie.
Ve srovnání s ostatní odpadní vodou vykazuje tato část nižší 

znečištění a je možno ji bez velkých nákladů čistit pomocí membrá-
nového aktivačního procesu. Vyčištěná šedá voda je vysoce kvalitní 
a dá se použít, samotná nebo v kombinaci s dešťovou vodou, bez 
problémů jako provozní voda v domácnostech nebo v přírodě. Šetře-
ní spotřeby pitné vody znamená nejen ekologickou výhody, ale také 
přináší ekonomický užitek, který se zvláště projevuje v průmyslu 
a tam, kde dochází k velké spotřebě provozní vody.

Použití vyčištěné šedé vody
Ve vnitřních městech i venkovských oblastech může být vyčiště-

ná šedá voda mnohostranně používána:
• splachování toalet a pisoárů
• doplňování chladicích systémů
• zavlažování trávníků a golfových hřišť
• mytí vozidel
• hasičství
• velká nákupní centra a kancelářské budovy
• hotely, prázdninová zařízení a campingy
• střediskové oblasti v místech chudých na vodu
• městské obvody s rychle rostoucími aglomeračními centry

DeSa/R – Decentralised Sanitation and Reuse
Jedním z hlavních cílů systému decentralizovaného nakládání 

s odpadní vodou a její využití je upravit odpadní vodu tak, aby 
mohla být bez problémů využita k zavlažování a zkvalitnění půdy 
v zemědělství.

Toto uzavření koloběhu vody v malém prostoru pomocí jedno-
duchých technologií s malými náklady je názorně vybudováno 
u správní budovy v Berchingu.

V rámci konceptu HUBER ReUse se odděleně zachycují žlutá 
voda (neředěná moč) a hnědá voda (fekálie a voda ze splachování 
toalet) pomocí pisoárů bez splachovací vody a No-Mix-Toiletten. Pro 
následující úpravu separovaných odpadních vod jsou k dispozici 
nové technologie HUBER.

Odpadní voda není tedy považována za odpad, ale spíše za 
sekundární surovinu pro získávání hodnotné provozní vody, hno-
jiva a energie. V tomto smyslu představuje Hans Huber AG nové 
technologie a zajišťuje si jejich vývojem a zkoušením ve vlastní 
budově spojení na budoucí trhy.

Boris Doskočil
HUBER CS spol. s r.o.
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Na programu WATENVI bude i nový 
zákon o vodách

O současných problémech vodohospodářů se bude hovořit na 
mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATEN-
VI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 
2009. WATENVI zahrnuje 15. mezinárodní vodohospodářskou 
výstavu Vodovody-Kanalizace, jejímž pořadatelem je Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 15. mezinárodní veletrh 
techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. 

„Nyní se vedou diskuse o novele zákona o vodách. Hovoří se 
o tom, že se opět zvýší poplatky za odběr podzemní vody a vypouš-
tění odpadních vod. A to nejen podle kvality, ale též podle množství. 
V současné době se platí za odběr kubíku podzemní vody dvě 
koruny. Z vybraných peněz jde 50 % do státního rozpočtu, přes-
něji do SFŽP, a další polovina končí 
v pokladně kraje, na jehož území 
se podzemní zdroj nachází,“ uvedl 
Ing. Miroslav Nováček, generální 
ředitel Brněnských vodáren a kanali-
zací, a.s. a I. místopředseda SOVAK, 
taktéž předseda SVH ČR. 

Například Brňané jsou zásobováni 
především z vodovodu Březová, 
který organizačně patří do Pardu-
bického kraje. Podle Nováčka je to 
nelogické, neboť Pardubice nejsou 
pro Svitavsko a Březovou spádo-
vým městem. „Jde o anomálii proti 
uspořádání věcí veřejných, čímž je 
narušená celá správa Česka. V tomto 
případě nebyly stanoveny logické 
územní celky. Do roku 1948 u nás 
fungovalo státoprávní uspořádání 
zemské, které reflektovalo i povodí 
a přirozený ráz krajiny,“ připomněl 
místopředseda SOVAK. Vysvětlil, že v Zemích koruny české to 
bylo povodí Labe, Vltavy, na Moravě povodí Moravy a ve Slezsku 
povodí Odry. Zemské hranice tedy vždy bývaly rozvodím. Později 
došlo k určitému rozdělení a v současnosti se pokračuje v dalším 
přerozdělení, což nemá logiku. 

Například spolkové země v Německu a Rakousku si zachovaly 
hranice podle povodí, což dává lidem v souvislosti s vodou určitou 
sounáležitost. Pokud by se nechovali navzájem solidárně, neměli 
by dostatečně pohodlný život. „U nás zatím nejsou jasně stanoveny 
kompetence, za obor zodpovídá ministerstvo zemědělství, reguluje 
jej ministerstvo financí a snaží se o to také ministerstvo životního 
prostředí, neboť jdou přes něj dotace z OPŽP. Je to specialita České 
republiky, v jiných zemích má tento obor svůj vlastní resort nebo je 
přidružen k energetice či zemědělství,“ vysvětlil Ing. Nováček. 

Situace s dešťovou a splaškovou vodou není vyřešena
Zajímavým problémem je také požadavek na poplatky za odvod 

dešťové vody z veřejných prostranství. Zákon o vodovodech a kana-
lizacích říká, že se tyto vody odvádí zdarma, obce tedy za tuto 
službu nic neplatí. Tím, že dešťová voda teče většinou do jednotné 
kanalizace, se extrémně zvyšují náklady na zpracování v čistírnách. 
Problém je řešitelný výstavbou oddílných kanalizačních systémů, 
která je však náročnější a dražší. Dešťová voda je pak odváděna 
zpět do řeky a pouze splašková do čistíren. Například v Brně je 
městskou kanalizací vedena i voda z rozsáhlých zpevněných ploch 
objektů pro bydlení a také z travních ploch, která se musí přečistit. 
Čistírna odpadních vod je tak enormně zatěžována, a tím se zvyšuje 
spotřebitelům cena za vodné a stočné.

Fakt je, že kvalita dodávané vody se výrazně zlepšila v celé České 
republice, Brno opět v tomto směru hraje prim. Brněnským vodár-
nám a kanalizacím se totiž podařilo jako prvnímu z velkých subjektů 
ukončit privatizaci, zatímco v Praze se uskutečnila až o sedm let 
později a ostatní subjekty měly proti městu nad Svratkou minimálně 
dvouleté zpoždění. Dá se očekávat, že s inflací poroste i cena vodného 
a stočného. V některých obcích bude tento růst vyšší než inflace. 
EUROEAU klade důraz na součinnost orgánů společenství

Veletrh bude důležitým místem setkání členů sdružených v aso-
ciaci výrobců a dodavatelů vody EUROEAU. SOVAK je členem 

této evropské instituce, která bude mít na brněnském výstavišti 
v době veletrhu WATENVI rozsáhlá jednání. Tato platforma bude 
zaměřena především na součinnost orgánů EU. Půjde o seznámení 
zástupců jednotlivých zemí s různými směrnicemi, zásobováním 
a nakládáním s vodami, s legislativou apod. 

„Tento veletrh je spojen s vodou – se základní existencí lidského 
bytí. Jeho pořadatelé se přizpůsobují moderním trendům a reflek-
tují na situaci v tomto oboru, ve kterém nejde jen o obchod, ale 
i o předávání zkušeností a nových know-how. Celosvětová krize se 
dotýká také vodohospodářů, i když ne v takové míře, jako je tomu 
v ostatních průmyslových odvětvích,“ dodal. 
V Brně se budou prezentovat lídři i rodinné firmy

Své výrobky a technologie představí řada českých i zahraničních 
firem. Některé z nich patří k lídrům na českém trhu, prezentovat 
se budou i malé rodinné firmy. Každý z návštěvníků si přijde na 
své, neboť vystavovatelé se snaží představit především novinky 

ze své produkce či dodávek. Napří-
klad ASIO, spol. s r.o., je jednou 
z firem, které se zaměřují na vývoj 
pokrokových technologií především 
v oblasti čištění vod. Jde o membrá-
nové technologie pro průmyslové 
i komunální vody. „V současnosti 
máme hned několik zařízení, která 
dokáží z vody odstraňovat částice 
o velikosti molekul. Další novinkou 
jsou i separační zařízení, která se 
používají zejména při předčištění 
velkých průtoků a mohou nahradit 
usazovací nádrže,“ uvedl Michal 
Plotěný z marketingu ASIO. „Na 
veletrhu Watenvi bude společnost 
prezentovat čištění průmyslových 
vod pomocí fotokatalytické oxidace. 
Jedním z exponátů bude zařízení 
s názvem FMX. Představuje novou 
generaci membránových technologií, 

dokonce dokáže odfiltrovat z vody částice o velikosti požadované 
zákazníkem. Tím je tato technologie využitelná nejen při čištění 
vod, ale i v samotné technologii například ve farmaceutickém 
a potravinářském průmyslu. Prostě nejde již jen o čištění vod, ale 
také o recyklaci odloučených částic. Co se týká samotného čištění 
vod, hodí se FMX například na čištění vod z bioplynových stanic,“ 
upřesnil Plotěný. Dodal, že technologie membrán je použitelná 
prakticky ve všech prostředích a vyznačuje se vysokým výkonem 
i v koncentrovaných roztocích.
Společná expozice Siemens a Hach Lange

Společnost Siemens představí ucelenou nabídku svých služeb pro 
vodárenství a čištění odpadních vod. V expozici bude své produkty 
a služby prezentovat také partnerská firma Hach Lange. V oblasti 
projektů a služeb pro průmysl bude Siemens nabízet elektroin-
ženýrské služby v oboru automatizace technologických procesů 
pro průmyslové podniky a infrastrukturu. Regionální inženýrské 
kompetenční centrum pro celou ČR se sídlem v Brně poskytuje 
služby a řešení provozovatelům úpraven vod, komunálních čistíren 
odpadních vod, průmyslových úpraven i čističek vod a vodáren-
ských dispečinků. V rámci investiční výstavby či modernizací 
vodárenských objektů zajišťuje komplexní služby – od elektropří-
pojky a transformátoru, přes silovou stavební a motorickou elek-
troinstalaci, až po systémy měření a regulace. Hlavním důvodem 
celosvětové spolupráce mezi společnostmi Siemens a Hach Lange, 
která patří mezi nejvýznamnější světové značky v oblasti vodního 
hospodářství, je společné působení v roli vybraných dodavatelů 
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. 

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI

Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889
E-mail: jtyrichova@bvv.cz
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w w w . k u b i c e k v h s . c z Rootsblowers?
 try ours

Vážení přátelé, dovolte nám pozvat 

Vás na Mezinárodní vodohospodářský 

a ekologický veletrh WATENVI, který 

se koná ve dnech 26.-28.5. 2009 na 

výstavišti BVV v Brně. 

Pavilon B, stánek 85

Strategie udržitelného rozvoje ČR  
je k veřejné diskuzi

Během měsíce dubna a května je ve veřejné diskuzi možné při-
pomínkovat aktualizovanou Strategii udržitelného rozvoje České 
republiky (dále jen SUR ČR), která byla původně schválena vlá-
dou v roce 2004 a od roku 2007 probíhá její aktualizace. Orgánem 
odpovědným za přípravu SUR ČR je Rada vlády pro udržitelný 
rozvoj, nositelem úkolu je ministr životního prostředí. Dokument 
je pro zájemce k dispozici na webové stránce ministerstva: www.
mzp.cz/sur.

Cílem procesu připomínkování je dojít ke shodě a vytvořit kon-
senzuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního 
charakteru (jako jsou např. sektorové politiky nebo akční programy). 
SUR ČR pak bude důležitým východiskem pro strategické rozho-
dování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní součinnost 
a spolupráci se zájmovými skupinami. 

Aktualizace stávající strategie se zaměřuje především na možné 
hrozby (sociální, ekonomické a environmentální) pro další vývoj 
České republiky a hledá cesty a nástroje, jak se těmto hrozbám 
vyhnout nebo je eliminovat.  Současně také chce vytvářet před-
poklady pro rozvoj s maximálním spolupůsobením mezi oblastí 
sociální, ekonomickou a environmentální.

Předkládaný text je určen pro diskuzi s veřejností k tématům a pro-
blémům, které byly z hlediska udržitelného rozvoje České republiky 
označeny jako zásadní a jsou seřazeny do 5 prioritních os:
• Prioritní osa 1: Populace, člověk a zdraví
• Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace
• Prioritní osa 3: Rozvoj území
• Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost
• Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost

Text Strategie  udržitelného rozvoje České republiky bude upra-
ven podle došlých připomínek z veřejné diskuze tak, aby bylo 
možné jej v listopadu 2009 předložit ke schválení vládě ČR.

Decentralizované nakládání 
s odpadními vodami

Po Velikonocích se v Brně sešli na semináři zájemci o decentra-
lizované nakládání s odpadními vodami. Semináře pod záštitou 
skupiny AČE ČAO se zúčastnilo více než sto zájemců a mohli se 
seznámit jednak s trendy v této oblasti a jednak s názory nejvý-
znamnějších výrobců. Co se týká nových trendů, nejvíce se mluvilo 
o membránách a dálkovém přenosu informací z ČOV. Právě dálkový 
dozor ČOV by mohl být tím, co povede ke zvýšení spolehlivosti pro-

vozu a k rozptýlení obav před decentrálními řešeními. Membrány 
představují systém, který posunuje použitou vodu z oblasti odpadů 
do oblasti surovin. Membrány i řeší problémy spojené s velkými 
nerovnoměrnostmi na nátoku. Jsou vhodné i tam, kde se očekává 
postupný růst ČOV. Použití membrán dále umožní výrazné omezení 
množství vypouštěných vod, tím by se systémově snížilo zatížení 
vody nutriety. To je úkol, který nás v budoucnu čeká i u malých 
zdrojů (viz dobrý stav vod).

Zajímavé a inspirující byly i výsledky některých experimentů 
a projektů. Ukazuje se například, že uplatněním systému dělení 
vod (odloučení moči) se dá několikanásobně snížit obsah fosforu 
ve vyčištěných vodách i bez chemického srážení. Tento systém by 
byl i nejelegantnějším řešením takových problémových míst, jako 
jsou motoresty se svými specifickými problémy danými vysokým 
obsahem amoniakálního dusíku ve vodách.

Zajímavé byly i přednášky profesora Šálka věnované tzv. bez-
odtokým řešením (vyčištěná voda je spotřebovávána rostlinami) 
a odvodnění kalu přírodními způsoby – myslím, že i tímto směrem 
se vývoj bude ubírat a že linka čištění bude v řadě případů rozšířena 
např. i o kapkovou závlahu nebo závlahu podmokem apod. A pro-
tože na závlahu je třeba mít vodu řádně předčištěnou, začínají se 
provazovat tzv. strojní a přírodní technologie – jen je třeba, aby se 
tak všechno dělo profesionálně. A tak doufejme, že  tento seminář 
k tomu „svou troškou do mlýna“ přispěl.

Ing. Karel Plotěný 
Mluvčí skupiny AČE ČAO

e-mail: ploteny@asio.cz

Komisia mikrobiológie vody Československej spoločnosti mikro-
biologickej a VÚVH v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

Mikrobiológia vody a životného prostredia 2009
30. 9.–2. 10. 2009, Poprad

Program: Program bude zostavený na základe prihlásených 
príspevkov, predpokladajú sa témy týkajúce sa mikrobiológie 
vody a prostredia, ako: mikrobiálne znečistenie vody a životného 
prostredia, detekcia a identifikácia agensov mikrobiálneho znečis-
tenia, nové možnosti identifikácie mikroorganizmov, nové prístupy 
v taxonómii baktérií, váriá z pôdnej mikrobiológie.

Predbežné prihlášky a dalšie informácie sú k dispozícii aj na 
stránke www.vuvh.sk

Prihlášky zašlite do 31. 5. 2009 na adresu: 
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., VÚVH,  

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
tel:+421 2 59 343 401. 421, e-mail: proksova@vuvh.sk
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zdrží, organickou hmotou, která 
postupuje od stádia oligotrofie 
(čistá voda) k mezotrofii a eutro-
fii (znečištěná voda). Oligotrofní 
a mezotrofní nádrže jsou vhodné 
pro zásobování vodou, pro rekrea-
ci a poskytují také dobré podmín-
ky pro vyrovnanou vodní biotu, 
což je základní požadavek defi-
nice dobrého ekologického stavu. 
Rostoucí znečišťování a nevhodné 
využívání vod je také překážkou 

zvlášť pro zásobování vodou, ale také pro rekreaci a oživení vod. 
Eutrofní vodní útvary jsou bohaté na organickou hmotu a vykazují 
silné zamoření řasami. Eutrofizační proces je stimulován vstupy 
živin, jmenovitě fosforu a dusíku, které „hnojí“ vodní útvary. Živiny 
pocházejí z různých zdrojů v celém povodí, včetně komunálních 
bodových zdrojů nevybavených zařízením na odstraňování živin, 
nadměrně nebo nevyváženě hnojených zemědělských pozemků, 
ale též z pozemků odvodněných drenážemi, protože v původně 
zamokřených půdách se organický půdní dusík po odvodnění mění 
na rozpustné dusičnany, které podzemní voda rychle odnáší do 
příslušných povrchových vod – recipientů.

Pokud za specifických podmínek vstup živin překročí určité 
limity, sinice ve vodě rychle dosáhnou velmi vysokých koncen-
trací. Výskyt vodního květu prokazuje, že bylo dosaženo nové, 
nebezpečné stádium znečištění – hypertrofie nebo hypertrofický 
stav, projevující se „hracho-polévkovým“ charakterem postiženého 
vodního útvaru. Při kvetení řas se filtry úpravny vody zanášejí do 
té míry, že úpravna je vyřazena z funkce a toxiny produkované 
mikroorganismy vodního květu mohou pronikat do vody dodávané 
do sítě. Výskyt toxinu v dodávané pitné vodě se projevuje průjmy 
a jinými nemocemi dětí, toxiny napadají ledviny, vyvolávají vyrážky 
u koupajících se osob a mají i další nepříznivé dopady na lidské 
zdraví. 

Existují i další nebezpečné symptomy hypertrofie. Hlubší dolní 
části nádrže se stávají anoxické nebo anaerobní, přestože obsah 
kyslíku v horní vrstvě vody (epilimnion) se prudce mění a za 
slunečných dní může přesáhnout stav přesycení, v noci a při 
zamračené oblo-
ze může ve vodě 
rozpuštěný kyslík 
klesnout na vel-
mi nízké hodnoty. 
Nedostatek roz-
puštěného kyslíku 
vede k úhynu ryb, 
což dále způsobuje 
změny až komplet-
ní vyhubení rybí 
populace a k její-
mu nahrazení zce-
la novou populací 
živých organismů, 
které mohou přeží-
vat v anoxickém 
prostředí.

Prof. Vladimír Novotný
Dokončení z minulého čísla

Želivka – výzva k řešení
Stránský: Zúčastnil jste se 

semináře o vodě v krajině. Jaký 
dojem na Vás zanechal po for-
mální i obsahové stránce?

Novotný: Úroveň workshopu 
byla vynikající především tím, 
že soustředila k jednání nejlepší 
tuzemské experty na kontrolu 
difuzního znečištění a zahraniční 
experty zabývající se difuzním 
znečištěním a managementem 
povodí. Přednášky a výsledky workshopu budou velmi užitečné pro 
formulování, v některých případech i pro přepracování plánu opat-
ření v povodí Želivky. Workshop se zjevně konal ve velmi důležité 
fázi veřejného a expertního hodnocení plánu povodí připraveného 
státním podnikem Povodí Vltavy, který se v této době dokončuje.

Byl jsem však překvapen tím, že žádný z 18 vymezených vod-
ních útvarů v povodí Želivky nedosahuje dobrého stavu kvality 
vody požadovaného legislativou EU a vím také, že všechny nádrže 
(předzdrže) s výjimkou samotné nádrže Švihov jsou silně zamo-
řeny vodním květem (sinice, Cyanobacteria – viz obr. 1) a že se 
už také vyskytly v samotné nádrži Švihov. Velké rozšíření sinic je 
ukazatelem ekologického kolapsu celého systému a z informací 
zveřejněných na workshopu i z jiných zdrojů vím, že nepříznivý 
ekologický stav se nezlepší do roku 2015, jak požaduje legislativa 
EU. Můj skeptický názor na budoucí (nadcházející) rozšíření sinic 
a na reálnost vyhovět požadavku EU vyplývá z určitých slabin 
souboru opatření, uvedených v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy 
– nádrže Švihov, ve vztahu k difuznímu znečištění, které je hlav-
ní příčinou nevyhovující kvality vody. Příslušné úřady navrhují 
odsunout sanaci difuzního znečištění do následujícího plánovacího 
cyklu po roce 2015. Difuzní znečištění je hlavní příčinou, proč vod-
ní útvary v povodí nádrže Švihov i jinde nevyhovují, proč se zde 
sinice rozšiřují v ohromných množstvích a proč je nyní zásobování 
Prahy pitnou vodou vážně ohroženo.

Jako zdůvodnění se uvádí, že „nevíme jak problém řešit, a proto 
nezbytná opatření pro kontrolu difuzního znečištění odsouváme na 
pozdější období“. Zásadně nesouhlasím s argumentem, že nedosta-
tek znalostí nás opravňuje k nečinnosti. Existuje mnoho úspěšných 
plánů, vycházejících ze sdruženého přístupu k bodovým a difuzním 
zdrojům znečištění, které byly dopodrobna rozpracovány a úspěšně 
realizovány v různých zemích. Řeka Milwaukee ve Wisconsinu, 
která byla kdysi v důsledku znečištění bodovými a difuzními zdroji 
zamořena řasami a trpěla anoxií (nedostatkem kyslíku), vykazuje 
dnes na většině úseků dobrou kvalitu vody, plně srovnatelnou 
s dobrým ekologickým stavem (viz obr. 2).

Podobně také řeka Charles v Bostonu, která ještě před 20 lety 
patřila k nejvíce znečištěným řekám USA, nyní dosáhla na mnoha 
úsecích dobrého stavu a veřejnost si opět užívá dny volného koupání. 
Bylo to dosaženo účinnou kontrolou difuzního znečištění a přelivů 
z odlehčovacích komor (oddělovačů) jednotné stokové sítě. Komplex-
ní plán připravený společností CDM Company – Europe pro irské 
řeky, ve zprávě jednoho z přednášejících na našem workshopu, pana 
Raye Earla (předsedy mezinárodní skupiny specialistů pro difuzní 
znečištění IWA), získal od Mezinárodní asociace pro vodu IWA na 
Světovém kongresu o vodě ve Vídni prestižní označení „Project Excel-
lence Award“ (Vynikající projekt) a může 
tak sloužit jako vzor a příklad pro plánování 
vodohospodářského systému na Želivce. 
Pokud budou tyto plány správně a komplexně 
vypracovány, mohou se rovněž stát vzorem 
pro jiné akce. Zkušenosti bez výjimky proka-
zují, že plány opatření musí zahrnovat obojí 
(bodové i difuzní) zdroje znečištění, protože 
v případě kontroly omezené pouze na bodové 
zdroje bude v roce 2015 ekologický stav vod-
ních útvarů stále ještě nevyhovující. 

Stránský: Na semináři byly velice 
frekventovaným slovem sinice. Ostatně 
několikrát to slovo zaznělo i v tomto rozho-
voru. Proč jsou sinice takovým strašákem?

Novotný: Mnoho expertů je dobře sezná-
meno s procesem eutrofizace, který spočívá 
v obohacování povrchových vod, zejména 

Obr. 1. Zamoření Sedlické nádrže na řece 
Želivce „hrachovou polévkou“ (pea soup) 
ze sinic. Fotografie pořízená v roce 2003 
Hydrobiologickým ústavem České akade-
mie věd v Českých Budějovicích

Obr. 2. Řeka Milwaukee je od roku 2000 
živým a migračním koridorem pro loso-
sovité ryby. V 80. letech byla mělká zdrž 
na tomto místě v letním období silně zamo-
řena řasami a trpěla anoxií. Kontrola difu-
zního znečištění v povodí, velké omezení 
(eliminování) přelivů z jednotné a oddílné 
stokové sítě a odstranění nízké přehrady 
vedly k obnovení dobrého ekologického 
stavu řeky. Fotografované místo leží v blíz-
kosti středu města (downtown) Milwaukee 
ve Wisconsinu, které má podobný počet 
obyvatel jako Velká Praha
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Z hlediska zásobování vodou vedou anaerobní podmínky v hlu-
bokých vrstvách vody v nádrži (hypolimnion) ke změně chemické-
ho stavu, při kterém se fosfor, amoniak, železo a mangan uvolňují ze 
sedimentů, což dále posunuje eutrofikační proces k hypertrofii.

Stránský: Co je chybného na návrhu úřadů, aby se nejprve 
řešily bodové zdroje znečištění a po zjištění, že opatření nejsou 
dostatečně účinná, se řešení zaměřilo na difuzní zdroje? 

Novotný: Především musím vyjádřit svou úctu těm, kteří provo-
zují existující čistírny odpadních vod. Čistírny, které jsem viděl, 
jsou efektivní a snižují koncentrace polutantů na výtoku, včetně 
dusíku a fosforu, na velmi nízké hodnoty. Z toho plyne, že příči-
nou problémů nejsou kontrolované bodové zdroje. Hodnoty BSK 
na výtoku z čistíren jsou také poměrně nízké a čistírny, které jsem 
poznal, odstraňují živiny a snižují koncentrace P na hodnoty nižší 
než 1 mg/litr. 

To co zbývá k řešení, jsou difuzní zdroje z obcí a především ze 
zemědělství. Tyto zdroje znečištění bych rozdělil na: 
1. městské (urban) ze sídel, ztráty půdy ze stavenišť, obytných 

ploch, silnic, dálnic a obchodních center,
2. zemědělské, např. ztráty z předávkování hnojiv a živin z rozme-

távání hnoje na zmrzlé půdy a zasněžené pozemky, a z živočišné 
výroby,

3. ztráty půdy z pozemků erozí a
4. ztráty dusičnanů z půdního dusíku systematickými drenážemi 

(„melioracemi“).
Většina těchto zdrojů dosud není pod kontrolou a hypertrofie 

vodních útvarů, s dočasnou výjimkou nádrže Švihov, je již ve velmi 
pokročilém stádiu.

Na rozdíl od bodových zdrojů difuzní znečištění využívá hie-
rarchicky uspořádaný sled nejlepších manažerských postupů (best 
management practices - BMP), které kontrolují znečištění u zdroje 
a využívají různé bariéry k zachycení znečištění mezi jeho zdro-
jem a vodním recipientem. BMP zahrnují agronomicky správné 
dávkování hnojiv sladěné s kontrolou eroze u zdroje, protierozní 
ochranu půdy, snížení transportu polutantů ze zdrojů do vodních 
recipientů, zřizování záchytných pásem, hydrologické kontrolní 
mechanismy, jako je obnova vláhového režimu půd a mělkých 
zvodní regulací drenáže (v půdách nasycených vodou podléhají 
dusičnany denitrifikaci a mění se na plynný dusík). Jak však bylo 
sděleno na workshopu, dosud neexistuje žádný plán tohoto druhu 
a v praxi se podařilo uskutečnit velmi málo.

Nakonec – jako poslední bariéru – zbývá řešit procesy v řekách 
a nádržích. V samotné řece se odstraňuje jen málo dusíku a fosforu 
a nádrže na přítocích (Sedlice, Němčička a Trnávka) jsou již natolik 
zamořeny, že jsou spíše zdrojem vodního květu (s vysokými obje-
movými obsahy jeho dusíku a fosforu) než záchytným opatřením. 
Takže zde neexistují žádné ochranné překážky a říká se, že koneč-
nou bariérou je samotná nádrž Švihov. Hovořit o samočištění vody 
v nádrži není správné. U tak konzervativního polutantu jako je 
fosfor k žádnému takovému procesu nedochází. Lze mluvit pouze 
o „akumulaci“ a po dosažení určitého limitu dojde k uvolnění 
fosforu, které nastartuje růst sinic. Už bylo pozorováno sinicové 
zamoření a vodní květ v částech nádrže (např. ve výběžku švihovské 
nádrže, nad kterým prochází dálnice D1). Pro nádrž dosud není 
k dispozici žádný předpovědní model, přestože ČAV shromáždila 
cenné vědecké údaje a studovala poměry v nádrži po dlouhá léta. 
Je tedy pouze otázkou času, snad pouze několika málo let, než se 
vodní květ rozšíří až k odběrnému objektu úpravny vody. Pokud se 
tak stane, úpravna velmi pravděpodobně přestane fungovat.

Taková situace se již vyskytla v Číně s dobře medializovaným 
výskytem vodního květu v jezeru Tai (Taihu), které zabezpečuje 
vodu asi pro 4 miliony obyvatel. Během několika měsíců výskytu 
vodního květu se vyskytly všechny výše zmíněné problémy a pitná 
voda musela být distribuována cisternami nebo v lahvích. Surová 
voda nebyla vhodná ani pro osobní mytí, ani pro praní. Situace 
se zásobováním Prahy pitnou vodou se jeví jako tikající časovaná 
bomba.

Stránský: Co tedy můžeme udělat? 
Novotný: Projekt sanace nádrže Želivka-Švihov a zásobování 

Prahy pitnou vodou musí být komplexní, musí se zaměřit na klí-
čové příčiny problémů a na jejich symptomy. Musí být podložen 
spolehlivým monitorováním dat pro:
• vyhodnocení trendů a velikosti zátěže a znečištění,
• vyhodnocení celkové situace jakosti a ekologického stavu vody 

ve vodních tocích a nádržích,

• obstarání kalibračních a verifikačních dat pro modely, které 
budou následně použity k vyhodnocení a návrhu alternativ 
sanačního projektu.
Kromě statistických modelů používaných pro vyhodnocení statis-

tických údajů a trendů budou použity další dva typy modelů:
•  jedno-, dvou-, nebo trojrozměrové vodních recipientů (v prvé 

řadě pro nádrže), které zahrnou také sedimenty,
• dvourozměrový model na bázi GIS (geografický informační sys-

tém) pro vyhodnocení a odhadování zátěží.
Pro testování validity modelů a navrhovaných řešení bude zřejmě 

potřebná pilotní studie malé části povodí.
Projekt by měl být zaměřen na dosažení dvojích cílů, tj. na

• stanovení cílových koncentrací pro nádrže a odvození zátěžové 
kapacity živin a

• lokalizaci zátěžové kapacity mezi zdroji znečištění a návrh pro-
jektu na snížení zátěží na (pod) takto stanovenou úroveň.
Toto je základní koncepce plánovacího procesu TMDL.
Protože zdroje znečištění jsou mnohočetné, projekt by měl být 

uspořádán hierarchicky tak, že se pro každou jeho úroveň navrhnou 
záchytné bariéry mezi zdroji znečištění a vodními recipienty.

Takovými bariérami mohou být:
• v zastavěných (urban) územích větších obcí splaškové stokové 

sítě a čistírny odpadních vod nebo přiměřeně decentralizované 
systémy malých rozměrů u menších obcí,

• objekty a zařízení navržené jako nejlepší provozní praxe (best 
management practices) pro zástavbu a dopravní komunikace 
sloužící k zachycování, čištění a infiltraci povrchových odtoků. 
Vylučují se přitom jednotné stokové sítě a při menší hustotě 
osídlení se odvod povrchové vody řeší otevřenými zatravněnými 
příkopy jako za „starých časů“. V současnosti se pro zachycení 
a infiltraci povrchových odtoků v zástavbě s oblibou používají 
kvetoucí „dešťové“ zahrady (raingardens),

• agronomické metody pro aplikaci hnojiv a omezené množství 
hnojiv. Doporučuje se organické zemědělství, které vede k dob-
rým výsledkům jak u snížení spotřeby hnojiv, tak při ochraně 
půdy,

• kontrola eroze a ochrana půdy,
• kontrola manipulací s hnojem hospodářských zvířat a jarní apli-

kace hnoje na pozemky,
• přerušení trubkových drenáží (meliorací) v nížinách, na kterých 

se v minulosti vyskytovaly vodou nasycené půdy a vegetace 
(nikoli nezbytně jen trávy) příbřežních zón. Tyto příbřežní zóny 
by měly být využity k pěstování rychle rostoucích dřevin, např. 
vrb, topolů a keřových porostů, které jsou schopny čerpat nitráty 
z hlubších horizontů podzemních vod,

• zřizování ochranných zón a přeměna kritických lokalit (hot spots) 
na příznivější způsoby využívání těchto pozemků. 
Projekt sanace systému Želivka-Švihov musí být zároveň 

1. projektem kontroly znečištění,
2. zlepšeným územně plánovacím dokumentem.

Plánovací proces musí být komplexní a musí zahrnovat výzkum-
nou, plánovací a realizační fázi.

Stránský: Kdo by měl platit tyto plány a výzkum?
Novotný: Věřím, že sanace systému Želivka-Švihov je velmi 

naléhavá, protože časovaná bomba již „tiká“ a kritický bod již byl 
překročen. Praha je jedním z nejdůležitějších evropských měst 
a hlavním městem České republiky, do projektu se proto musí zapo-
jit Evropská unie. Bude to však projekt sloužící lidem žijícím v Praze 
(spotřebitelům vody) a v povodí nádrže Švihov (znečišťovatelům). 
Většina užitků se projeví v Praze, zatímco většina opatření musí 
být realizována v povodí. Projekt přinese užitek oběma skupinám 
obyvatel. Praha získá do budoucna záruku dobré kvality pitné vody, 
obyvatelé hlavního města by proto měli přispět na realizaci. Lidé 
žijící ve městech v povodí by měli získat prvotřídní systém naklá-
dání s odpadní vodou a povrchovými odtoky srážek, který nezbytně 
nemusí být nákladný a může vést k dosažení standardu „eko-měst“ 
budoucnosti. Zemědělci a družstva mohou snížit ztráty půd erozí, 
ušetřit na dávkách hnojiv a zavádět moderní správné zemědělské 
praktické postupy.

Tímto způsobem se může vodárenský systém Želivka-Švihov stát 
příkladem pro ostatní.

Ing. Václav Stránský
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Jelikož  červenec  a srpen  jsou měsíci nikoliv odborných setkání, 
nýbrž  dovolených  a odpočinku, 
přináším Vám přehled poprázdni-
nových akcí,  které by Vás mohly 
zaujmout. 

•  31. 8.–3. 9. X. česko-slovenský 
mezinárodní hydrogeologický 
kongres. Konference Ostrava. 
Info: www.cshg.cz

•  15.–16. 9. Hydroanalytika 
2009. Konference Praha. Info: 
cslab@cslab.cz www.cslab.cz

•  17. 9. Využití umělých mok-
řadů pro čištění odpadních 
a znečistěných vod; nutrienty 
v malých vodních tocích 
v zemědělské krajině. Seminář 
VUV Brno. Info: muller@csvts.
cz, www.csvts.cz/cvtvhs

•  22.–24. 9. AQUA Trenčín.  
Výstava.  
Info: www.expocenter.sk

•  24.–25. 9. Krajinné inženýr-
ství 2009. Konference ČZU 
Praha. Info: vrana@fsv.cvut.cz, 
krovak@fzp.czu.cz, www.cski.
krajinari.com/cski.html

•  30. 9.–2. 10. Mikrobiológia 
vody a životného prostredia 
2009. Konferencia Poprad.  
Info: proksova@vuvh.sk,  
www.vuvh.sk

•  1.–2. 10. Optimalizace návrhu 
a provozu stokových sítí a ČOV. 
Konference Velké Bílovice.  
Info: mestskevody.ardec.cz 

•  7.–8.10. Laborexpo Výstava 
Kongresové centrum Praha. 
Info: info@laborexpo.cz  
www.laborexpo.eu

•  8. 10. Podzemní voda ve vodo-
právním řízení VI. Seminář 
Praha, Novotného Lávka 5.  
Info: muller@csvts.cz,  
www.csvts.cz/cvtvhs/

•  13. 10. Les a voda. Seminář 
ČVUT Praha. Info: vokurka@
fsv.cvut.cz, www.cski.krajinari.
com

•  15.–16. 10. Výstavba a provoz 
bioplynových stanic. X. ročník 
mezinárodní konference Třeboň 
Info: www.czba.cz

•  20. 10. Povodňová rizika 
a jejich prevence v malých 
a středních povodích. Seminář 
ČVUT Praha. Info: vrana@fsv.
cvut.cz, www.cski.krajinari.com

•  21.–23. 10. Rekonštrukcie 
stokových sietí a čistiarní 
odpadových vôd. 6. bienálna 
konferencia Podbanské. Info: 
drahovska@vuvh.sk,  
www.vuvh.sk

•  12. 11. Vypouštění odpadních 
vod. Seminář. Praha Novotného 
Lávka 5. Info: muller@csvts.cz, 
www.csvts.cz/cvtvhs/

•  10. 11. Nové trendy v čistí-
renství. Soběslav XIII.ročník 
konference. Info: envi-pur@
envi-pur.cz www.envi-pur.cz

•  18. 11. Kvalita vody ke koupá-
ní. Seminář. Praha Novotného 
Lávka 5.  
Info: www.csvts.cz/cvtvhs/

•  24. – 25. 11. Vodní toky.  
Konference Hradec Králové.  
Info: muller@csvts.cz, plecha-
ta@vrv.cz



Stanoviska účastníků  
workshopu Voda 2009

V minulém čísle jsme přinesli rozsáhlý článek pana Choura 
pojednávající o průběhu semináře Voda v krajině. Účastníci 
přijali i následující usnesení. Myslím, že dokument je podnětný, 
a proto jej otiskujeme.

Základní východiska 
1) Rámcová  směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES požaduje 
dosáhnout  ve všech  členských  státech EU dobrý  stav povr-
chových a podzemních vod do roku 2015. 

2) Plány oblasti povodí v České  republice  jsou zpracované pro 
8 oblastí povodí,  (včetně Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, 
kde do oblasti povodí Dolní Vltavy spadá i povodí VN Švihov 
na Želivce.). Plány oblastí povodí, včetně příslušných programů 
opatření,  jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména 
pro  územní  plánování,  územní  rozhodování,  vodoprávní 
rozhodování  a povolování  staveb. V současné době probíhá 
vyhodnocení podaných připomínek k návrhům těchto plánů 
oblastí povodí.

3) Součástí plánů oblastí povodí  jsou  i tzv. Programy opatření, 
které jsou hlavním nástrojem dosažení cílů uvedených v pří-
slušném plánu  oblasti  povodí  a stanoví  časový plán  jejich 
uskutečnění a strategii jejich financování 

4) K diskuzi  je předkládán námět na  trvalé využívání vodních 
zdrojů určených pro  lidskou  spotřebu v zemích EU  formou 
příkladu vodárenské nádrže Švihov na Želivce, v podrobnosti 
větší než je dána Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a Plánem 
hlavních povodí České republiky. 

5) Požadavek trvalé udržitelnosti vodních zdrojů z titulu probí-
hajících  klimatických  změn.  Současné  změny  klimatu  se 
projevují: 
–  nepravidelným  rozdělením vodních  srážek  s častějším 

výskytem přívalových dešťů v běžném roce,
–  nepravidelným rozdělením vodních srážek v krajině, zvy-

šuje se výskyt lokalit s vláhovým deficitem (jižní Morava 
v ČR, Španělsko, Itálie v EU),

–  je prokazatelné zvýšení průměrných  teplot v posledních 
letech,

–  prokazatelný pokles podzemních vod.

Komplexní mechanismus správy a financování projektu 
vodohospodářské infrastruktury velkého rozsahu
a) Systém managementu 
Subjektem pro řízení a realizaci projektu musí být dobrovolné 

sdružení zájemců o naplnění stanovených cílů (steakholders) 
•  Cílem je sestavení projektu, který bude v patřičné podrobnosti 
řešit problematiku trvale udržitelného rozvoje využívání vod-
ního zdroje VN Švihov na Želivce, v úrovni podrobnosti větší, 
než která je řešena Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy, zejména 
v jeho části se zaměření na Želivku. Tento dokument  je však 
jedním z výchozích podkladů pro sestavení projektu. 

•  v rámci platné  legislativy byla ustavena Obecně prospěšná 
společnost Čistá Želivka  jako  zájemce  o realizaci  projektu 
velkého rozsahu (je spojením celé řady dílčích projektů řešení 
bodových a difůzních zdrojů znečištění v rámci celého povodí 
nad vodárenskou nádrží Švihov) 

•  k vlastnímu řízení a realizaci projektu velkého rozsahu musí 
být  smluvním vztahem pověřen manažerský  tým s určenou 
pravomocí a zodpovědnostmi 

b) Systém integrovaného financování 
Současné programy financování  projektů  vodohospodářské 

infrastruktury a vodního hospodářství  jsou cíleně financovány 
z Programu rozvoje venkova a to: 
Osy  II.  – Zlepšování  životního prostředí  a krajiny,  opatření 

II.1.2.2  - Platby  z titulu Rámcové  směrnice pro vodní politiku 
200/60/ES (WFD) 
Osy  III.  – Kvalita  života ve venkovských oblastech, opatření 

III.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic

Projekty  speciálně  zaměřené na ochranu vod  a krajiny  jsou 
financovány z Operačního programu Životní prostředí a to: 
Prioritní osa  I.  - Zlepšování vodohospodářské  infrastruktury 

a snižování rizika povodní 
Prioritní osa VI. – Zlepšování stavu přírody a krajiny 
-   Systém komplexního financování znamená spojení všech 

dílčích projektů finančně podporovaných z různých pro-
gramů do jednoho celku a tím i velkého rozsahu s odhado-
vanou výší investic až do 10 mld. Kč. 

-   Spojením dílčích projektů a zárukou zodpovědného mana-
gementu bude možno usilovat o získání finanční podpory 
z Evropské investiční banky (program JESSICA) 

c) Sestavení komplexního projektu zaručujícího trvalou udrži
telnost vodních zdrojů jako adaptační proces na probíhající 
klimatické změny 
•  Sestavení  integrovaného  projektu  zohledňujícího  veškeré 
požadavky na  trvalou udržitelnost  vodního  zdroje Želivka 
s cílem dosáhnout dobrého stavu všech vodních útvarů v jeho 
povodí, jako modelový příklad pro ostatní povodí. 

•  Zohlednit v projektu veškeré požadavky vyplývající z bodu a) 
a b). 

•  Navrhnout v rámci projektu potřebné úpravy legislativy, včetně 
standardů kvality odpovídající významu vodního toku.

•  navrhnout systém plánování krajiny (Land Use Plan) jako kom-
plexní nástroj pro návrh opatření v povodí.
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